
 

  

 

   إصدار أسهم حقوق أولويةشرةن

  

     التصنيع الوطنيةشرآة   
  )م٢٠/٠٩/١٩٨٤الموافق (هـ ٢٤/١٢/١٤٠٤وتاريخ ) ٦٠١ (القرار الوزاريسعودية بموجب شرآة مساهمة 

 )١٠١٠٠٥٩٦٩٣رقم السجل التجاري (

 

رياالت سعودية آعالوة  ٨واسمية  رياالت سعودية آقيمة ١٠(للسهم الواحد ريال سعودي  ١٨ بسعر إصدار يبلغ سهمًا عاديًا ١١١٫١١١٫١١١ طرح
 ريال سعودي وعالوة ١٫١١١٫١١١٫١١٠وتمثل زيادة في رأس مال الشرآة بقيمة مقدارها  . حقوق أولويةمإصدار أسهوذلك عن طريق ) إصدار

  . الشرآة الحاليس المالفي رأ% ٣١٫٨ ريال سعودي والتي تمثل زيادة بنسبة ٨٨٨٫٨٨٨٫٨٨٨إصدار بقيمة 
الموافق (هـ ٧/٦/١٤٢٩االربعاء ويستمر حتى نهاية يوم ) م٣١/٥/٢٠٠٨الموافق(هـ ٢٦/٥/١٤٢٩السبت سيبدأ طرح األسهم لالآتتاب في يوم 

  )م١١/٦/٢٠٠٨
 ) م٢٠/٠٩/١٩٨٤الموافق (هـ ٢٤/١٢/١٤٠٤وتاريخ ) ٦٠١ (هي شرآة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم") الشرآة"يشار إليها فيما بعد بـ(شرآة التصنيع الوطنية 

 ٣٤٩٫٥٧٣٫٥٧٥ ريال سعودي مقّسم إلى ٣٫٤٩٥٫٧٣٥٫٧٥٠ويبلغ رأسمال الشرآة . )م٢٥/٠٦/١٩٨٥الموافق  (هـ٧/١٠/١٤٠٥وتاريخ  ١٠١٠٠٥٩٦٩٣وتم قيدها بالسجل التجاري رقم 
سهمًا  ١١١٫١١١٫١١١يتمثل اآتتاب أسهم حقوق األولوية هذا في طرح . مدفوعة القيمة بالكامل") أسهم قائمة"أو " م قائمسه(" رياالت سعودية للسهم الواحد ١٠سهم بقيمة اسمية قدرها 

لزيادة أسهم رأس مال وذلك ") سعر اإلصدار("ريال سعودي للسهم الواحد  ٨ رياالت سعودية وعالوة إصدار تبلغ ١٠بقيمة اسمية  قدرها ") أسهم جديدة"أو " أسهم حقوق األولوية("جديدًا 
 مملوك للمساهمين )٣،١٤٦(جزء من السهم ١٤٦ وسهمأ ٣ جديد لكل  واحدسهم وسيتم اإلصدار بنسبة"). األسهم("سهم  ٤٦٠٫٦٨٤٫٦٨٦ سهم إلى ٣٤٩٫٥٧٣٫٥٧٥ الشرآة من
بأسهم إضافية إن  لالآتتابطلب إضافي في خانة مستقلة من نفس طلب اإلآتتاب وسيسمح ألصحاب حقوق األولوية بالتقدم ب"). االآتتاب"أو " االآتتاب في حقوق األولوية"( المستحقين

ومنفردين " المساهمين المستحقين"ويشار إليهم مجتمعين بـِ(وسيكون االآتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة لحملة األسهم المقيدين ). آتتاباالراجع شروط وتعليمات (وجدت 
وسيتم تخصيص  ").تاريخ األحقية) ("م٢٦/٥/٢٠٠٨الموافق ( هـ٢١/٥/١٤٢٩جالت الشرآة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ في س") المساهم المستحق"بـِ

زع أسهم حقوق األولوية المتبقية والتي لم يكتتب فيها وسوف تو. أسهم حقوق األولوية على المساهمين المستحقين الذين طلبوا االآتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم قائمة في تاريخ األحقية
 أما بالنسبة ." شروط وتعليمات االآتتاب" حسب ما هو موضح في قسم  بهمبنسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة   على المساهمين المستحقين الذين اآتتبوا- إن وجدت –مساهموها 

ريال  ٤٫٦٠٦٫٨٤٦٫٨٦٠مال الشرآة  وبعد اآتمال عملية االآتتاب سوف يصبح رأس .هم في محفظة واحدة ومن ثم تباع بسعر السوقلمستحقي آسور األسهم، فسيتم جمع آسور األس
متحصالت استخدام  "٩ القسم  يرجى مراجعة(وسيتم استخدام صافي متحصالت االآتتاب لتمويل خطة توسعة عمليات الشرآة . سهم ٤٦٠٫٦٨٤٫٦٨٦سعودي وسيبلغ عدد أسهم الشرآة 

  ").االآتتاب
ريال إلى  ٣٫٤٩٥٫٧٣٥٫٧٥٠بزيادة رأس مال الشرآة من ) م٢٦/٥/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢١/٥/١٤٢٨وقد أوصى مجلس إدارة الشرآة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

غير العادية للشرآة الوقد وافقت الجمعية العامة . مستحقينوسوف تنحصر زيادة رأس المال على المساهمين ال. يال وذلك بعد الحصول على الموافقات النظاميةر ٤٫٦٠٦٫٨٤٦٫٨٦٠
  .  على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال الشرآة)م٢٦/٥/٢٠٠٨الموافق ( هـ٢١/٥/١٤٢٩بتاريخ 

حيث يمكن . )"فترة االآتتاب"( )م١١/٦/٢٠٠٨فق الموا( هـ٧/٦/١٤٢٩ ويستمر حتى نهاية عمل يوم )م٣١/٥/٢٠٠٨الموافق ( هـ٢٦/٥/١٤٢٩ يبدأ االآتتاب في األسهم الجديدة في يوم
فرع من فروع ساب والبنوك المستلمة األخرى خالل  في أي") المكتتب"ومنفردين بـ" المكتتبين"يشار إليهم مجتمعين بـ (للمساهمين المستحقين تقديم طلبات االآتتاب في األسهم الجديدة 

وتمشيًا مع متطلباتها فإنه سيتم تطبيق آلية ") الهيئة("وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية  ").شروط وتعليمات االآتتاب"يرجى مراجعة (، ")إشعار هام"آما هو معرف في قسم (فترة االآتتاب 
  ".شروط وأحكام االآتتاب" ١٣ متعلقة بتعويض المساهمين الذين ال يمارسون حقهم في االآتتاب بأسهم حقوق األولوية آما هو موضح في القسم

وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية ورد فائض . إلى المكتتبين دون عموالت أو استقطاعات من ساب أو البنوك المستلمة األخرى) إن وجد(وف يتم إعادة فائض االآتتاب س
إن جميع أسهم الشرآة من   "). التخصيص ورد الفائض– االآتتاب شروط وتعليمات"يرجى مراجعة ( )م١٧/٦/٢٠٠٨الموافق ( هـ١٣/٦/١٤٢٩ يومفي موعد أقصاه ) إن وجد(االآتتاب 

ويحق . وُيعطي آل سهم لحامله الحق في صوت واحد. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تمامًا لألسهم القائمة. حقوق تفضيلية هلصاحبفئة واحدة، وال يعطي أي سهم 
وستستحق األسهم الجديدة أية أرباح تعلنها . والتصويت فيها") الجمعية العامة("حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ") المساهم("أسهم ) ١٠(لكل مساهم يمتلك ما ال يقل عن 
  ").سياسة توزيع األرباح"يرجى مراجعة ( الشرآة بعد بداية فترة االآتتاب

والمشار إليها بـ (وقد تقدمت الشرآة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية "). السوق"أو " تداول("السعودية يتم حاليا تداول األسهم القائمة للشرآة في السوق المالية 
قع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في ومن المتو. لتسجيل األسهم الجديدة في القائمة الرسمية وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وآافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة") الهيئة"

وسوف ُيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين "). تواريخ هامة للمكتتبين"يرجى مراجعة ( السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض،
   .ر السعودية والشرآات والمؤسسات الخليجية بالتداول في األسهم الجديدة بعد بداية تداول األسهم في السوقفي المملكة والخليجيين وللشرآات والبنوك وصناديق االستثما

 .الواردين في هذه النشرة بعناية من قبل المساهمين المستحقين قبل أن يتخذوا قرارًا باالستثمار في األسهم الجديدة" عوامل المخاطرة"و" إشعار هام"يجب دراسة قسمي 

هدو التغطيةمتع  المستشار المالي ومدير االكتتاب 

   
لبنوك المستلمةا  

    

 اإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكةالتسجيل و قواعد متطلبات تم تقديمها حسب معلومات هذه على صدار اإلنشرة تحتوي 
مجتمعين ومنفردين ) ج ( على الصفحة  أسماؤهممجلس اإلدارة الذين تظهر أعضاء يتحملو"). ئةالهي"والمشار إليها بـ (العربية السعودية

 الدراسات علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع حسب ويؤآدون هذه، صدار اإلنشرةآامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في 
 ، مضللةها إفادة واردة فية إلى جعل أيالنشرة  أن يؤدي عدم تضمينها فيالممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن

تعلق بدقتها أو اآتمالها، ت، وال تعطي أي تأآيدات نشرةالسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه ال وئة الهيوال تتحمل
  . أو عن االعتماد على أي جزء منهانشرةي هذه الوتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما آانت عن أي خسارة تنتج عما ورد ف

  )م٢٦/٥/٢٠٠٨الموافق ( هـ٢١/٥/١٤٢٩ صدرت هذه النشرة بتاريخ



 

  أ   

  إشعار هام

أو " الشرآة("تفاصيل آاملة عن المعلومات المتعلقة بشرآة التصنيع الوطنية ") النشرة("تقدم نشرة اإلصدار هذه 
د تقديم طلب االآتتاب في األسهم عنو.  المعروضة لالآتتابولويةاأل حقوق وبأسهم") شرآة التصنيع"أو"التصنيع"

 على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي يمكن المكتتبين سيتم معاملة ،المعروضة
 زيارة موقع  أو عن طريقن المقر الرئيسي للشرآة ومن مدير االآتتاب والبنوك المستلمةالحصول على نسخ منها م

وموقع  )sa.org.cma.www (ةـاليـوموقع هيئة السوق الم) sa .com.nic.www( الشرآة اإللكتروني
  .)www.hsbcsaudi.com(المستشار المالي 

ومدير " "تشار الماليالمس"(لقد قامت شرآة التصنيع الوطنية بتعيين إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة 
 شرآةفيما يتعلق باالآتتاب في أسهم حقوق أولوية لزيادة رأس مال ال  لهاآتتابلالمدير  آمستشار مالي و)"االآتتاب

  .واليتصرف المستشار المالي فيما يتعلق بهذه العملية لحساب أي شخص آخر أو شرآة أخرى"). االآتتاب("

قامت بتحضيره شرآة آيميكال مارآت  التي من تقرير الدراسة السوقية تم الحصول على معلومات السوق والقطاع
وبينما ال يوجد لدى . لصالح الشرآة(Chemical Market Associate Incorporation) أسوسيت إنكوربوريشن 
إال أن  قة،يدعوهما إلى االعتقاد بأن أيًا من تلك المعلومات تعتبر في جوهرها غير دقي ماشرآة المستشار المالي أو ال

ومع أن الشرآة قد اتخذت الحيطة المعقولة في إعداد نشرة اإلصدار . المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير
هذه وتعتقد أن المعلومات الواردة فيها صحيحة آما في تاريخ تحريرها، فإن تحرير نشرة اإلصدار هذه ال يدل بأن أيًا من 

 شفهية أو اتصاالتوال يعتبر تحرير هذه النشرة أو أي .  سوف تبقى صحيحة بعد هذا التاريخالمعلومات التي تحتوي عليها
آتابية أو مطبوعة فيما يتعلق باآتتاب أسهم حقوق األولوية، أو يفسر على أنه يعتبر أو يمكن االعتماد عليه بأي شكل من 

  . األحداث المستقبليةاألشكال على أنه وعد أو إقرار فيما يتعلق بالنتائج أو األرباح أو

. ال تعتبر هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشرآة أو أي من مستشاريهم للمشارآة في اآتتاب أسهم حقوق األولوية
ويكون آل مستلم لهذه النشرة مسؤوًال عن الحصول على مشورة مهنية مستقلة خاصة به وإلجراء تقييمه الخاص المستقل 

الستثمار في األسهم، والمعلومات واالفتراضات الواردة في هذه النشرة، باستخدام أي تحاليل أو وا فيما يتعلق باالآتتاب،
  .توقعات يراها ضرورية من اجل اتخاذ قراره االستثماري

يتم إبالغ المستثمرين الراغبين في االستثمار في األسهم بأنه ال يمكن إعطاء أي ضمان بصحة االفتراضات الواردة في 
، أو أن التأثيرات الفعلية لالفتراضات حتى ولو آانت صحيحة، سوف تكون هي نفس التأثيرات المتوقعة أو أن هذه النشرة

وبشكل خاص، يمكن أن يتأثر المرآز المالي الفعلي للشرآة وقيمة األسهم تأثرًا . أيًا من تلك الفروقات لن تكون جوهرية
 أو السياسية أو االقتصاديةوأسعار الفائدة والضرائب أو العوامل سلبيًا نتيجة المستجدات المستقبلية من حيث التضخم 
  .المسائل األخرى والتي ال تملك الشرآة أي سيطرة عليها

 أي إجراء لتأهيل أو تسجيل هذه النشرة أو األسهم بموجب قوانين أي دولة أخرى سوى المملكة العربية اتخاذ لم يتم
 من آل  والمستشار الماليوتطلب الشرآة. رة وبيع األسهم في أي دولة أخرىويمنع صراحة استخدام هذه النش. السعودية

  . يقوم بإبالغهم فيما يتعلق بأي قيود قانونية تسري على النشرة وأن يلتزم بتلك القيود هذه النشرة أن يستلممن

  القوائم المالية

 ديسمبر ٣١السنوات المنتهية في و م٢٠٠٧تمبر  سب٣٠ الفترة المنتهية في تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشرآة عن
م واإليضاحات المتعلقة بها والمذآورة في هذه النشرة، وفقًا لمعايير ٢٠٠٥م و٢٠٠٦ مارس ٣١م و٢٠٠٦م و٢٠٠٧

 بكر أبو الخير وشرآاهم وتقوم -المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين من قبل مكتب ديلويت آند توش 
  . رآة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعوديالش

  



 اشعار هام
  

  ب    

   المستقبليةواإلفاداتالتوقعات 

قد تختلف ظروف العمل في . لقد تم إعداد التوقعات المذآورة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة
يتعلق   فيما على أي إقرار أو ضمانتحتوي هذه النشرة وبالتالي ال، المستقبل اختالفًا جوهريًا عن االفتراضات المستخدمة

  .مال أي من هذه التوقعاتتآابدقة أو 

فادات المستقبلية عن طريق إلويستدل على هذه ا". فادات مستقبليةإ"صدارإلتمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة ا
" ينبغي"أو " سوف"أو " كنمن المم"أو " توقعت"أو " تعتقد" أو "تنوي" أو "تقدر"أو " تعتزم"استخدام بعض الكلمات مثل 

. أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى" يعتقد"أو  "قد" أو "متوقع"أو 
وهناك . وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشرآة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضمانًا لألداء المستقبلي

 بشكل اختالفها أو النتائج التي تحققها الشرآة وتؤدي إلى اإلنجازاتديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو الع
 بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن استعراضوقد تم .  في اإلفادات المذآورة صراحة أو ضمنيًاآبير عما آان متوقعًا

وفيما لو "). ةعوامل المخاطر"راجع قسم (خر من هذه النشرة آتفصيال في قسم أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أآثر 
 غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم األمور واحد أو أآثر من هذه المخاطر أو  أيتحقق

  .نشرةاالعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه ال

ومع مراعاة متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج لألسهم، تلتزم التصنيع بتقديم نشرة إصدار تكميلية للهيئة إذا تبين للشرآة 
حدوث أي تغيير ملحوظ ) أ(في أي وقت بعد موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسهمها في القائمة الرئيسية 

ظهور أي ) ب(نشرة أو في أي مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل واإلدراج، أو في أمور جوهرية واردة في هذه ال
وفيما عدا الحالتين المذآورتين، فإن الشرآة التعتزم تحديث أو . مسائل إضافية مهمة آان يتوجب تضمينها في هذه النشرة

لك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق التي تتضمنها هذه النشرة، سواًء آان ذ
ونتيجًة لما تقدم وللمخاطر األخرى واألمور غير المتيقنة واالفتراضات، فإن توقعات األحداث . مستقبلية أو خالف ذلك

والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد التحدث على النحو الذي تتوقعه الشرآة أو قد التحدث إطالقًا وعليه يجب 
 المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على اإلفادات نلمستثمرياعلى 

  .اسيالمستقبلية بشكل أس

  



 
 

  ج   

 دليل الشرآة 

 أعضاء مجلس اإلدارة
   العضويةصفة  الصفة  الجنسية االسم

  تنفيذي  رئيس المجلس  سعودي مبارك بن عبداهللا الخفرة/ المهندس

  تنفيذي   والعضو المنتدبالمجلسنائب رئيس   سعودي  مؤيد بن عيسى القرطاس/ الدآتور

  تنفيذي  عضو المجلس  سعودي  طالل بن إبراهيم الميمان/ المهندس

  تنفيذي  عضو المجلس  سعودي طالل بن علي الشاعر/ الدآتور

  مستقل  عضو المجلس  سعودي  صالح جميل مالئكة/ الدآتور

  مستقل  عضو المجلس  سعودي   بوحليقةمحمد إحسان بن علي/ الدآتور

  مستقل  عضو المجلس  آويتي  صالح بن عبدالوهاب الترآيت/ المهندس 

  مستقل  عضو المجلس   سعودي  محمد بن عويض الجعيد/ المهندس 

  مستقل  عضو المجلس  سعودي  نزيه بن حسن نصيف/ الدآتور 

  مستقل  عضو المجلس  آويتي  هشام عبدالرزاق الرزوقي/ األستاذ 
  الشرآة :المصدر

  ونممثلو الشرآة المعتمد عنوان المصدر
  فراج بن منصور أبواثنين/ األستاذ 

 فايز بن عبداهللا األسمري/ األستاذ
  شرآة التصنيع الوطنية

 طريق صالح الدين، المبنى الثاني، الدور السابع
 ٢٦٧٠٧ص ب 

  ١١٤٩٦الرياض 
  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-١-٤٧٦-٧١٦٦: هاتف
  ++٩٦٦-١-٤٧٧-٠٨٩٨: فاآس

 

 شرآة التصنيع الوطنية
 طريق صالح الدين، المبنى الثاني، الدور السابع

  ٢٦٧٠٧ص ب 
  ١١٤٩٦الرياض 

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-١-٤٧٦-٧١٦٦: هاتف
  +٩٦٦-١-٤٧٧-٠٨٩٨: فاآس

  البنك الرئيسي للمصدر سكرتير مجلس اإلدارة
 سىعاصم بن عبدالوهاب العي/ األستاذ

 
 شرآة التصنيع الوطنية

 طريق صالح الدين، المبنى الثاني، الدور السابع
 ٢٦٧٠٧ص ب 

  ١١٤٩٦الرياض 
  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-١-٤٧٦-٧١٦٦: هاتف
 +٩٦٦-١-٤٧٧-٠٨٩٨: فاآس

  البنك السعودي لالستثمار
  طريق المعذر

  ٣٥٣٣. ب.ص
  ١١٤٨١ الرياض
    السعوديةالعربية المملكة 
  +٩٦٦-١-٤٧٨-٦٠٠٠: هاتف
  +٩٦٦-١-٤٧٧-٦٧٨١: فاآس

  
    مسجل األسهم

   
  تـداول

  أبراج التعاونية
   طريق الملك فهد٧٠٠

  ٦٠٦١٢ص ب 
  ١١٥٥٥الرياض 

  المملكة العربية السعودية
  

  



 
 

  د   

  المستشارون
  

  ومدير االآتتابالمستشار المالي

  

  المحدودةالعربية السعودية إس بي سي  إتش
   بن عبدالعزيزطريق الملك عبداهللا

  ٩٠٨٤ص ب 
  ١١٤١٣ الرياض

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-١-٤٧٠-٣١٢٨: هاتف
 +٩٦٦-١-٤٧٠-٦٩٣٠: فاآس

 

  
  

  متعهدو التغطية

  
  

 

  شرآة الرياض المالية 
  طريق الملك عبدالعزيز

  ٢١١١٦ب .ص
  ١١٤٧٥الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (٤٠١ ٣٠٣٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٣ ١٠١٠: فاآس

  آاليون السعودي الفرنسي
  شارع المعذر

  ٥٦٠٠٦ب .ص
  ١١٥٥٤الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (١٠٠٠ ٢٨٩: هاتف
 +٩٦٦) ١( ١٨٩٥ ٢٨٩: فاآس

  

 المحاسب القانوني

  

   بكر أبو الخير وشرآاهم-ديلويت آند توش 
  طريق العليا

  ٢١٣ص ب 
  ١١٤١١الرياض 

  ية السعوديةالمملكة العرب
  +٩٦٦-١-٤٦٣-٠٠١٨: هاتف
 +٩٦٦-١-٤٦٣-٠٨٦٥: فاآس

 

 

 مستشار الدراسة والسوقية مستشار الشرآة القانوني لإلصدار

 

دُار النُّهى 
  لإلستشارات القانونية و المحاماة

  دار النهى لالستشارات القانونيـة و المحامـاة
  شارع الثالثين

  ٧١٣٦ص ب 
  ١١٤٦٢الرياض 

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-١-٢١٧-٢٥٥٨: هاتف
    +٩٦٦-١-٤١٦-٣٦١١: فاآس

    آيميكال مارآت أسوسييت إنكوربيريشن 
  ٥٠٠٣٩٥ ب ص

  دبي، األمارات العربية المتحدة
  +٩٧١-٤-٣٩١-٢٩٣١: هاتف
 +٩٧١-٤-٣٩١-٦٤٧٦: فاآس

 
 جميع الجهات المذآورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى اسمها وعلى نشر إفادتها في هذه: يهتنو

  وفي هذا السياق ولم يتم سحب هذه الموافقةالنشرة



 
 

  ه   

  البنوك المستلمة 

  

 البنك السعودي البريطاني
 المملكة العربية ١١٤١٣ الرياض ٩٠٨٤ .ب.ص

 السعودية

 
 بنك األهليال

  السعوديةالعربية المملكة ٢١٤٨١جدة  ٣٥٥٥. ب.ص

 

 بنك الرياض
 العربية المملكة ١١٤١٦ الرياض ٢٢٦١٦ .ب.ص

 السعودية

 

 البنك السعودي الفرنسي
  العربية المملكة ١١٥٥٤ الرياض ٥٦٠٠٦. ب.ص

 السعودية



 
 

  و   

  ملخص الطرح

هي ") الشرآة"بـيشار إليها فيما بعد (شرآة التصنيع الوطنية ...........................................................الشرآة
) ٦٠١(شرآة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 

 ) م٢٠/٠٩/١٩٨٤الموافق (هـ ٢٤/١٢/١٤٠٤وتاريخ 
  ١٠١٠٠٥٩٦٩٣وتم قيدها بالسجل التجاري رقم 

 ريال سعودي ٣٫٤٩٥٫٧٣٥٫٧٥٠يبلغ رأسمال الشرآة ................................................رأس مال الشرآة
 ١٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٣٤٩٫٥٧٣٫٥٧٥مقّسم إلى 

  ياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكاملر
  رياالت سعودية للسهم الواحد ١٨.......................................ولويةاألسعر سهم حقوق 

   رياالت سعودية١٠........................................... االسمية للسهمالقيمة
  للسهم الواحدسعودية  ترياال ٨...................................................عالوة اإلصدار

   اًًي عادًاسهم  ١١١٫١١١٫١١١................... المطروحة لالآتتاباألسهم الجديدة مجموع
  ريال سعودي  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠...................... المطروحة لالآتتابسهم الجديدةقيمة األ
   ياًً عادًاسهم ١١١٫١١١٫١١١...............................المتعهد بتغطيتها األسهم مجموع
  ريال سعودي ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠..................................المتعهد بتغطيتها األسهم قيمة

  ًا عاديًاسهم ٤٦٠٫٦٨٤٫٦٨٦.................................... بعد االآتتاب األسهممجموع
  %  ٣١٫٨....................................الزيادة في رأس المالنسبة 
  ريال سعودي  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠.........................................لي حصيلة اإلصدارإجما

  ريال سعودي ١٫٩٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠.............إجمالي حصيلة اإلصدار بعد خصم تكاليف الطرح
  ريال سعودي  ٤٫٦٠٦٫٨٤٦٫٨٦٠................................إجمالي رأس المال بعد االآتتاب

  سهم واحد...............الحد األدنى من االآتتاب في األسهم المطروحة
  ديريال سعو ١٨......................................الحد األدنى لمبلغ االآتتاب

   ال يوجد..............الحد األقصى من االآتتاب في األسهم المطروحة
  ال يوجد.....................................الحد األقصى لمبلغ االآتتاب

نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ....................................................تاريخ األحقية
  ) م٢٦/٥/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢١/٥/١٤٢٩

  األحقيةمساهمو الشرآة آما في تاريخ ................أحقية األسهم الجديدة/المساهمون المستحقون
  

    المساهمون المستحقون غير المشارآين في االآتتاب

حقوق األولوية عرضة إلنخفاض نسبة والقيم سهم أسيكون المساهمون المستحقون الذين ال يشارآون في االآتتاب في 
م تعويض المساهمين ووفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية وتمشيًا مع متطلباتها فسيت. اإلجمالية لألسهم المملوآة لهم حاليًا

حقوق األولوية عن طريق منحهم مبلغ، إن وجد، يتم احتسابه حسب سهم أبالمستحقين الذين ال يشارآون في االآتتاب 
  ".االآتتاب تعليماتوشروط "اآللية الموضحة بالقسم 

  تخصيص األسهم الجديدة

  جزء من السهم١٤٦و أسهم ٣ كللجديد   واحد سهمبنسبة حقوق األولويةيحق لكل مساهم مستحق االآتتاب في أسهم 
لمساهمين المستحقين الذين طلبوا االآتتاب ا على  األولويةويتم تخصيص أسهم حقوق. األحقية تاريخ في قائم )٣،١٤٦(

بها من آتتاب الا األولوية التي لم يتم ويوزع الباقي من أسهم حقوق. األحقية في تاريخ ةأسهم قائم  منهما يملكونبنسبة 
ية ووفق تفاصيل االآتتاب اإلضافي في حقوق األول على المساهمين المستحقين الذين طلبوا أآثر من نصيبهم مستحقيهاقبل 

  ).المرفق أدناه(

  

  

  



 ملخص الطرح
  

  ز    

    اإلآتتاب في أعداد إضافية من األسهم

ية التي توافق يحق للمساهمين المسجلين في سجالت الشرآة عند آخر إقفال للتداول قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العاد
. على زيادة رأس المال، طلب االآتتاب في أعداد إضافية من األسهم لتغطية تلك التي لم ُيمارس حق أولوية االآتتاب فيها

  :ويكون االآتتاب بأحد األسعار التالية فقط

 .السعر الذي ُطرح فيه السهم الجديد لالآتتاب 
ًا إليه مبلغ يعادل ثالثين بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشرآة السعر الذي ُطرح فيه السهم الجديد لالآتتاب ُمضاف 

في نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال وسعر السهم 
  .عدد صحيحأقرب إلى مقربة  الُمعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية

الجديد لالآتتاب ُمضافًا إليه مبلغ يعادل ستين بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشرآة السعر الذي ُطرح فيه السهم  
في نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال وسعر السهم 

 .عدد صحيحأقرب إلى مقربة  الُمعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية
لذي طرح فيه السهم الجديد لالآتتاب مضافًا إليه مبلغ يعادل تسعين بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشرآة السعر ا 

في نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال وسعر السهم 
 .عدد صحيح أقرب إلى مقربة  المعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية

ريال للسهم،  ٣١ريال للسهم،  ٢٤ريال للسهم،  ١٨وستكون أسعار اإلآتتاب في أعداد إضافية من األسهم آالتالي 
  .مع مراعاة أنه ال يجوز للمساهم المستحق إختيار أآثر من سعر واحد. ريال للسهم ٣٧

  فترة االآتتاب

وسوف يستمر لفترة ) م٣١/٥/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢٦/٥/١٤٢٩ تالسبيوم استالم طلبات االآتتاب في االآتتاب وسيتم بدء 
  .)م١١/٦/٢٠٠٨الموافق (هـ ٧/٦/١٤٢٩ االربعاءيوم نهاية عمل أيام عمل حتى  ١٠

  الفائض

وسوف يتم . إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من البنوك المستلمة) إن ُوجد( سوف يتم إعادة فائض االآتتاب
 يرجى). (م١٧/٦/٢٠٠٨ الموافق(هـ ١٣/٦/١٤٢٩التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم اإلعالن عن عملية 

  .") االآتتاب وتعليماتشروط"ة راجعم

  استخدام متحصالت االآتتاب

ريال  ١٫٩٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠ حوالي المتعلقة بهيبلغ صافي متحصالت الشرآة بعد خصم رسوم الطرح والمصروفات 
 ة توسعة عملياتالمتحصالت التي ستحصل عليها من زيادة رأس المال لتنفيذ خطوتنوي الشرآة استخدام . سعودي
 وفيما يلي ملخص يوضح التكاليف التقديرية المرتبطة بخطة توسع "). االآتتاباستخدام متحصالت"راجع قسم (الشرآة 
  :الشرآة

  مشاريع تحت التنفيذ

 مشروع حامض االآريليك واالآريالت 

  Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)      ائية االتجاه ثنبروبلين البولي رقائق 

  مشاريع جديدة تحت الدراسة والتطوير

 والبروبيلين ومشتقاتهما  اإليثيلين توسعة مجمع  

   الخالتمشروع إنتاج 

 مشاريع شرآة آريستل 

 مصفاة وإنتاج البيتروآيماوياتالمجمع  



 ملخص الطرح
  

  ح    

    وحصة التصنيع في تكلفة المشاريع والتطويروالدراسة المشاريع تحت التنفيذإجمالي تكاليف 

  )مليون ريال سعودي ( حصة التصنيع في تكلفتها  طبيعة المشروع
  ٦٢٣  مشاريع تحت التنفيذ

   ٢٫٨١٨  مشاريع جديدة تحت الدراسة والتطوير

    ٣٫٤٤١  المجموع

    الشرآة:  المصدر

 الشرآة في رأسمال هذه المشاريع عن طريق إصدار من تكلفة حصة)  مليون ريال سعودي٢٫٠٠٠(تعتزم الشرآة تأمين 
 مليون ١٫٤٤١(ريال سعودي للسهم الواحد، وأما المبلغ المتبقي  ١٨سهم آأسهم حقوق أولوية بقيمة  ٤٦٠٫٦٨٤٫٦٨٦

  .فسيتم تأمينه عن طريق النقد المتوفرلدى الشرآة وأدوات الدين) ريال سعودي

  
  تخصيص أسهم االآتتاب 

 من المساهمين  يملكه المكتتب)٣،١٤٦(  جزء من السهم١٤٦ أسهم و٣   آحد أدنى لكلحد واسهم سيتم تخصيص
في حال عدم "). شروط وأحكام االآتتاب"فضال راجع (المستحقين الذي يقدم طلبا لذلك وفقا لشروط وأحكام االآتتاب 

م اإلضافية للمساهمين المستحقين االآتتاب في آامل األسهم الجديدة حسب المعادلة الموضحة أعاله سيتم تخصيص األسه
" الذين اآتتبوا في أسهم زيادة عن األسهم المستحقة لهم بالسعر األعلى ثم األقل فاألقل من األسعار الموضحة في القسم 

وفي حال زاد طلب اإلآتتاب عن أي سعر من ".  آتتابال اتعليماتوشروط "فضًال راجع قسم ". شروط واحكام االآتتاب
ويشتري . اردة أعاله عن األسهم المتاحة للبيع سيتم التوزيع بين المكتتبين وفقًا لنسبة ما يملكونه من الشرآةاألسعار الو

  .متعهدو التغطية أية أسهم من األسهم الجديدة لم يتم االآتتاب بها خالل فترة االآتتاب، إن وجدت

  إدراج وتداول األسهم

نشرة اإلصدار هذه وآافة   الجديدة في القائمة الرسمية، وتمت الموافقة على لقد تقدمت الشرآة بطلب للهيئة لتسجيل األسهم
ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من . المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة

  ").للمكتتبين مهمةتواريخ "فضًال راجع (عملية تخصيص األسهم الجديدة 

   التصويتحقوق

ويمنح آل سهم صاحبه الحق في صوت . إن أسهم الشرآة من فئة واحدة، وليس ألي مساهم أي حق أفضلية في التصويت
عشرة أسهم بحضور اجتماعات الجمعية العاَمة للمساهمين والتصويت ) ١٠(واحد، ويحق لكل مساهم لديه ما ال يقل عن 

  ").ملخص النظام األساسي"فضًال راجع (فيها 

  زيع األرباحتو

سياسية توزيع "راجع (ستستحق األسهم الجديدة أية أرباح تعلنها الشرآة بعد بداية فترة االآتتاب والسنوات المالية الالحقة 
  ").األرباح

  عوامل المخاطرة

ذه من ه" عوامل المخاطرة"هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في هذا الطرح و قد تم استعراض هذه المخاطر في قسم 
  .النشرة، والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم المطروحة



 

  ط   

  تواريخ مهمة للمكتتبين

تدل التواريخ الواردة أدناه والتي ترد آذلك في أماآن أخرى من هذه النشرة فيما يخص التواريخ المهمة للمكتتبين على 
ب أسهم حقوق األولوية وقد تخضع للتغيير، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ التوقيت ألحداث رئيسية معينة تتعلق باآتتا

  . وموقع تداولالفعلية من خالل الصحف المطبوعة

  )حسب تقويم أم القرى(التاريخ   الحدث
انعقاد الجمعية العامة الغيرعادية وتحديد تاريخ األحقية لتحديد 

  )م٢٦/٥/٢٠٠٨ الموافق (هـ٢١/٥/١٤٢٩وم ي........يةآتتاب في أسهم حقوق األولوالمساهمين المستحقين لال

  )م٣١/٥/٢٠٠٨ الموافق( هـ٢٦/٥/١٤٢٩وم ي.................................................فترة االآتتاببداية 

  )م١١/٦/٢٠٠٨ الموافق( هـ٧/٦/١٤٢٩وم ي................................................فترة االآتتابنهاية 

  )م١٧/٦/٢٠٠٨ الموافق( هـ١٣/٦/١٤٢٩وم ي...)إن وجد( وإعادة الفائض تخصيص أسهم زيادة رأس المال

سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالآتتاب حال االنتهاء ................................طروحة لالآتتاب المسهماألتداول 
من اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وذلك بعد فترة 
وجيزة من رد الفائض وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية 

  .وسيتم اإلعالن عنه الحقا

  

 عن طريق القيد الدفتري اإللكتروني في سجل األسهم نافذًا فقط) تداول(سيكون تداول األسهم في السوق المالية السعودية 
 ولن يكون أي .في تداول، ويتم البيع والشراء لألسهم عن طريق أرقام متسلسلة يتم تخصيصها في النظام الرقمي لتداول

ليل تداول لألسهم في تداول نافذًا عن طريق شهادات األسهم وقد يطلب المساهمون مع ذلك إصدار شهادات أسهم لهم آد
  .على الملكية فقط، إال أن مثل هذه الشهادات ال يمكن استخدامها ألغراض التداول

 آيفية التقدم بطلب االآتتاب
سيتم يتعين على المساهمين المستحقين الراغبين االآتتاب باألسهم الجديدة تعبئة نموذج طلب االآتتاب وتسليمه، حيث 

آتتاب لدى مدير االآتتاب والبنوك المستلمة، وعلى الموقع اإللكتروني لمدير توفير نماذج طلبات االآتتاب في أثناء فترة اال
المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك الهاتف أو ويمكن أيضًا االآتتاب عن طريق اإلنترنت . االآتتاب

) ١(ت التي جرت مؤخرًا شريطة أن المستلمة التي تقدم هذه الخدمة للمكتتبين األفراد الذين سبق أن اشترآوا في االآتتابا
أال تكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات ) ٢( الذي يقدم هذه الخدمات، وةيكون للمكتتب حساب لدى البنوك المستلم

 .أو البيانات الخاصة بالمكتتب منذ اآتتابه في طرح جرى حديثًا

لهذه النشرة ويجب على آل " شروط وتعليمات االآتتاب"سم يجب تعبئة نماذج طلبات االآتتاب وفقًا للتعليمات المبينة في ق
وتحتفظ الشرآة بحقها في رفض أي طلب لالآتتاب في األسهم . مكتتب الموافقة وتعبئة جميع بنود طلب االآتتاب

 واليجوز التعديل في. المطروحة بصورة جزئية أو آلية في حالة عدم استيفاء الطلب أي من شروط أو متطلبات االآتتاب
طلب االآتتاب أو سحبه بعد استالمه من مدير االآتتاب أو أحد البنوك المستلمة، ويمثل طلب االآتتاب عندئٍذ عقدًا ملزمًا 

 ").شروط وتعليمات االآتتاب"يرجى مراجعة قسم . (بين المكتتب والشرآة

  



  

  ي    

  ملخص للمعلومات األساسية

ت المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل آافة المعلومات التي قد الهدف من هذا الملخص هو تقديم نبذة موجزة عن المعلوما
  بعضوقد تم تعريف. ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بأآملها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم. تهم المكتتبين

  .وفي مواضع أخرى من هذه النشرة"تعريفات واختصارات"المصطلحات المدرجة في هذه النشرة تحت قسم 

  الشرآة

 وتم )م٢٠/٠٩/٨٤١٩الموافق (هـ ٢٤/١٢/١٤٠٤ بتاريخ ٦٠١تأسست شرآة التصنيع الوطنية بموجب القرار الوزاري رقم 
.  الصادر بمدينة الرياض)م٢٥/٠٦/١٩٨٥الموافق (هـ ٧/١٠/١٤٠٥ بتاريخ ١٠١٠٠٥٩٦٩٣قيدها بالسجل التجاري رقم 

 وقد قامت الشرآة بزيادة رأس مالها عدة مرات لألسباب سعودي، مليون ريال ٦٠٠ التأسيس عندلغ رأس مال الشرآة ب
  :التالية

 بعد  وذلك)م٢٠٠٣/٦/٢٠الموافق ( هـ١٩/٤/١٤٢٤ يوم  مليون ريال سعودي في٧٨٥  إلىزادت الشرآة رأس مالها 
لتيتانيوم في الشرآة الوطنية لثاني أآسيد ا% ٣٣ حصة شرآة الشاعر للتجارة والمقاوالت والبالغة أن استحوذت على

، )قبل التجزئة( مليون سهم ٣٫٧ تبلغعن طريق إصدار أسهم من شرآة التصنيع الوطنية لشرآة الشاعر ) ”آريستل(
 .%٦٦ وبالتالي فقد زادت ملكية الشرآة في آريستل إلى

  سعودي مليون ريال٩٨١ إلى )م١٢/٣١٢٠٠٤/الموافق (هـ ١٩/١١/١٤٢٥ يوم فيقامت الشرآة بزيادة رأس مالها  
 ريال ٨٥ بعالوة إصدار بلغت أولويةحقوق   عبارة عن أسهم)قبل التجزئة(سهم  ٣٫٩٢٥٫٠٠٠ر طريق إصدا عن

 . أسهم من حملة أسهم الشرآة٤سعودي مع أحقية اآتتاب سهم لكل 

 مليون ١٫٥٧٠ إلى مرة أخرىشرآة ال تم زيادة رأس مال )م٠٥/٣١٢٠٠٥/الموافق (هـ ٢٤/٤/١٤٢٦  تاريخ وفي 
 ١٥٧ سهم وبالتالي زاد عدد األسهم إلى ٢٥ سهم مقابل آل ١٥ وذلك عن طريق منح مساهمي الشرآة ريال سعودي
 .مليون سهم

قرار رقم  ال أصدر مجلس إدارة شرآة التصنيع)م٢٦/٠١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٦/١٢/١٤٢٦ وفي تاريخ  
 مليون ١٫٥٧٠دة رأس المال من بالتوصية إلى الجمعية العمومية الغير عادية بالموافقة على زيا) ٢٠٠٦/م/١٢٣(

 وذلك لالستحواذ آليًا على أسهم شرآة التصنيع الوطنية  مليون ريال سعودي٢٫٣٣٠ريال سعودي إلى 
 عقدت الشرآة )م٠٣/٠٧/٢٠٠٦الموافق ( هـ٠٧/٠٦/١٤٢٧وفي تاريخ  ."تصنيع بتروآيماويات "للبتروآيماويات

 شرآة المتبقية في% ٤٩ نسبة الـعلىقة على قرار الشرآة باإلستحواذ اجتماع الجمعية الغير العادية وفيها تمت المواف
سهم  ١٥٫٢٠٩٫٨١٠مليون ريال سعودي وذلك بإصدار  ٧٦٠٫٥ أي بزيادة قدرها التصنيع الوطنية للبتروآيماويات

 ."ياتتصنيع بتروآيماو"لبقية الشرآاء في شرآة ) بعد التجزئة( سهم ٧٦٫٠٤٩٫٠٥٠ما يعادل ب) قبل التجزئة(عادي 

 ٣٫٤٩٥٫٧٣٥٫٧٥٠إلى  قامت الشرآة بزيادة رأس مالها) م١١/٠٤/٢٠٠٧الموافق (هـ ٢٣/٠٣/١٤٢٨وفي تاريخ  
وذلك بتوزيع أسهم   ريال سعودي،١٫١٦٥٫٢٤٥٫٢٥٠ سهم بقيمة ١١٦٫٥٢٤٫٥٢٥ريال سعودي عن طريق إصدار 

 مليون ٣٤٩٫٦شرآة المصدرة إلى منحة بواقع سهم لكل سهمين من حملة أسهم الشرآة، وبذلك زادت عدد أسهم ال
  . سهم

سهم  ٣٤٩٫٥٧٣٫٥٧٥ريال سعودي مقسم إلى  ٣٫٤٩٥٫٧٣٥٫٧٥٠ًا يبلغ رأس مال الشرآة المصدر والمدفوع بالكامل حالي
 سبتمبر ٣٠آما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في . ة سعوديترياال١٠جميعها أسهم عادية تبلغ القيمة االسمية لكل منها 

  .مليون ريال سعودي ٥٫٧٩٩٫٤٧٠ مبلغ م٢٠٠٧

 ونقل التقنية الصناعية  واإلدارة للمشاريع الصناعيةستثمارالتتمثل النشاطات األساسية للشرآة والشرآات التابعة لها في ا
  .المتقدمة للمملكة بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة

  :اوية والكيماوية في عدد من الشرآات التابعة، منهاالمشاريع البتروآيموإدارة وتتمثل أنشطة التصنيع في تملك وتشييد 

والمختصة في %) ٢٥( وشرآة باسل العالمية%) ٧٥(الشرآة السعودية للبولي اوليفينات، شراآة ما بين التصنيع  
 .انتاج البروبيلين والبولي بروبيلين



 للمعلومات األساسيةملخص 
  

  ك    

وشرآة الصحراء  )غير مباشر مباشر و %٦٠٫٤٥(شرآة التصنيع والصحراء لألوليفينات، شراآة ما بين التصنيع  
وقد تكونت الشرآة للقيام بتطوير وتمويل %) ٧(والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية %) ٣٢٫٥٥ (للبتروآيماويات

 وتملك وإدارة وتشغيل المشاريع البتروآيماوية

%) ٧٥(وليفينات الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين، وهي شراآة ما بين شرآة التصنيع والصحراء لأل 
إنتاج والبولي ايثيلين في الجبيل وذلك بهدف إلنتاج اإليثيلين وذلك إلنشاء مصنع مدمج %) ٢٥( وشرآة باسل العالمية

  .البولي ايثيلين العالي والمنخفض الكثافة

نية لتسويق تسوق التصنيع منتجاتها في المملكة والشرق األوسط وبعض األجزاء من آسيا من خالل شرآة التصنيع الوط
  .بتسويق هذه المنتجات في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وآسيا شرآة باسل العالميةالبتروآيماويات بينما تقوم 

هذا وتتميز التصنيع بشكل ملحوظ على غيرها من المنافسين بقدرتها على الحصول على االيثان والبروبان في السعودية 
 اصدر معتمد وهو شرآة أرامكو السعودية وبسعر قليل بالمقارنة مع األسعار الدولية، ممحيث ان الطلب المحلي يغطى من م

  .يعكس سياسة الحكومة السعودية بتشجيع تطور قطاع البتروآيماويات محليًا

ي الت") آريستل("تقوم الشرآة بتصنيع وتسويق ثاني أآسيد التيتانيوم من خالل الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم 
لتكوين ثاني أآبر منتج لثاني أآسيد التيتانيوم في م على اعمال شرآة ليونديل لثاني اآسيد التيتانيوم ٢٠٠٧استحوذت في عام 

 موظف تحت إدارتها، وتصدر الشرآة إلى ما ٣٫٤٠٠تسعة مصانع في ستة دول ولديها شرآة آريستل  هذا وتدير. العالم
  . دولة حول العالم٧٠يزيد عن 

وتصنيع نتاج إبتقوم ر التصنيع وتستثمر في عدد من الشرآات والمشاريع في قطاعي الميكانيكية والهندسة حيث هذا وتدي
أسالك الحديد المسحوبة وأسالك النوابض وأسالك التسليح للكابالت وأسالك نتاج إوالمسبوآات الحديدية وغير الحديدية 

وقطع غيار معدات ومسبوآات ة مبرومة للخرسانة وأسالك اللحام تقوية مبرومة لحمل الموصالت الكهربائية وأسالك تقوي
، الرصاص والبولي بروبلين وسلفات الصوديومنتاج إو الصناعيةستدامات إلواالبطاريات السائلة للسيارات نتاج وإ ،متنوعة

والمعدنية ومحطات الفحوصات الفنية على التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروآيماوية جراء وإ
وألياف  ،آريليكإلاالواح نتاج إنواعها وأالصناعات البالستيكية بكافة قامة وإ ،تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية

  .البولي أستروحمض الترفثاليك والعطريات باإلضافة إلى الكراتين المضلعة ومحاورالمقطورات بأنواعها

  قبليةرسالة الشرآة ورؤيتها المست

  رسالة الشرآة

تحقيق العائد المجزي الستثمارات المساهمين عن طريق إنشاء أو المشارآة في إقامة مشاريع صناعية وإدارتها بطريقة 
  .مربحة تساهم في نمو االقتصاد الوطني وتنوعه ونقل التقنية له

  لرؤية المستقبليةا

عمالها المتخصصة، محافظة على البيئة والجودة في منتجاتها أن تكون شرآة صناعية رائدة محليًا وإقليميًا في مجاالت أ
  .وعملياتها، وحريصة على مسئولياتها تجاه مساهميها وزبائنها وموظفيها والمجتمع بصورة عامة

  إصدار أسهم حقوق األولوية

 لمنتجاتها وخدماتها، وفي ظل االحتياجات المتزايدةوتماشيًا مع خطة توسع الشرآة،  االستثماري الشرآةانطالقًا من نهج 
 تنوي الشرآة إنشاء مصافي ومجمعات إلنتاج المواد البتروآيماوية وتوسعة مرافق الشرآة، ومن أجل ذلك قررت الشرآة

 إلى  سعوديريال ٣٫٤٩٥٫٧٣٥٫٧٥٠ من هامال  من خالل زيادة رأسجزء من هذه اإلنشاءات والتوسعاتتمويل 
سهم حقوق أولوية لصالح حملة األسهم المقيدين  ١١١٫١١١٫١١١ طرح وذلك من خالل  سعوديريال ٤٫٦٠٦٫٨٤٦٫٨٦٠

يملكها  )٣،١٤٦(  جزء من السهم١٤٦ أسهم و٣  جديد لكل واحدوتتمثل هذه العملية في إصدار سهم تاريخ األحقية،في 
  . حملة األسهم آما في تاريخ األحقية

 ٨  ريال سعودي آقيمة اسمية وإلى١٠م مقسم إلى ريال سعودي، حيث أن سعر السه ١٨ وسيتم طرح هذه  األسهم بسعر
ريال سعودي آعالوة إصدار، وعقب اآتمال عملية اآتتاب أسهم حقوق األولوية، سيزيد عدد األسهم المصدرة والمدفوعة من 

ة ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت الشرآة من عملية االآتتاب في زياد. مليون سهمًا ٤٦٠مليون سهمًا إلى  ٣٤٩
ويتوقع أيضًا أن يبلغ إجمالي مصاريف الطرح مبلغًا قدره .  ريال سعودي٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ رأس المال مبلغًا قدره



 للمعلومات األساسيةملخص 
  

  ل    

ريال سعودي ليصبح صافي المتحصالت المتوقعة من عملية االآتتاب في أسهم حقوق األولوية مبلغًا قدره  ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠
  . ريال سعودي١٫٩٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠



 

  م   

  ملخص القوائم المالية

م ٢٠٠٧  سبتمبر٣٠ للفترة المنتهية في جب قراءة ملخص القوائم المالية الوارد أدناه مع القوائم المالية المراجعةي
بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها م، ٢٠٠٥م، ٢٠٠٦ مارس ٣١ وم٢٠٠٦  ديسمبر٣١في  للسنوات المالية المنتهيةو

  .والمتضمنة في أقسام أخرى من نشرة اإلصدار

  )آالف الرياالت السعودية(وائم المالية للشرآة ملخص الق
  مارس٣١آما في    ديسمبر٣١آما في   سبتمبر  ٣٠آما في 

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  
          قائمة المرآز المالي
 ٢٫٨١٢٫٣٨٤ ٣٫٤١٩٫١٨٤ ٣٫١٠٨٫٤٢١  ٣٫٠٣٨٫٤١٤  ٣٫٥٨١٫٣٧٢ موجودات متداولة
 ٢٫٧١٢٫٤٥١ ٢٫٧٥٠٫٩٠١ ٢٫٩١٩٫٩٨٩  ٢٫٨٠٠٫٣٣٢  ٣٫١٨١٫٦٥٢ ممتلكات ومعدات

استثمارات في شرآات زميلة 
 ١٫٥٦٦٫٦١٧ ١٫٥٩١٫٤٥٠ ٣٫٧٩٦٫٠٨٣  ٢٫٤٩٣٫٥٣٠  ١٫٧٢٠٫٨٠١ وأخرى

 ١٨٫٠٦٨ ٢٣٣٫٨٣١ ١٠٥٫٧٣٩  ٨٢٫٥٤٤  ٥٫٨٨٦٫٨٠٧ مشاريع قيد اإلنشاء
 ٩٫١٤١٫٢٢٦ ٩٫٩٦٨٫٥٤١ ١١٫٩١٠٫٩١٧  ١٠٫١٤٠٫٤٧٧  ١٦٫٤٣٤٫٩٤٨ مجموع الموجودات

 ٨٩٢٫٣٢٨ ١٫١٥٧٫٦٣١ ١٫٢٠٩٫٣٢٩  ١٫٤٠٣٫١١٩  ١٫٢٣٩٫٨٨٦ ات المتداولةمجموع المطلوب
 ٢٫٩٥٤٫٣٩٩ ٢٫٩٣٢٫٤٧٨ ٢٫٩٧٥٫٤٥٣  ١٫٧٢٨٫٨٢٩  ٦٫٨٩١٫٤٩٧ قروض طويلة األجل

 الصرف منتعويضات 
 ٣٩٫٤٠٥ ٤٨٫٧٣٨ ٥٤٫٨٤٩  ٥٣٫٩٣١  ٦٥٫٧٩٥ الخدمة

 ٣٫٨٨٦٫١٣٢ ٤٫١٣٨٫٨٤٧ ٤٫٢٣٩٫٦٣١  ٣٫١٨٥٫٨٧٩  ٨٫١٩٧٫١٧٨ مجموع المطلوبات
 ٥٨٢٫٣٣٣ ٧٠٨٫١٤٢ ١٫٨٦٣٫٣٥٧  ١٫٥٩٣٫٦٣٨  ٢٫٤٣٨٫٣٠٠ حقوق األقلية

 ٤٫٦٧٢٫٧٦١ ٥٫١٢١٫٥٥٢ ٥٫٨٠٧٫٩٢٩  ٥٫٣٦٠٫٩٦٠  ٥٫٧٩٩٫٤٧٠ مجموع حقوق المساهمين
            قائمة الدخل

 ١٫٥٤١٫٠٤٤ ٢٫٨٤٦٫٢٧٤ ٣٫٢٤١٫١٩٦  ٢٫٣١٧٫١١٦  ٢٫٧١٢٫٧٠٩ مبيعات
 )١٫٠١٠٫٢٢٩( (١٫٧٩٢٫٦١٩) )٢٫٠٥٢٫٢٨٠(  )١٫٤٩٨٫٥٥٤(  )١٫٧٧٦٫٦٧٧( المبيعات تكلفة

 ٥٣٠٫٨١٥ ١٫٠٥٣٫٦٥٥ ١٫١٨٨٫٩١٦  ٨١٨٫٥٦٢  ٩٣٦٫٠٣٢ الربح اإلجمالي
 )٦٩٫٠٠٤( )٨٧٫٩٤٧( )٧٢٫٣٣٤(  )٤٨٫٩٨٤(  )٦٣٫٧٨٦( مصاريف إدارية وعمومية
حصة الشرآة في صافي 
 ٢٠٫٤٤٣ ١٩٫٠٦٥ ٤٢٫٧٣٩  ٣٢٫٧٤٠  )٦٨٫٢٩٣( أرباح الشرآات الزميلة

 ٤٠٢٫٤٩٣ ٨٣٩٫٤٤٢ ١٫٠٠٦٫٩١٦  ٦٨٧٫١٤٩  ٦٧٦٫١٤٩ لياتالربح من العم
 )٤١٫٧٥٩( (١٠١٫٩٨٦) )١١٤٫٥٩٢(  )٧٠٫٠٥٨(  )١٠٢٫٤٥٦( مصاريف تمويل

 ٣٣٫٥٢٠ ٥٠٫٦٨٨ ١٠٤٫٠٣٨  ٧٥٫٠١٠  ٨٥٫٤٨٦ إيرادات استثمارية وأخرى
الربح قبل الزآاة وحقوق 

 ٤٨٦٫٠٢٥ ٧٩٢٫٩٤٣ ٩٧٥٫٥١٠  ٦٩٢٫١٠١  ٦٥٩٫١٧٩ األقلية

 دخل الزآاة وضريبة
 (٨٫٥٣٩) (٤١٫٢٠٢) )٤٨٫١٦٠(  )٤٤٫٣٢٠(  )٤٦٫٢٤١( الشرآات التابعة

 )٣٫١٤٨( - )١٫٣٠٩(  )٧٫٦٨١(  )١٫٥٣٤( الزآاة
حصة حقوق األقلية في 
صافي أرباح الشرآات 

 التابعة الموحدة
)١١٣٫١٤٣( )١٨٤٫١٩٠( )٢٣٢٫٩٤٤(  )١٥٦٫٠٢٨(  )١٤٥٫٧٠١( 

 ٣٦١٫١٩٥ ٥٦٧٫٥٥١ ٦٩٣٫٠٩٧  ٤٨٤٫٠٧٢  ٤٦٥٫٧٠٣ الربح الصافي
            التدفقات النقدية

صافي النقد الناتج من 
 ١٤١٫٧٢٦ ٢٩٩٫٠١١ ٦٣٩٫٥٤٢  ٣٦٦٫٣٤٤  ٦٥٦٫١١٢ األنشطة التشغيلية

صافي النقد المستخدم في 
 )١٫٤٩٨٫٩٥٢( )٣٩٩٫٥٩٤( )٢٫٤٥٥٫٥٩٧(  )٢٫٢٢٢٫٦٤٢(  )٥٫١٦٦٫٠٧٤( األنشطة االستثمارية

صافي النقد الناتج من 
مويليةاألنشطة الت  ٢٫١٤٣٫٧١٣ ٢٥٠٫١٠٧ ١٫٢٨٦٫٥١٣  ١٫١٦٢٫٩٥٥  ٤٫٨٨٢٫٠٢٢ 

صافي التغير في النقد وما 
 ٧٨٦٫٤٨٧ ١٤٩٫٥٢٤ )٥٢٩٫٥٤٢(  )٦٩٣٫٣٤٣(  ٣٧٢٫٠٦٠ في حكمه

النقد وما في حكمه في أول  
 ٩٨٨٫٦٨٧ ١٫٧٧٥٫١٧٤ ١٫٩٢٤٫٦٩٨  ١٫٩٢٤٫٦٩٨  ١٫٣٩٥٫١٥٦   الفترة

النقد وما في حكمه في أخر 
 ١٫٧٧٥٫١٧٤ ١٫٩٢٤٫٦٩٨ ١٫٣٩٥٫١٥٦  ١٫٢٣١٫٣٥٥  ١٫٧٦٧٫٢١٦ الفترة

     والمفحوصةةالقوائم المالية المراجع :المصدر
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  عوامل المخاطرة ٢

يتعين على آل من يرغب في االستثمار في األسهم المطروحة لالآتتاب دراسة آافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة 
وقد يتأثر نشاط الشرآة ومرآزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية . اية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناهبعن

في الوقت ") اإلدارة("بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشرآة 
ى لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية، أو اذا أصبحت هذه الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن

قد يؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه المخاطر إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر . األخيرة مخاطر جوهرية
 .المستثمر آامل أو جزءًا من استثماره في أسهم الشرآة

  المخاطر المتعلقة بنشاط الشرآة  ١-٢

  شاط الشرآةطبيعة ن ١-١-٢

أآبر مصدرين لمبيعات وأرباح " آريستل"، والشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم السعودية للبولي أوليفنياتتمثل شرآتا 
شرآة التصنيع الوطنية، والشرآتان تعمالن بشكل واسع في مجال التصدير، حيث أن المبيعات الخارجية لهاتين الشرآتين 

 وتتأثر مبيعات وأرباح هاتين الشرآتين بعدة عوامل، مثل وضع االقتصاد العالمي من حيث تشكل أغلبية المبيعات، هذا
العرض والطلب لمنتجات الشرآتين، وما يمر به من متغيرات اقتصادية من توسع أو انكماش، إضافة إلى وضع االقتصاد 

إن أي . نية حيث أن أغلب مبيعاتها محليةالمحلي ومستوى اسعار النفط، والذي يؤثر أيضًا على بقية شرآات التصنيع الوط
قد يؤثر سلبيًا " آريستل" والشرآة الوطنية لثاني اآسيد التيتانيوم السعودية للبولي أوليفنياتتغير سلبي في نشاط شرآتي 

  .على نشاط شرآة التصنيع الوطنية ونتائج عملياتها

  إستراتيجية التوسع ٢-١-٢

ذا لم تنجح إستراتيجيتها التوسعية، مع أن الشرآة قد نمت خالل السنوات قد يتأثر الوضع المالي للشرآة بشكل سلبي إ
وستعتمد قدرة الشرآة في إدارة هذا التوسع . الماضية وتنوي آذلك االستمرار في تنويع وزيادة منتجاتها البتروآيماوية

ملية نظامية لتقديم منتجات على إمكانيتها لتطوير منتجات جديدة وخدمات تتماشى جيدا مع احتياجات السوق، وإتباع ع
بتروآيماوية وخدمات مساندة على أعلى المستويات، آما تعتمد على قدرتها في االستمرار بتطبيق وتطوير األنظمة 

وقد يؤدي الفشل في إستراتيجية توسع الشرآة إلى التأثير في قدرة الشرآة على تعويض النفقات . التشغيلية والمالية للشرآة
لك التكاليف اإلدارية التي تحملتها في توسعها، مما قد يؤثر تأثيرا سلبيا على أنشطة الشرآة الرئيسية الرأس مالية وآذ

  .ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية

  الزيادة في تكلفة المشاريع ٣-١-٢

 ١٦٫٨٥٦ئمة عن بناء على المعلومات المتوفرة حاليًا، يتوقع مجلس إدارة الشرآة أال تزيد التكلفة اإلجمالية للمشاريع القا
غير أنه ال يمكن ضمان عدم حدوث زيادة في تكلفة هذة المشاريع، مما قد يؤثر بشكل سلبي على . مليار ريال سعودي

  .االستثمارات المستقبلية للشرآة وموقفها المالي ونتائج عملياتها

  تغير أسعار مواد الخام ٤-١-٢

 يوالترة على المواد الخام آغاز الميثان واإليثان والبروبان تعتمد الشرآة في تنفيذ مشروعاتها البتروآيماوية بدرجة آبي
توفرها لها شرآة ارامكو، وقد تتأثر أنشطة الشرآة الرئيسية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية سلبيا إذا ارتفعت تكلفة هذه 

د السارية عند تجديدها  إن حدوث أي تأخير أو انقطاع في اإلمدادات أو حدوث تغيرات في بنود وشروط العقو.المواد
قد يؤثر سلبًا على نشاط ئتمان إلاآالزيادة في األسعار أو تخفيض الكميات المتفق عليها أو إجراء أي تغيير في شروط 

  .الشرآة ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية



 عوامل المخاطرة
  

٣  

  مخاطر أسعار السلع ٥-١-٢

نة بما فيها تلك التي تتعلق بأوضاع السوق يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشرآة بدرجة آبيرة على افتراضات معي
وهذه األسواق هي أسواق سلع عالمية . وذلك في األسواق التي تعتزم الشرآات التابعة لها بيع منتجاتها فيها ،المستقبلية

 ويمكن أن تؤثر التغيرات الفعلية في أوضاع السوق في المنطقة وفي مناطق. تتحكم فيها عوامل العرض والطلب العالمي
  .أو االحتماالت المستقبلية للشرآة/أخرى على دقة االفتراضات و

 )السعر والكمية(مخاطر المنافسة  ٦-١-٢

إن األسواق التي سوف تبيع الشرآة منتجاتها فيها تعد أسواق تنافسية بوجه عام وتخضع عمليات البيع فيها للقوى العالمية 
وقد دخلت العديد من . ى الطلب على المنتجات واألسعاروهذه األسواق هي ذات طبيعة دورية في مستو. للعرض والطلب

الشرآات الجديدة األسواق التي سوف تعمل فيها الشرآة وقد رفع الكثير من المنتجين طاقاتهم االنتاجية بما يؤدي إلى 
ي ويمكن أن ينتج عن زيادة معدالت المنافسة والتذبذب حدوث فائض عالمي ف. زيادة في معدالت العرض والمنافسة

  .الطاقة اإلنتاجية األمر الذي قد يؤثر بشكل آبير على هوامش الربح للشرآة والتأثير سلبًا على أداء الشرآة

  المخاطر البيئية ٧-١-٢

من المعروف أن التلوث البيئي وما يصاحب ذلك من عقوبات وغرامات وتكاليف هي من المخاطر الكامنة في قطاع 
اة األنظمة البيئية المعمول بها محليًا فإنه يتعين على الشرآات التابعة مباشرة باإلضافة إلى مراع. تصنيع البتروآيماويات

في حالة حدوث أية تغييرات في . عملياتها وفقًا للمعايير البيئية المقررة من عدة جهات منها الهيئة الملكية للجبيل وينبع
ة هذه التغييرات التنظيمية، األمر الذي قد األنظمة البيئية يمكن أن تفرض على الشرآة مصروفات طائلة من أجل مراعا

  .يؤثر سلبًا على أعمال الشرآة

  استمرارية العناصر الرئيسية في إدارة الشرآة ٨-١-٢

يعتمد نجاح الشرآة وإستراتيجيتها في تحقيق النمو على استمرار خدمات اإلدارة التنفيذية القائمة واألشخاص الرئيسيين 
 اتخذت الشرآة عدة إجراءات للحد من فقدان تلك الكوادر أو عدم القدرة على إيجاد في المستويات اإلدارية العليا، وقد

البدائل المناسبة لها في حال فقدانها، ومع ذلك، ال تضمن الشرآة إمكانية إبقاء الكوادر المؤهلة العاملة لديها أو إيجاد بدائل 
  . على إيرادات الشرآة ونتائج أعمالها ومرآزها الماليعلى نفس الدرجة من التأهيل في حال فقدانها، مما قد ينعكس سلبًا

  المخاطر المتعلقة بالسوق ٢-٢

  المنافسة ١-٢-٢

 ستواجه هأن الصناعات البتروآيماوية قد ساهمت في نمو عدد من الشرآات العاملة في المملكة العربية السعودية، وعلي
يوجد ضمان لقدرة الشرآة على االستمرار في الشرآة منافسة متزايدة من منافسين محليين يقدمون نفس المنتجات، وال 

المنافسة بشكل فعال أمام الشرآات الحالية أو المستقبلية في السوق، وقد تتسبب التغيرات في البيئة التنافسية في انخفاض 
هذا ومن . األسعار وهوامش الربح وفقدان جزء من حصة السوق األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على أرباح الشرآة

الممكن أيضا أن تندمج الشرآات العاملة في المنتجات البتروآيماوية  أو أن تتحد فتشكل تحالفات منافسة سريعة التطور 
  .مما قد يمكنها من الحصول على حصة مهمة من السوق

  التقلب في عمليات الشرآة والشرآات التابعة ٢-٢-٢

وامل، الكثير منها خارج عن سيطرتها، آما أن التغير إن قدرة الشرآة على زيادة اإليرادات والربحية تتوقف على عدة ع
يحد من القدرة ) بسبب التغير في األسعار من عام آلخر وازدياد المنافسة(في نتائج التشغيل خالل السنة ومن سنة ألخرى 

  . الشرآةعلى توقع النتائج المستقبلية، وسيكون ألي تغير غير مرغوب به في نتائج التشغيل آثارًا سلبية على نتائج
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٤  

  التغيرات الجوهرية في خصائص السوق ٣-٢-٢

 في أسواق تتسم بالعمق والسيولة، ولكن الشرآة ال تضمن عدم حدوث التصنيعسوف يتم بيع المنتجات التي تنتجها شرآة 
لذلك، فأن أي تغيير في عمق أو سيولة أو حجم السوق يمكن أن يؤثر . تغيرات أساسية في خصائص السوق التي تعمل به

  .رًا مباشرًا على عمليات الشرآة وتدفقاتها النقدية وهامش ربحهاتأثي

  أسعار المنتجات والضغوط المحتملة على األسعار ٤-٢-٢

إن تسعير المنتجات بشكل تنافسي يضاف إليه التقنيات الحديثة والفعالة، تعتبر عوامل تساعد في الحد من عدم االستقرار 
غير أنه ال يوجد أي ضمان بعدم ظهور عوامل أخرى . عة البتروآيماوياتوالتقلبات والدورات االقتصادية في قطاع صنا

في السوق قد تؤدي إلى حدوث تغيير في التسعير وضغوطا على مستويات األسعار، مما قد تؤثر سلبًا على نتائج عمليات 
  .الشرآة وربحيتها

  المخاطر االقتصادية ٥-٢-٢

لذا فإن حدوث أي تغيير سلبي في واحد أو أآثر من العوامل يعتمد أداء الشرآة على الظروف االقتصادية العالمية، 
االقتصادية مثل سعر الصرف أو سعر الفائدة أو التضخم أو مستويات األجور أو االستثمارات األجنبية والتجارة الدولية قد 

  .يكون له أثره السلبي والجوهري على نشاطات الشرآة وأوضاعها المالية ونتائج عملياتها

لبيئة االقتصادية والقانونية تخضع للتطوير المستمر، فإن المستثمرين يعانون من المخاطر وعدم االستقرار وبما أن ا
بالنسبة الستثماراتهم نظرًا ألن حدوث أي تغيير جوهري في الظروف االقتصادية أو القانونية في المملكة أو في دول 

  .ة وموقفها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقديةأخرى قد يكون له تأثيره الكبير والجوهري على عمل الشرآ

  المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين واألنظمة  ٦-٢-٢

إن شرآة التصنيع الوطنية تخضع لألنظمة والقوانين السارية والمعمول بها بالمملكة العربية السعودية، ومن المعلوم إن 
قد تؤثر هذه التغييرات والتعديالت القانونية بشكل أساسي وجوهري على هذه األنظمة والقوانين قابلة للتغيير والتعديل، و

أعمال الشرآة والتي قد تسببها عوامل سياسية أو اقتصادية أو تطويرية أو بيئية وقد يتطلب القانون الجديد إجراء تعديالت 
  .ير اقتصادي على الشرآةعلى أعمال الشرآة لكي تواآب هذه التغييرات والتعديالت، االمر الذي قد يكون له تأث

وفي ظل سياسة جذب االستثمارات األجنبية للمملكة وأيضًا إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية فإنه قد يؤدي خالل 
السنوات المقبلة من تدفق استثمارات أجنبية للمملكة منافسة للشرآة وأعمالها مما قد يجعلها تكسب منافسين جدد لها في 

  .والدوليالسوق المحلي 

  عضوية منظمة التجارة العالمية ٧-٢-٢

في منظمة ) ١٤٩(م، العضو رقم ١١/١٢/٢٠٠٥هـ الموافق ٩/١١/١٤٢٦أصبحت المملكة العربية السعودية بتاريخ 
التجارة العالمية، وقد يؤثر هذا االنضمام لعضوية المنظمة على أوضاع السوق السعودي حيث أن انضمام المملكة للمنظمة 

  . تداول السلع والخدمات بين الدول ورفع الحماية عن السلع التي تصنع محليًامن آثاره حرية

  السعودة ٨-٢-٢

إن أي منشأة سعودية ترغب في الحصول على شهادة السعودة، ويصرح لها بتوظيف غير السعوديين ونقل آفاالتهم يلزم 
طة للسعودة وتقدم تعهدًا آتابيًا برفع  وأن يكون لديها خونعلى األقل من العاملين بالشرآة سعودي%) ٢٠(أن تكون نسبة 

لن يصدر لها شهادة سعودة ولن %) ٢٠(تلك النسبة، في حين أن الشرآات أو المؤسسات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 
  .يسمح لها بنقل آفالة العاملين غير السعوديين إليها

ق الشرآة في تحقيق نسبة السعودة المنصوص هـ، فإن اخفا٢١/٤/١٤١٥بتاريخ ) ٥٠(ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 
  :عليها بالقرار سيتم معاقبته بكل أو بعض الجزاءات التالية



 عوامل المخاطرة
  

٥  

  وقف الموافقة على طلبات االستقدام 
  وقف طلبات نقل آفالة العاملين 
  االستبعاد من المناقصات الحكومية 
  الحرمان من القروض الحكومية 
  لسعودية للقطاع الخاصالحرمان من الدعم الذي قد تقدمه الحكومة ا 

  .وقد يترتب على ذلك أثر سلبي جوهري على عمل الشرآة وعملياتها ووضعها المالي

  مخاطر التكنولوجيا ٩-٢-٢

يمكن أن تصبح . إن التقنيات والعمليات الصناعية تشهد تطورًا مستمرًا في قطاع البتروآيماويات في جميع أنحاء العالم
والتي تستخدمها والشرآات التابعة غير منافسة وذلك نتيجة التطورات الكبيرة في هذه التقنيات والعمليات المتوفرة حاليًا 

  .التقنية، مما يؤثر سلبًا على قدرة الشرآة على المنافسة

  مخاطر تتعلق باألسهم ٣-٢

  التقلب المحتمل في سعر السهم ١-٣-٢

شرة، إال أنه من غير المؤآد تحقق  ريال سعودي للسهم وقت إعداد هذه الن٤٦٫٢٥يتم تداول أسهم الشرآة في تداول بسعر 
سوق نشطة لتداول األسهم المطروحة لالآتتاب بعد انتهائه، وإن تحقق ذلك فليس من المؤآد استمراريته، لذا قد ال يستطيع 
المستثمرون في أسهم االآتتاب إعادة بيع األسهم المطروحة لالآتتاب بسعر أسهم حقوق األولوية أو بسعر أعلى منه ويعود 

 لعدة عوامل من بينها النتائج المالية المتوقعة للشرآة والظروف العامة للسوق والتغيرات النظامية ووضع االقتصاد ذلك
  .العام وعوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشرآة

  توزيع األرباح ٢-٣-٢

تطلبات رأس المال يعتمد قرار توزيع أرباح على حملة األسهم على عدة عوامل منها تحقيق األرباح والموقف المالي وم
آما يعتمد ذلك . العامل واألرباح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان المتاحة للشرآة باإلضافة إلى الوضع االقتصادي العام

  .على عدة عوامل أخرى تخضع لتقييم مجلس اإلدارة

  ربحية السهم ٣-٣-٢

رأس مال الشرآة حيث يعتمد احتساب قد يتأثر مستوى ربحية السهم الواحد بعد إصدار أسهم حقوق األولوية وزيادة 
ربحية السهم الواحد على عدد األسهم المصدرة وقد يؤدي زيادتها إلى انخفاض ربح السهم الواحد دون المستويات 
التاريخية له، وال تضمن الشرآة أنه سيتم دفع أرباح لحملة األسهم في المستقبل آما ال تضمن ربحية سهم محددة ألسهم 

  .بعد زيادة رأس المالالشرآة المصدرة 



 

  ٦  

  سياسة توزيع األرباح ٣

مالية  سهم بالتناسب مع النفقات الرأساألقتناء اإلى توزيع أرباح أسهمها بقصد تحقيق زيادة في قيمة الشرآة تجه ت 
ن وفقًا  أرباح نقدية إلى المساهمين سيكوةن قرار دفع أي آما أ. وشرآاتها التابعةللشرآة يةستثماراالمتطلبات الالمستمرة و

 للشرآةعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك الوضع المالي االلتقدير وتوصية مجلس اإلدارة بعد األخذ في 
  .والتعهدات التي تقيد توزيع أرباح األسهم ونتائج العمليات والحاجة الحالية والمتوقعة للنقد وخطط الشرآة للتوسع

  توزيع األرباح ١-٣

توزع األرباح السنوية الصافية للشرآة بعد حسم  األرباح على تقدير وتوصية مجلس إدارة الشرآة، ويعتمد قرار توزيع
من األرباح الصافية % ١٠ ويتم تجنيب. جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزآاة المفروضة شرعًا

،  المذآور نصف رأس المالاالحتياطيالتجنيب متى بلغ  نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا احتياطيلتكوين 
  . مالئمًا لمصلحة الشرآة أخرى وفق ما تراهاحتياطياتآما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية إنشاء 

  .وتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة



 

  ٧  

  الشـرآـــة ٤

  مقدمة ١-٤

 )م٢٠/٠٩/٨٤١٩الموافق (هـ ٢٤/١٢/١٤٠٤ بتاريخ ٦٠١ست شرآة التصنيع الوطنية بموجب القرار الوزاري رقم تأس
 الصادر بمدينة )م٢٥/٠٦/١٩٨٥الموافق (هـ ٧/١٠/١٤٠٥ بتاريخ ١٠١٠٠٥٩٦٩٣وتم قيدها بالسجل التجاري رقم 

امت الشرآة بزيادة رأس مالها عدة مرات  وقد ق مليون ريال سعودي،٦٠٠التأسيس  عندلغ رأس مال الشرآة ب. الرياض
  :لألسباب التالية

  وذلك)م٢٠٠٣/٦/٢٠الموافق ( هـ١٩/٤/١٤٢٤ يوم  مليون ريال سعودي في٧٨٥  إلى الشرآة رأس مالهازادت 
في الشرآة الوطنية لثاني أآسيد % ٣٣حصة شرآة الشاعر للتجارة والمقاوالت والبالغة  أن استحوذت علىبعد 

قبل ( مليون سهم ٣٫٧ تبلغعن طريق إصدار أسهم من شرآة التصنيع الوطنية لشرآة الشاعر ) ريستلآ(التيتانيوم 
 .%٦٦ ، وبالتالي فقد زادت ملكية الشرآة في آريستل إلى)التجزئة

  مليون ريال٩٨١ إلى )م١٢/٣١٢٠٠٤/الموافق (هـ ١٩/١١/١٤٢٥ يوم فيقامت الشرآة بزيادة رأس مالها   
 ٨٥بعالوة إصدار بلغت  أولويةحقوق   عبارة عن أسهم)قبل التجزئة(سهم  ٣٫٩٢٥٫٠٠٠رطريق إصدا  عنسعودي

 . أسهم من حملة أسهم الشرآة٤ مع أحقية اآتتاب سهم لكل ريال سعودي

 مليون ١٫٥٧٠ إلى مرة أخرىشرآة ال تم زيادة رأس مال )م٠٥/٣١٢٠٠٥/الموافق (هـ ٢٤/٤/١٤٢٦  تاريخوفي  
 ١٥٧ سهم وبالتالي زاد عدد األسهم إلى ٢٥ سهم مقابل آل ١٥ منح مساهمي الشرآة ريال سعودي وذلك عن طريق

 .مليون سهم

قرار رقم  الأصدر مجلس إدارة شرآة التصنيع )م٢٦/٠١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٦/١٢/١٤٢٦ وفي تاريخ  
 مليون ١٫٥٧٠من بالتوصية إلى الجمعية العمومية الغير عادية بالموافقة على زيادة رأس المال ) ٢٠٠٦/م/١٢٣(

وذلك لالستحواذ آليًا على أسهم شرآة التصنيع الوطنية   مليون ريال سعودي٢٫٣٣٠ريال سعودي إلى 
 عقدت الشرآة اجتماع الجمعية الغير )م٠٣/٠٧/٢٠٠٦الموافق ( هـ٠٧/٠٦/١٤٢٧وفي تاريخ  .للبتروآيماويات

 شرآة التصنيع الوطنية المتبقية في% ٤٩على العادية وفيها تمت الموافقة على قرار الشرآة باإلستحواذ 
قبل (سهم عادي  ١٥٫٢٠٩٫٨١٠مليون ريال سعودي وذلك بإصدار  ٧٦٠٫٥أي بزيادة قدرها  للبتروآيماويات

 ."تصنيع بتروآيماويات"لبقية الشرآاء في شرآة ) بعد التجزئة( سهم ٧٦٫٠٤٩٫٠٥٠ما يعادل ب) التجزئة

 ٣٫٤٩٥٫٧٣٥٫٧٥٠إلى  قامت الشرآة بزيادة رأس مالها) م١١/٠٤/٢٠٠٧الموافق (هـ ٢٣/٠٣/١٤٢٨وفي تاريخ  
وذلك بتوزيع   ريال سعودي،١٫١٦٥٫٢٤٥٫٢٥٠ سهم بقيمة ١١٦٫٥٢٤٫٥٢٥ريال سعودي عن طريق إصدار 

 ٣٤٩٫٦أسهم منحة بواقع سهم لكل سهمين من حملة أسهم الشرآة، وبذلك زادت عدد أسهم الشرآة المصدرة إلى 
  .مليون سهم 

 ٣٤٩٫٥٧٣٫٥٧٥ ريال سعودي مقسم إلى ٣٫٤٩٥٫٧٣٥٫٧٥٠ س مال الشرآة المصدر والمدفوع بالكامل حاليًايبلغ رأ
 ٣٠آما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في . ة سعوديت رياال١٠ لكل منها االسميةسهم جميعها أسهم عادية تبلغ القيمة 

  . مليون ريال سعودي٥٫٧٩٩ مبلغ م٢٠٠٧ سبتمبر

  وصف ألنشطة الشرآة ٢-٤

 ونقل التقنية الصناعية  واإلدارة للمشاريع الصناعيةستثمارالتمثل النشاطات األساسية للشرآة والشرآات التابعة لها في ات
  .المتقدمة للمملكة بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة

  :لشرآات التابعة، منهاوتتمثل أنشطة التصنيع في تملك وتشييد وادارة المشاريع البتروآيماوية والكيماوية في عدد من ا

والمختصة في %) ٢٥( وشرآة باسل العالمية%) ٧٥(الشرآة السعودية للبولي اوليفينات، شراآة ما بين التصنيع  
  .انتاج البروبيلين والبولي بروبيلين



الشـرآـــة
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وشرآة الصحراء )  مباشر وغير مباشر%٦٠٫٤٥(شرآة التصنيع والصحراء لألوليفينات، شراآة ما بين التصنيع  
وقد تكونت الشرآة للقيام بتطوير %) ٧(والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية %) ٣٢٫٥٥ (روآيماوياتللبت

  .وتمويل وتملك وإدارة وتشغيل المشاريع البتروآيماوية

%) ٧٥(الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين، وهي شراآة ما بين شرآة التصنيع والصحراء لألوليفينات  
في الجبيل وذلك بهدف إيثيلين والبولي اإليثيلين نتاج إلوذلك إلنشاء مصنع مدمج %) ٢٥( لعالميةوشرآة باسل ا

 .انتاج البولي ايثيلين العالي والمنخفض الكثافة

تسوق التصنيع منتجاتها في المملكة والشرق األوسط وبعض األجزاء من آسيا من خالل شرآة التصنيع الوطنية  
بتسويق هذه المنتجات في الواليات المتحدة األمريكية  شرآة باسل العالميةنما تقوم لتسويق البتروآيماويات بي

  .وأوروبا وآسيا

هذا وتتميز التصنيع بشكل ملحوظ على غيرها من المنافسين بقدرتها على الحصول على االيثان والبروبان في السعودية 
سعودية وبسعر قليل بالمقارنة مع األسعار الدولية، حيث ان الطلب المحلي يغطى من مصدر معتمد وهو شرآة أرامكو ال

  . يعكس سياسة الحكومة السعودية بتشجيع تطور قطاع البتروآيماويات محليًاامم

التي ") آريستل("تقوم الشرآة بتصنيع وتسويق ثاني أآسيد التيتانيوم من خالل الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم 
عمال شرآة ليونديل لثاني اآسيد التيتانيوم لتكوين ثاني أآبر منتج لثاني أآسيد التيتانيوم م على ا٢٠٠٧استحوذت في عام 

 موظف تحت إدارتها، هذا وتصدر ٣٫٤٠٠هذا وتدير شرآة آريستل تسعة مصانع في ستة دول ولديها . في العالم 
  . دولة حول العالم٧٠الشرآة إلى ما يزيد عن 

وتصنيع نتاج إتقوم بد من الشرآات والمشاريع في قطاعي الميكانيكية والهندسة حيث هذا وتدير التصنيع وتستثمر في عد
نتاج أسالك الحديد المسحوبة وأسالك النوابض وأسالك التسليح للكابالت وأسالك إالمسبوآات الحديدية وغير الحديدية و

وقطع غيار معدات ومسبوآات ك اللحام تقوية مبرومة لحمل الموصالت الكهربائية وأسالك تقوية مبرومة للخرسانة وأسال
نتاج الرصاص والبولي بروبلين وسلفات إو ستدامات الصناعيةإلنتاج البطاريات السائلة للسيارات واوإ ،متنوعة

جراء الفحوصات الفنية على التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروآيماوية والمعدنية ، وإالصوديوم
نتاج الواح إنواعها وأقامة الصناعات البالستيكية بكافة وإ ،المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائيةومحطات تحلية 

 وألياف البولي أستروحمض الترفثاليك والعطريات باإلضافة إلى الكراتين المضلعة ومحاورالمقطورات ،آريليكإلا
  .بأنواعها
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بين الجدول التالي أسماء الشرآات التابعة وحصة الشرآة في آل وللتصنيع شرآات تابعة تملك فيها حصصًا مسيطرة، وي
  :واحدة منها

  الشرآات التابعة وحصة التصنيع في آل  واحدة منها: ١-٤  الشكل

  رأس المال الشرآة التابعة
حصة   المساهمون اآلخرون  )ألف ريال(

  التصنيع

حصة 
 المساهمون
  اآلخرون

  المجموع

شرآة الرواد الوطنية 
الشرآة الوطنية الدولية للتطوير   ٨٥٫٠٠٠  للبالستيك

  %١٠٠٫٠٠  %٣٫٠٠  %٩٧٫٠٠  الصناعي

شرآة التصنيع الوطنية 
الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية   ٥٫٠٠٠  لتسويق لبتروآيماويات 

  %١٠٠٫٠٠  %٣٫٠٠  %٩٧٫٠٠  البتروآيماويات

الشرآة الوطنية الدولية 
شرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات   ٥٠٠ لتطوير الصناعي ل

  %١٠٠٫٠٠  %٣٫٠٠  %٩٧٫٠٠  الصناعية

الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية 
شرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات   ٥٠٠  البتروآيماويات

  %١٠٠٫٠٠  %٣٫٠٠  %٩٧٫٠٠  الصناعية

شرآة التصنيع الوطنية 
  %١٠٠٫٠٠  %٥٫٠٠  %٩٥٫٠٠  الوطنية للبالستيكشرآة الرواد   ٥٠٠   الصناعيةلإلستثمارات

الشرآة الوطنية لصناعة 
 أحمد بانعيم  ٣٤٫٠٠٠ البطاريات

  %١٠٠٫٠٠ %٢٠٫٠٠  %٨٠٫٠٠  سعيد باسميح

الشرآة السعودية للبولي 
  %١٠٠٫٠٠  %٢٥٫٠٠ %٧٥٫٠٠ شرآة باسل العالمية  ٦٠٠٫٠٠٠  أوليفينات

الشرآة الوطنية لصهر 
  ٤٤٫٠٠٠ الرصاص

  شرآة سويكورب
الشرآة الوطنية الدولية للتطوير 

  الصناعي
١٠٠٫٠٠ %٢٨٫٢٦  %٧١٫٧٤%  

الشرآة الوطنية لثاني أآسيد 
  شرآة الخليج لالستثمار  ١٧٥٫٠٠٠ التيتانيوم

  %١٠٠٫٠٠  %٣٤٫٠٠  %٦٦٫٠٠  الدآتور طالل الشاعر

الشرآة الوطنية للتشغيل 
  ٣٠٫٠٠٠ والخدمات الصناعية 

 صالح آامل
هد بن األمير ترآي بن محمد بن ف

 عبدالعزيزآل سعود
 عثمان العبدالجبار

 صالح عبدالعزيز الراجحي
  حسين بن محسن الحارثي

١٠٠٫٠٠  %٣٨٫٣٣  %٦١٫٦٦%  

شرآة التصنيع والصحراء 
  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  لالوليفينات 

  للبتروآيماوياتشرآة الصحراء
  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

شرآة التصنيع الوطنية لتسويق 
  اتلبتروآيماوي

الشرآة الوطنية الدولية للتطوير 
  الصناعي

الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية 
  البتروآيماويات

  

١٠٠٫٠٠  %٤٢٫٥٥  %٥٧٫٤٥%  

الشرآة الوطنية للفحص 
  ٧٫١٧٠ واالختبار الفني

الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات 
 الصناعية

  شرآة تي يو في نورد
١٠٠٫٠٠  %٦٩٫٣٢  %٣٠٫٦٨%  

ق شرآة تي يو في الشر
  ٩٨٠  األوسط

الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات 
 الصناعية

  شرآة تي يو في نورد
١٠٠٫٠٠  %٦٩٫٣٢  %٣٠٫٦٨%  

  الشرآة :المصدر

  

  

  

  

  



الشـرآـــة
 

١٠  

 الشرآات التابعة وحصة التصنيع المباشرة والغير مباشرة فيها: ٢-٤  الشكل

  الحصة الكاملة لشرآة التصنيع  الحصة الغير مباشرة  باشرةالحصة الم الشرآة التابعة

  %١٠٠٫٠٠  %٣٫٠٠  %٩٧٫٠٠ شرآة الرواد الوطنية للبالستيك
  %١٠٠٫٠٠  %٣٫٠٠  %٩٧٫٠٠  شرآة التصنيع الوطنية لتسويق لبتروآيماويات 

  %١٠٠٫٠٠  %٣٫٠٠  %٩٧٫٠٠ الشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي 
  %١٠٠٫٠٠  %٣٫٠٠  %٩٧٫٠٠   لتقنية البتروآيماوياتالشرآة الوطنية الخليجية

  %١٠٠٫٠٠  %٥٫٠٠  %٩٥٫٠٠  شرآة التصنيع الوطنية لإلستثمارات الصناعية
 %٨٠٫٠٠  -  %٨٠٫٠٠ الشرآة الوطنية لصناعة البطاريات
  %٧٥٫٠٠ - %٧٥٫٠٠  الشرآة السعودية للبولي أوليفينات
 %٧٤٫٩٠  %٣٫١٦  %٧١٫٧٤ الشرآة الوطنية لصهر الرصاص

  %٦٦٫٠٠  -  %٦٦٫٠٠ الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم
  %٦١٫٦٦  -  %٦١٫٦٦ الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية 

  %٦٠٫٤٥  %٣٫٠٠  %٥٧٫٤٥  شرآة التصنيع والصحراء لالوليفينات 
  %٥٧٫٩٤  %٢٧٫٢٦  %٣٠٫٦٨ الشرآة الوطنية للفحص واالختبار الفني

  %٥٧٫٩٤  %٢٧٫٢٦  %٣٠٫٦٨  شرآة تي يو في الشرق األوسط
    الشرآة :المصدر

  :استثمارات رئيسية في الشرآات الزميلة التالية إضافة لذلك، للتصنيع

 الشرآات الزميلة وحصة التصنيع في آل  واحدة منها: ٣-٤  الشكل

 حصة شرآة التصنيع  االسم المختصر  الشرآة الزميلة

  %٤٥٫٣٤  -  الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين
 %٤٢٫٦٠  وطن باك  الشرآة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة
 %٣٥٫٤٦ معدنية الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
 %٣٢٫٣٣  بيئة  الشرآة الوطنية للمحافظة على البيئة
 %٣٠٫٠٠  تونسية  الشرآة التونسية السعودية للتجارة

  %٢٥٫٠٠  مبيد  آة العربية لتصنيع المبيداتالشر
    الشرآة :المصدر

 : للتصنيع، تم تضمينها في الجدول التاليأخرىوهناك استثمارات 

  الشرآات األخرى وحصة التصنيع في آل  واحدة منها: ٤-٤  لشكلا

 عحصة شرآة التصني  االسم المختصر  الشرآة

 %٩٫٠٠  تطوير  شرآة تطوير الصناعات السعودية
 %٥٫٦٢  طاقة  شرآة التصنيع وخدمات الطاقة

 %٥٫٠٠  مدينة  شرآة المدينة لالستثمارات الصناعية
 %٢٫٠٨  ابن رشد  الشرآة العربية لأللياف الصناعية

  %١٫٢٥  الترآية  الشرآة السعودية الترآية القابضة لالستثمار
  %٠٫٣٩  ينساب  تروآيماوياتشرآة ينبع الوطنية للب

  الشرآة :المصدر

   التابعةاتالشرآ ٣-٤

  :من أسهمها% ٥٠وفيما يلي نورد نبذة عن الشرآات التابعة التي تمتلك فيها شرآة التصنيع الوطنية أآثر من 



الشـرآـــة
 

١١  

  :"الرواد"شرآة الرواد الوطنية للبالستيك  ١-٣-٤

م بخط إنتاج ١٩٩٤دأت الشرآة إنتاجها في عام  مليون ريال سعودي، وب٦مال بلغ  م برأس١٩٩٢أنشئت الرواد في عام 
 طن في السنة، وتنتج ٣٫٥٠٠قائم على التشكيل بالبثق وبمساعدة فنية من شرآة أوميبا اإليطالية وبطاقة إنتاجية تبلغ 

  . مليون ريال١٠ إلى م١٩٩٨  عام في رأس مال الشرآةوقامت الشرآة برفع، الشرآة ألواح بالستيكية مختلفة

بالدمام، وفي عام ) PSI( طن بعد شرائها لمصنع شرآة ٧٫٠٠٠م لتصل إلى ١٩٩٨قة الشرآة في عام  تضاعفت طا
م ٢٠٠٢م أدخلت الشرآة ماآينة للتشكيل بالحقن بمساعدة فنية من شرآة هسكي ويندسور هيثين، وأضافت في عام ١٩٩٩

اإليطالية، ) PRT(ة بمساعدة فنية من شرآة  طن في السن١٠٫٠٠٠خط إنتاج إلعادة تدوير البالستيك بطاقة إنتاجية تبلغ 
 طن في السنة بعد إدخال ماآينة إضافية للتشكيل ١٧٫٥٠٠م ارتفعت الطاقة اإلنتاجية الكلية للشرآة إلى ٢٠٠٣وفي عام 

   . طن في السنة٧٫٠٠٠ طن في السنة وخط ثاٍن إلعادة تدوير البالستيك بطاقة ١٫٥٠٠بالحقن بطاقة 

الصناعية بمدينة الدمام األغشية مشروع انتاج شرآة الرواد الدولية لألغشية الصناعية وذلك إلدارة وقامت الشرآة بانشاء 
لشرآة % ١٥لشرآة الرواد و% ٧٠بنسبة مشارآة و مليون ريال ٧قدره  برأسمال  مليون ريال و ٢٢بتكلفة حوالي 

التجاري في مارس اإلنتاج  ان تبدأ لشرآة واسو تكنولوجي االمريكية ومن المتوقع% ١٥جولدن ترايد المصرية و
بمدينة الدمام   (BOPP)   ثنائية االتجاهبروبلين البولي رقائقالشرآة بانشاء مشروع النتاج مواد تقوم م، آما ٢٠٠٨

لشرآة % ٣٧٫٥لشرآة الرواد و% ٥٠ مليون ريال بنسبة مشارآة ٦٥سمال قدره أ مليون ريال وبر٣٠٠بتكلفة حوالي 
الربع ومن المتوقع ان تبدأ االنتاج التجاري في لشرآة دي ام تي النمساوية % ١٢٫٥بتروآيماويات والتصنيع لتسويق ال

  .م٢٠٠٩ االول من عام

 الشرآات التابعة التي تساهم بها شرآة الرواد الوطنية للبالستيك : ٥-٤  الشكل
  )% (حصة شرآة الرواد )يون ريال مل( رأس المال   اسم الشرآة

  ٧٠  ٧  شرآة الرواد الدولية لألغشية الصناعية
  ٥٠ ٦٥  شرآة مواد التعبئية البالستيكية

  ٥ ٠٫٥    شرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية

  الشرآة :المصدر

 لتمويل المشاريع الحالية  مليون ريال٧٥س مال الشرآة وذلك بضخ مبلغ أم بزيادة ر٢٠٠٨وقد قام الشرآاء في عام 
   . سعودي مليون ريال٨٥مال الشرآة الى رأس م من اجراءات زيادة ٢٠٠٨ مارس ٢٤للشرآة وتم االنتهاء في 

  :ويبن الجدول التالي البيانات المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضية

 الوطنية للبالستيك ملخص للقوائم المالية لشرآة الرواد: ٦-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

      قائمة المرآز المالي
 ٧٥٫٧٣٢٫٠٠٣ ٧٥٫٨٣٢٫٤٣٧ ١٣٩٫٩٤٠٫٧٧٠ مجموع الموجودات
 ٣٧٫٨٠٨٫٣٩٤ ٣١٫٧٧٠٫٨٧٣ ٨٥٫٨٠٦٫٠٣٠ مجموع المطلوبات

 ٣٧٫٩٢٤٫٢٥٨ ٤٤٫٠٦١٫٥٦٤ ٥٤٫١٣٤٫٧٤٠ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 ٧٠٫٨٥٧٫٦٢٣ ٧٠٫٩٨١٫٩١٠ ٨٢٫٨٠٧٫٢٦١ مبيعات
     التدفقات النقديةقائمة 

 ٤٫٢١٠٫٥٦٣ ٦٫٩٢٨٫٨٧٤ ٥٫٠٨٢٫٢٩٣  صافي النقد من االنشطة التشغيلية واالستثمارية
 )٢٫٧٧٢٫٣٠٦( )٧٫٠٥٣٫٧٣٤( )٥٤٫١٧٦٫٨٣٩(  في االنشطة التمويلية) المستخدم( صافي النقد

 ٢٫٤٥٧٫٢٦١ ٣٫٣٣٢٫٤٠١ ٨٫١٠٩٫٣٢٨  حكمهصافي النقد وما في 
    الشرآة :المصدر

، ويوضح %٣وتمتلك الشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي نسبة س المال أمن ر% ٩٧ نسبة  شرآة التصنيعتمتلك
  :بالستيكفي شرآة الرواد الوطنية لل  المباشرة وغير المباشرةالشكل التالي هيكل الملكية



الشـرآـــة
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  شرآة الرواد الوطنية للبالستيكهيكل ملكية شرآة التصنيع في : ٧-٤  الشكل

  
  

  الشرآة :المصدر

  :شرآة التصنيع الوطنية لتسويق البتروآيماويات ٢-٣-٤

 مع شرآة التصنيع الوطنية شرآة تابعة لها للتسويق لتقوم االندماج قبل أسست شرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماويات
الشرآة : بتسويق جزء من المنتجات البتروآيماوية التي تقوم بإنتاجها الشرآات التابعة لشرآة التصنيع وهي بالتحديد

 لتسويق البتروآيماويات بعمليات السعودية للبولي أوليفينات، ومشروع إنتاج البولي ايثلين، وستقوم شرآة التصنيع الوطنية
  .التسويق على أساس العمولة التي يتم اقتطاعها من مبيعات هذه المنتجات

  :ويبن الجدول التالي البيانات المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضية

  التصنيع الوطنية لتسويق البتروآيماوياتلية لشرآة ملخص للقوائم الما: ٨-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  
      قائمة المرآز المالي
 ١٨٠٫٥٢٨٫٥٢٦ ٢٢٦٫٩٣٨٫٥١٨ ٢٦٠٫٦٣٢٫٤٠٧ مجموع الموجودات
 ١٦٦٫٧١٥٫٩٩٦ ١٩٩٫٣٨٢٫٣٧١ ٢١٩٫٦٥٢٫٥٧٢ مجموع المطلوبات

 ١٣٫٨١٢٫٥٣٠ ٢٧٫٥٥٦٫١٤٧ ٤٠٫٩٧٩٫٨٣٥ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 ٤٨٧٫٠٣٧٫٧٢٠ ٥٦٧٫٤٦٤٫٥٥٧ ٦٨١٫٣٢٥٫٩٤٦ مبيعات
     التدفقات النقديةقائمة 

 ٤١٫٢٥١٫١٦٨  )١٦٫٨٤٤٫٠٦٥(  )٢٨١٫٧٤٤(  صافي النقد من االنشطة التشغيلية واالستثمارية
 - - -  صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

 ٧٣٫٧٨٩٫٧٨٣ ٥٦٫٩٤٥٫٧١٨ ٥٦٫٦٦٣٫٩٧٤  حكمهصافي النقد وما في 
  الشرآة :المصدر

بتروآيماويات، بينما تمتلك الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية الفي شرآة تسويق % ٩٧تمتلك شرآة التصنيع الوطنية نسبة 
نية التصنيع الوطفي شرآة  ويوضح الشكل التالي هيكل الملكية المباشرة وغير المباشرة %٣البتروآيماويات نسبة 
  :لتسويق البتروآيماويات

%١٠٠٫٠٠ المجموع

%٣٫٠٠ غير مباشر

%٩٧٫٠٠ مباشر

حصة التصنيع في الشرآة

شرآة الرواد الوطنية 
 للبالستيك

الشرآة الوطنية الدولية 
للتطوير الصناعي 

المحدودة

 %٩٧٫٠٠مباشر 

 %٣٫٠٠ غير مباشر 

 %٩٧٫٠٠مباشر

 %٣٫٠٠ غير مباشر

شرآة التصنيع الوطنية 
 لإلستثمارات الصناعية

٥٫٠٠% 

٩٥٫٠٠% 

 مليون ريال سعودي٨٥ :رأس المال



الشـرآـــة
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  التصنيع الوطنية لتسويق البتروآيماوياتهيكل ملكية شرآة التصنيع في شرآة : ٩-٤  الشكل

  
  الشرآة :المصدر

  :الشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي ٣-٣-٤

حصة شرآة  ، ألف ريال سعودي٥٠٠م  برأس مال قدره ٢٠٠٠ مايو ٣١لدولية للتطوير الصناعي في تأسست الشرآة ا
أو حصص في أسهم تقوم الشرآة بتملك  .%٣  شرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعيةوحصة% ٩٧التصنيع بها 

  . لمزاولة نشاط مماثل ية محدودةشرآات أخرى قائمة أو االشتراك مع الغير في تأسيس شرآات مساهمة أو ذات مسؤول

  :ويبن الجدول التالي البيانات المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضية

 لشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي ملخص للقوائم المالية ل: ١٠-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

      قائمة المرآز المالي
 ١٣٫٣٥٩٫٧٩٥ ٣١٫٠٠٨٫٥٤٨ ٥١٫١٦٦٫٠١٣ مجموع الموجودات
 ١٢٫٤٤٦٫٢٨٨ ٢٩٫٨٣١٫٢٧٧ ٤٦٫٥٩٠٫٩٦٧ مجموع المطلوبات

 ٩١٣٫٥٠٧ ١٫١٧٧٫٢٧١ ٤٫٥٧٥٫٠٤٦ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 ٢٩٥٫١٢٠ ٣٥٣٫٦٥٠ ٤٫٣٥٠٫٤٣٦  حصة الشرآة في صافي ارباح شرآة شقيقة
     التدفقات النقديةقائمة 

 )٤٤٣٫٢٠٠( )١٧٫٢٤٩٫٣٢١( )١٦٫٠٠١٫٨٩٩(  صافي النقد من االنشطة التشغيلية واالستثمارية
 ٣٩٤٫٢٠٠ ١٧٫٢٧٢٫٤٨٧ ١٦٫٠١٧٫٤٨٩  صافي النقد المتوفر من االنشطة التمويلية

 ٦٫٥٧٥ ٢٩٫٧٤١ ٤٥٫٣٤٩  حكمهصافي النقد وما في 
  ةالشرآ :المصدر

وشرآة %) ٣(وشرآة الرواد الوطنية للبالستيك %) ٣٫١٦(تساهم الشرآة حاليا في الشرآة الوطنية لصهر الرصاص 
الشرآة الوطنية في  ويوضح الشكل التالي هيكل الملكية المباشرة وغير المباشرة .%)١(التصنيع والصحراء لألوليفينات 

  :الدولية للتطوير الصناعي

 %١٠٠٫٠٠ المجموع

 %٣٫٠٠ غير مباشر

 %٩٧٫٠٠ مباشر

حصة التصنيع في الشرآة

شرآة التصنيع 
الوطنية لتسويق 
 البتروآيماويات

خليجية الشرآة الوطنية ال
 لتقنية البتروآيماويات

%٩٧٫٠٠مباشر 

 %٣٫٠٠غير مباشر 

 %٩٧٫٠٠ مباشر

 %٣٫٠٠غير مباشر 

شرآة التصنيع والصحراء 
 لالوليفينات

١٫٠٠% 

٥٧٫٤٥%
  الثالث سنوات المالية الماضيةمن تاريخ النشرة وخالل الشرآةمالخفض رأس يتم رفع او مل: مالحظة

  مليون ريال سعودي٥ :رأس المال



الشـرآـــة
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  هيكل ملكية شرآة التصنيع في الشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي : ١١-٤  الشكل

   
  الشرآة: المصدر

  :الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية البتروآيماويات ٤-٣-٤

 ، ألف ريال سعودي٥٠٠م برأس مال قدره ٢٠٠٢نوفمبر  ٤تأسست الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية البتروآيماويات في 
وتقوم الشرآة بتجارة المواد % ٣  شرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعيةوحصة% ٩٧حصة شرآة التصنيع بها 

 .دساسي للشرآة بعيتم تفعيل النشاط األولكن لم  ، لحسابات شرآات التصنيعالكيماوية لألعمال الصناعية وشراء العقارات
 :في الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية البتروآيماويات ويوضح الشكل التالي هيكل الملكية المباشرة وغير المباشرة

   هيكل ملكية شرآة التصنيع في الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية البتروآيماويات:١٢-٤  الشكل

  
 

  الشرآة: المصدر

%١٠٠٫٠٠ المجموع

%٣٫٠٠ غير مباشر

%٩٧٫٠٠ مباشر

حصة التصنيع في الشرآة

الشرآة الوطنية 
الدولية للتطوير 

  الصناعي

شرآة التصنيع الوطنية 
 لالستثمارات الصناعية

 %٩٧٫٠٠مباشر 

 %٣٫٠٠ غير مباشر 

 %٩٥٫٠٠ر مباش

  %٥٫٠٠غير مباشر

واد الوطنية شرآة الر
  للبالستيك

٣٫٠٠% 

٩٧٫٠٠% 

 مليون ريال سعودي٠٫٥ :رأس المال

١٫٠٠ %٣٫١٦% 

٥٤٫٤٥ %٧١٫٧٤% 

الشرآة الوطنية لصهر 
 الرصاص

 %١٠٠٫٠٠ المجموع

 %٣٫٠٠ غير مباشر

 %٩٧٫٠٠ مباشر

 حصة التصنيع في الشرآة

الشرآة الوطنية 
الخليجية لتقنية 
 البتروآيماويات

شرآة التصنيع الوطنية 
 لالستثمارات الصناعية

 %٩٧٫٠٠مباشر 

 %٣٫٠٠ غير مباشر

 %٩٥٫٠٠ مباشر

%٥٫٠٠ غير مباشر
  مليون ريال سعودي٠٫٥ :رأس المال

آة التصنيع والصحراء شر
 لألوليفينات

١٫٠٠ %٥٧٫٤٥% 

مالخفض رأس  يتم رفع او مل: مالحظة
 الثالثريخ النشرة وخاللمن تا الشرآة

 سنوات المالية الماضية
 

 ة الماضية الثالث سنوات الماليمن تاريخ النشرة وخالل الشرآةمالخفض رأس يتم رفع او مل: مالحظة

آة التصنيع شر
 والصحراء لألوليفينات



الشـرآـــة
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  :ويبن الجدول التالي البيانات المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضية

 ملخص للقوائم المالية للشرآة الوطنية الخليجية لتقنية البتروآيماويات: ١٣-٤  الشكل
 بر ديسم٣١آما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

      قائمة المرآز المالي
 ٧٣٢٫٦٤٤ ٢٥٫٢٧٣٫٤٦٨ ٢٤٫٧٦٩٫٦٢٥ مجموع الموجودات
 ٢٥٫٠٠٢ ٢٤٫٠١٤٫٢٥٧ ٢٤٫٠١١٫٤٧٢ مجموع المطلوبات

 ٧٠٧٫٦٤٢ ١٫٢٥٩٫٢١١ ٧٥٨٫١٥٣ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 ٣٢٠٫٨٧٩ ٥٨١٫٨١٨ ٤٩٥٫٩٠٧  حصة الشرآة في صافي ارباح شرآة شقيقة
     التدفقات النقديةقائمة 

 )١١٫٨٦٢( )٢٤٫٣١٤٫٢٠٠( -  صافي النقد من االنشطة التشغيلية واالستثمارية
 - ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ -  صافي النقد المتوفر من االنشطة التمويلية

 ٣١٨٫٢٦٨ ٤٫٠٦٨ ٤٫٠٦٨  حكمهصافي النقد وما في 
  الشرآة :المصدر

 :رات الصناعيةلالستثماالوطنية شرآة التصنيع  ٥-٣-٤

 ألف ريال سعودي ٥٠٠م برأس مال قدره ٢٠٠٥ مارس ٢تأسست شرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية في 
حصص في و أ وتقوم الشرآة بتملك أسهم ،%٥وحصة شرآة الرواد الوطنية للبالستيك % ٩٥حصة شرآة التصنيع بها 

. نشاط مماثلة لمزاولشرآات مساهمة او ذات مسئولية محدودة مع الغير في تأسيس شتراك إلو اأقائمة خرى أشرآات 
، والشرآة الوطنية الخليجية لتقنية %)٣( في الشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي  أسهمًاوتمتلك الشرآة حاليًا

في يناير سيسها أتمن نتهاء إلاوالتي تم %) ٥(،وشرآة مكاسب السعودية الدولية للتجارة والصناعة %)٣(البتروآيماويات 
مالها س أرشرآات صناعية اخرى، وقد بلغ نشاء إأو المساهمة في قامة إوم بغرض التجارة في المواد الكيماوية ٢٠٠٨
  %.٥الصناعية ستثمارات إلابينما تمتلك شرآة  % ٩٥ مليون ريال حصة شرآة التصنيع الوطنية ٦٫٥

 التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعيةالشرآات التابعة التي تساهم بها شرآة : ١٤-٤  الشكل

 رأس المال   اسم الشرآة
التصنيع الوطنية  شرآة حصة

  )%(لالستثمارات الصناعية 

  ٣  ٥٠٠٫٠٠٠  الشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي
  ٣ ٥٠٠٫٠٠٠  الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية البتروآيماويات

  ٥ ٦٫٥٠٠٫٠٠٠    شرآة مكاسب السعودية الدولية للتجارة والصناعة

  الشرآة :المصدر

  :في شرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية ويوضح الشكل التالي هيكل الملكية المباشرة وغير المباشرة



الشـرآـــة
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  آة التصنيع في شرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعيةهيكل ملكية شر: ١٥-٤  الشكل

  
  الشرآة: المصدر

  

  :ويبن الجدول التالي البيانات المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضية

  المالية لشرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعيةملخص للقوائم: ١٦-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

      قائمة المرآز المالي
 - ٥٢٤٫٧٠٤ ٥٧٨٫٧١٦ مجموع الموجودات
 - ١١٫٢٩٠ ٨٫٠٥٦ مجموع المطلوبات

 - ٥١٣٫٤١٤ ٥٧٠٫٦٦٠ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 - ٤٣٫٠٩٤ ١٣٩٫٤٢٨  ي صافي ارباح شرآة شقيقةحصة الشرآة ف
     التدفقات النقديةقائمة 

 - (٢٤٫٨٠٩٫٢٠٠) -  صافي النقد من االنشطة التشغيلية واالستثمارية
 - ٥٠٠٫٠٠٠ -  صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

 - ٥٫٠٠٠ ٥٫٠٠٠  حكمهصافي النقد وما في 
  الشرآة :المصدر

 :"بطاريات"ناعة البطاريات الشرآة الوطنية لص ٦-٣-٤

م وبدأت إنتاجها في عام ١٩٩٢الشرآة الوطنية لصناعة البطاريات هي شرآة ذات مسئولية محدودة تأسست في عام 
في  األولي المملكة العربية السعودية، وبلغ االستثمار –م، ويقع مقرها بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض ١٩٩٧

وقد تم تأسيس هذه الشرآة بواسطة شرآة التصنيع الوطنية لكي تقوم بإنتاج . دي مليون ريال سعو١٠٥المشروع 
بطاريات السيارات من النوع الجاف والنوع الذي يحتاج إلى صيانة خفيفة والنوع الذي ال يحتاج إلى صيانة بأحجام 

ليابانية، معايير الجمعية األمريكية المعايير العالمية ا: وفقًا للمعايير العالمية مثل)  AH٢٠٠،AH٣٢(مختلفة تتراوح بين 
 والمعايير العالمية األلمانية، وتم توقيع اتفاقية األعمال ،ةلمهندسي السيارات، معايير المعهد البريطاني للقياسات المعياري

  .م١٠/٠٨/١٩٩٦م واآتملت في ٠٤/١٢/١٩٩٣المدنية في 

ماآينات وأعمال البناء مع شرآة فارتا األلمانية للبطاريات وقد دخلت الشرآة في اتفاقية للعون الفني وتوريد اآلالت وال
م ٢٠٠٢وارتفعت الطاقة اإلنتاجية للشرآة في عام  .وهي شرآة رائدة في مجال تصنيع بطاريات السيارات) AG(مارآة 

إلى  ٧٠٠٫٠٠٠م من ٢٠٠٣ وحدة قياسية، وارتفعت الطاقة اإلنتاجية في عام ٧٠٠٫٠٠٠ وحدة قياسية إلى ٥٠٠٫٠٠٠من 
وتعتزم الشرآة رفع  %).٩٩بنسبة استغالل ( وحدة ٧٢٥٫٦٦٤ وحدة وبلغ اإلنتاج الذي تحقق في ذلك العام ٧٣٤٫٠٠٠

 مليون ريال، وفي ٢٠، وقد بدأت الشرآة برأس مال مدفوع بلغ م٢٠٠٨عام  في مليون وحدة ٢٫٥الطاقة اإلنتاجية إلى 

%١٠٠٫٠٠ المجموع

%٥٫٠٠ غير مباشر

%٩٥٫٠٠ مباشر

حصة التصنيع في الشرآة

شرآة التصنيع 
لوطنية لالستثمارات ا

 الصناعية
شرآة الرواد الوطنية 

 للبالستيك

%٩٥٫٠٠ مباشر

 %٥٫٠٠ غير مباشر

%٩٧٫٠٠ مباشر

%٣٫٠٠ غير مباشر
 مليون ريال سعودي٠٫٥ :رأس المال

الشرآة الوطنية الدولية 
 للتطوير الصناعي

 الشرآة الوطنية الخليجية 
 لتقنية البتروآيماويات

٣٫٠٠ %٣٫٠٠% 

٩٧٫٠٠%

من تاريخ النشرة وخالل  الشرآةمالخفض رأس  يتم رفع او مل: مالحظة
 الثالث سنوات المالية الماضية
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بعد أن قامت بشراء حصة أحد الشرآاء، آما % ٨٠شرآة إلى م ارتفعت حصة شرآة التصنيع الوطنية في ال١٩٩٩عام 
 من تاريخ النشرة  يتم رفع او خفض رأس مال الشرآةلمو ، مليون ريال٣٤ إلى م٢٠٠٠ في ارتفع رأس مال الشرآة

  : المساهمون الرئيسيون في الشرآة هم. الثالث سنوات المالية الماضيةوخالل

   "بطاريات"الشرآة الوطنية لصناعة البطاريات قائمة المساهمين فى  :١٧-٤  الشكل
 (%)نسبة الملكية   "بطاريات"  شرآة فينوالمساهم

  ٨٠٫٠٠  شرآة التصنيع الوطنية 

 ١٠٫٠٠  أحمد بانعيم

 ١٠٫٠٠  سعيد باسميح

 ١٠٠٫٠٠  المجموع

 الشرآة: المصدر

  

  :نات المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضيةويبن الجدول التالي البيا

 "بطاريات" لشرآة الوطنية لصناعة البطارياتملخص للقوائم المالية  :١٨-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  
      قائمة المرآز المالي
 ١٢٨٫٠١٤٫١٨٣ ١٣٤٫٣٥٤٫٦٠٤ ١٦٢٫٦١٩٫٦٠٠ اتمجموع الموجود

 ٧٣٫٢٢٤٫٩٨٠ ٧٦٫٥١١٫٧٨١ ٩٤٫١٦٩٫١٩١ مجموع المطلوبات
 ٥٤٫٧٨٩٫٢٠٣ ٥٧٫٨٤٢٫٨٢٣ ٦٨٫٤٥٠٫٤٠٩ مجموع حقوق المساهمين

        قائمة الدخل
 ٧٤٫٤٠٠٫٥٥١ ٨٨٫١٦٣٫٩٩٨ ١٥٢٫٧٤٨٫٦٣٥ مبيعات
     التدفقات النقديةقائمة 

 )١٧٫٠٨٧٫٠٢٠( ٧٫٥٣٠٫٠٩٤ )١٫٣٦٠٫٢٥١(   التشغيلية واالستثماريةصافي النقد من االنشطة
 )٤٫٣٥٠٫٠٠٠( )١٫٧١٠٫٠٠٠( )٤٫٣٤٠٫٠٠٠(  صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

 ١٫٥٨٤٫٩٣٤ ٧٫٤٠٥٫٠٢٨ ١٫٧٠٤٫٧٧٧  حكمهصافي النقد وما في 
  الشرآة :المصدر

  :الشرآة السعودية للبولي أوليفينات ٧-٣-٤

م بناء على اتفاقية مشارآة تمت بين شرآة التصنيع الوطنية ٢٠٠١سعودية للبولي أوليفينات في سبتمبرتأسست الشرآة ال
للبتروآيماويات وشرآة باسل العالمية، ويتمثل المشروع الذي تم إنشاؤه في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية 

ة من البروبلين في السنة من غاز البروبان الموفر من  طن من البولي بروبلين وطاقة مماثل٤٥٠٫٠٠٠السعودية بإنتاج 
 الواليات المتحدة، أما تقنية –بي ليومس العالمية . بي. قبل شرآة أرامكو السعودية، وتقنية البروبلين وفرتها شرآة أيه

  مليون ريال٢٫٠٠٠البولي بروبلين فتم توفيرها من قبل نوفولين تكنولجي هولدنجس الهولندية، ويبلغ إجمالي االستثمار 
من تاريخ  يتم رفع او خفض رأس مال الشرآة ولم ، مليون ريال سعودي٦٠٠يبلغ إجمالي رأس مال الشرآة و ،سعودي

شرآة التصنيع الوطنية :  هم في الشرآةالرئيسيون والمساهمون ،الثالث سنوات المالية الماضية النشرة وخالل
د تم تحويل حصة شرآة التصنيع للبتروآيماويات بالكامل بعد وق%). ٢٥(، وشرآة باسل %)٧٥(للبتروآيماويات 

، ولقد بدأ اإلنتاج في منتصف م إلى شرآة التصنيع الوطنية٠٣/٠٧/٢٠٠٦ الموافق هـ٠٧/٠٦/١٤٢٧االندماج في تاريخ 
  .موظف ٤٨٦حوالي م ٢٠٠٧في نهاية م وبلغ عدد الموظفين ٢٠٠٤عام 

ي أوليفينات بواسطة الشرآاء من خالل شرآات التسويق التابعة لشرآة باسل ويتم تسويق منتجات الشرآة السعودية للبول
 شرآةمن المنتجات التي تقوم % ٨٠، ويتم تصدير جميع المنتجات التي تقوم باسل بتسويقها وحوالي لشرآة التصنيعو

  .بتسويقهالبتروآيماويات التصنيع الوطنية لتسويق ا



الشـرآـــة
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  الشرآة السعودية للبولي أوليفيناتقائمة المساهمين فى  :١٩-٤  الشكل
 (%)نسبة الملكية   " الشرآة السعودية للبولي أوليفينات" فينوالمساهم

  ٧٥٫٠٠  شرآة التصنيع الوطنية 

 ٢٥٫٠٠   العالميةشرآة باسل

 ١٠٠٫٠٠  المجموع

  الشرآة: المصدر

  

  : المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضيةويبن الجدول التالي البيانات

 لشرآة السعودية للبولي أوليفيناتملخص للقوائم المالية  :٢٠-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  
      قائمة المرآز المالي
 ٢٫٧٠٥٫٣٨٩ ٣٫٠٧٩٫٩٩٥ ٣٫٤١١٫٧٣٠ مجموع الموجودات
 ١٫٥٤٢٫١٣٣ ١٫٣٠١٫٨٣٩ ٢٫٠٧٨٫٣٦٧ مجموع المطلوبات

 ١٫١٦٣٫٢٥٦ ١٫٧٧٨٫١٥٦ ١٫٣٣٣٫٣٦٣ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 ١٫٦٨١٫٥٦٦ ٢٫٠٢٨٫٠٤٨ ٢٫٢٤٠٫٢٩١ مبيعات
     التدفقات النقديةقائمة 

 ١٧٤٫٣٥٧ ٥٨٢٫٦١٦ ١٫٩٠١٫٠٦٣  صافي النقد من االنشطة التشغيلية واالستثمارية
 )٥٨٫٣٤٥( )٢٤٤٫٢١٠( )١٫٨٨٧٫٣٦٥(  صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

 ٢٤٣٫٥٤١ ٥٨١٫٩٤٧ ٥٩٥٫٦٤٥  حكمهصافي النقد وما في 
  الشرآة :المصدر

  "رصاص"الشرآة الوطنية لصهر الرصاص  ٨-٣-٤

ية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في بالمنطقة الصناعية الثان" رصاص"ت الشرآة الوطنية لصهر الرصاص أأنش
م، وتم إنشاء المصنع طبقًا للمواصفات المنصوص عليها في أنظمة البيئة ١٩٩٥م وبدأت إنتاجها في عام ١٩٩١عام 

السعودية وتم تجهيزه بأحدث اآلالت والمعدات، ويعد هذا المصنع من أحدث المصانع وأآثرها تطورًا وقد تولت تطويره 
  .نيع الوطنية التي حصلت على الخبرة الفنية الالزمة من بعد أن وقعت معها اتفاقية شراآةشرآة التص

%. ١٠٠شرآة سعودية " رصاص"م اشترى المساهمون السعوديون حصة الشرآة األلمانية وأصبحت ١٩٩٩ وفي عام 
  النشرة من تاريخلشرآة يتم رفع او خفض رأس مال ا ولم مليون ريال سعودي٤٤يبلغ رأس المال المدفوع بالكامل 

 مليون ريال سعودي، وقد بدأت ١٣٠ وبلغت نفقات االستثمار في المشروع ، الثالث سنوات المالية الماضيةوخالل
طبقًا لمعايير ( طن من الرصاص الصافي والمخلوط عالي الجودة ١٨٫٠٠٠الشرآة نشاطاتها بطاقة صممت إلنتاج 

طن من آبريتات الصوديوم آمنتجات ثانوية، ثم  ٢٫٢٠٠ق البولي بروبلين وطن من رقائ ٢٫٢٠٠و) بورصة لندن للمعادن
 طن من ٢٫٨٠٠ طن من رقائق البولي بروبلين و٢٫٨٠٠ طن من الرصاص و٢٤٫٠٠٠ارتفعت الطاقة اإلنتاجية إلى 

ة للمصنع م تم تنفيذ مشروع توسع٢٠٠٣وفي عام . آبريتات الصوديوم وتحقق بذلك االستغالل األمثل للبنية األساسية
 طن من الرصاص ٣٧٫٠٠٠ مليون ريال وزادت الطاقة اإلنتاجية إلى ٥ارآية بتكلفة بلغت نمبمساعدة فنية من شرآة د

 : طن من آبريتات الصوديوم، ومساهمو الشرآة الحاليون هم٣٫٧٠٠ طن من رقائق البولي بروبلين و٤٫٢٠٠و

  وحصص آل منهم" الرصاص"قائمة المساهمين فى شرآة  :٢١-٤  الشكل
  (%)نسبة الملكية  "الرصاص"فى شرآة ن والمساهم

  ٧١٫٧٤  شرآة التصنيع الوطنية 

 ٢٥٫١٠  شرآة سويكورب

  ٣٫١٦  الشرآة الدولية للتطوير الصناعي

 ١٠٠٫٠٠  المجموع

     الشرآة:المصدر
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 أما النسبة المتبقية  من شرآة التقنية الرباعية لتدوير الرصاص بجدة%٩٧م تملكت شرآة رصاص نسبة ٢٠٠٧وفي عام 
 والشرآة الدولية للتطوير الصناعي %٠٫٧٥وشرآة سويكورب بنسبة % ٢٫١٥فتمتلكها شرآة التصنيع الوطنية بنسبة 

معظم   رصاصتبيع شرآة طن سنويًا من الرصاص و١٠٫٠٠٠طاقة االنتاجية لهذا المصنع حوالي التبلغ ، و%٠٫١٠
 إلى عمالئها المحليين بالمملكة وتقوم بتصدير  من المصنعين بالرياض وجدةمنتجاتها من الرصاص الصافي والمخلوط

فيتم بيعها داخل المملكة بنسبة ) رقائق البولي بروبلين وآبريتات الصوديوم(النسبة المتبقية، أما المنتجات الثانوية 
وخط اإلنتاج، ) البطاريات الخردة بشكل أساسي(قة بتوفير المواد الخام تواجه الشرآة بعض المشكالت المتعل%. ١٠٠

ونجحت الشرآة إلى حد آبير في حل مشكلة المواد الخام من خالل استحداث نظام لجمع البطاريات الخردة بالتعاون مع 
ج وتسعى لتحقيق مستوى مختلف بائعي الخردة على نطاق المملكة، وتعمل الشرآة على إيجاد أفضل الحلول لمشاآل اإلنتا

  .التشغيل األمثل

  :ويبن الجدول التالي البيانات المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضية

  "رصاص"لشرآة الوطنية لصهر الرصاص ملخص للقوائم المالية ل :٢٢-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  
      قائمة المرآز المالي
 ١٦٢٫٨٨٦٫٦١٤ ١٩٩٫٧٦١٫٠٣٣ ٣٥٣٫٠٨٧٫٣٨٢ مجموع الموجودات
 ٣٤٫٧١٧٫٣٠٠ ٣٣٫٩٢٦٫٥٣٩ ٢٨٫٢٩٣٫٩٨٢ مجموع المطلوبات

 ١٢٨٫١٦٩٫٣١٤ ١٦٥٫٨٣٤٫٤٩٤ ٣٢٤٫٧٩٣٫٤٠٠ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 ١٥٣٫٢٣١٫٢٣٧ ٢٠٤٫٥٨٤٫١١٧ ٤٥٤٫٨١٨٫٨٧٢ مبيعات
     التدفقات النقديةقائمة 

  )١٥٫٦٦٢٫٥٤٠(  ٥٢٫٦٢٩٫٩١٩ ١٤٢٫٧٦٦٫٥٥٢  صافي النقد من االنشطة التشغيلية واالستثمارية
 )١٦٫٥٠٠٫٠٠٠( )١٩٫٠٠٠٫٠٠٠( )٤٥٫٣٥٠٫٠٠٠(  صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

 ١٫٧٧٩٫١٠٢ ٣٥٫٤٠٩٫٠٢١ ١١٠٫٥٧٢٫٧٠٧  حكمهصافي النقد وما في 
 الشرآة :المصدر

  :"آريستل"الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم  ٩-٣-٤

 بلغي و،)هـ٣٠/٠٣/١٤١٩(م ١٩٩٨ أآتوبر ٣٠في " آريستل"تم تسجيل الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم المحدودة 
   :خدمات منهاوتدخل منتجات الشرآة في آثير من االست ، مليون ريال سعودي١٧٥ رأس مالها المدفوع حاليًا

 .االستخدامات المختلفة للدهان واألحبار خاصة عندما يكون البريق واللون والقوة هي العوامل الرئيسية المطلوبة 
تستخدم في الحاالت التي يكون فيها اللمعان الشديد مرغوبًا مثل أعمال الزخرفة الداخلية، وعمل أسطح جديدة  

 . والدهان المستخدم في األعمال الصناعية، وإنتاج األحبار)الخ...لألثاث (بالدهان 
 حيث يكون البريق مطلوبًا، وأيضًا تستخدم في صناعة تتستخدم في صناعة الحروف المنضدة وأحبار األآليشيها 

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

 .دم في أعمال التمويه الالمع القائم على الماء والمذيباتتستخ 
 .تستخدم في دبغ الجلود وتلوين المنسوجات والورق 
يوصي باستخدامها في تجهيز مختلف أنواع طبقات الطالء مثل تلك المستخدمة في األعمال المعمارية والصناعية  

 الخارجية القائمة على المذيبات أو الماء، ويمكن وأعمال الصيانة، وهي تعتبر مناسبة لالستخدامات الداخلية أو
يوصي باستخدامها أيضًا في صناعة أنابيب . استخدامها أيضًا في أعمال البالستيك التي تتطلب شيئًا من المتانة
سي لألرضيات وتغطية الجدران بالفينيل .في.الفينيل الصلبة وبعض االستعماالت األخرى التي تشمل بالط الـ بي

 ة، آما يوصي باستخدامها في االستعماالت المرتبطة بإعداد الطعام وفقًا لتوجيهات المجموعة االقتصاديوالمطاط
 .األوروبية

تعتبر شرآة آريستل المنتج الوحيد لثاني أآسيد التيتانيوم في الشرق األوسط وأفريقيا، وتقوم آريستل بتسويق منتجاتها و
لمشروع  األولىتنفيذ المرحلة  بدأفي أوساط منتجي ثاني أآسيد التيتانيوم، وقد في معظم أنحاء العالم وتتمتع بوضع متميز 

ألف طن في السنة، بينما  ١٨٠ إلى م٢٠٠٧ خالل عام الذي يهدف إلى رفع طاقتها اإلنتاجيةو م،٢٠٠٦عام   فيالتوسعة
 وأصبحت. م٢٠١١ وذلك خالل عام  طن سنويًا الف٤٠٠تقوم الشرآة بتنفيذ توسعة إضافية تصل بها الطاقة اإلنتاجية إلى 

بنسبة  )Bemax Resources Limited( األسترالية  ريسورسزآريستل مؤخرا المساهم الرئيسي في شرآة بيماآس
 والتي تعتبر ثاني أآبر منتج في أستراليا للمواد الخام لثاني أآسيد التيتانيوم، وهذه الشرآة ستعطي دعمًا إضافيًا %٣٤٫٣٠

 استحواذ شرآة آريستل على أعمال شرآة ليونديل لثاني أآسيد التيتانيومم  ٢٠٠٧في مايو  آما تم .زمةلتوفير المواد الال
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 مليار دوالر، وتمتلك ١٫٢ بمبلغ  (Millennium Inorganic Chemicals)لز إنورجانك آميكملينيوموهي شرآة 
مجال التصنيع وتطوير األنواع المختلفة من ثاني ثمانية مصانع في أنحاء العالم وتمتلك تقنيات متطورة في ملينيوم شرآة 

  .أآسيد التيتانيوم لمختلف االستعماالت ولديها إمكانيات بحث وتطوير متقدمة

 مليون ٧٫٠٧٠هذا ويبلغ اجمالي موجودات شرآة ملينيوم لمصانعها حول العالم والتي تمتلكها حاليًا شرآة آريستل حوالي 
حوالي من موجودات شرآة ملينيوم الغير مباشرة  فان حصة شرآة التصنيع الوطنية لذام ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ آما في ريال

 والتي تمتلكم ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في  مليون ريال، آما يبلغ اجمالي موجودات شرآة بيماآس االسترالية ٤٫٦٦٦
 حصة شرآة  مليون ريال لذا فان٥٦ مليون ريال حصة آريستل منها ١٦٦حوالي %  ٣٤٫٣٠شرآة آريستل نسبة 

  . مليون ريال٣٧ من شرآة بيماآس حوالي الغير مباشرة التصنيع الوطنية

 مليون ريال لتقوية المرآز المالي ٨٦٢٫٥س مال الشرآة الى أم زيادة ر٢٠٠٨قر شرآاء شرآة آريستل خالل عام أوقد 
س أروض الشرآاء الى رعاله وذلك عن طريق تحويل جزء من االحتياطات وقأ االستحواذ المذآور ضوءللشرآة في 

  .س المالأجراءات النظامية لتعديل رنهاء اإلإالمال ويجري العمل حاليًا على 

 وهيكل ملكية شرآة التصنيع في الشرآة الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم المساهمون الرئيسيون في أدناهيوضح  و
  :وشرآاتها التابعة والزميلة

  وحصص آل منهم "آريستل"الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم قائمة المساهمين فى  :٢٣-٤  الشكل
 (%)نسبة الملكية   "آريستل"ن فى شرآة والمساهم

  ٦٦٫٠٠  شرآة التصنيع الوطنية 
 ٣٣٫٠٠  شرآة الخليج لالستثمار
 ١٫٠٠  الدآتور طالل الشاعر

 ١٠٠٫٠٠  المجموع
  الشرآة: المصدر

  
   والزميلةوشرآاتها التابعةالشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم هيكل ملكية شرآة التصنيع في : ٢٤-٤  الشكل

  

  
  الشرآة: المصدر

  :ية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضيةويبن الجدول التالي البيانات المالية األساس

الشرآة الوطنية لثاني 
  أآسيد التيتانيوم

  الدآتور طالل الشاعر  شرآة الخليج لالستثمار

  زملينيوم إنورجانك آميكل  بيماآس ريسورسز

١٠٠٫٠٠% 

  :الموجودات
  مليون ريال سعودي١٦٦

٣٣٫٠٠% 

٦٦٫٠٠% 

١٫٠٠% 

٣٤٫٣٠%  
%٢٢٫٦٤غير مباشر %٦٦٫٠٠غير مباشر 

  :الموجودات
  مليون ريال سعودي٧٫٠٧٠
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 )آالف الرياالت( "آريستل"لشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم المحدودة ملخص للقوائم المالية ل: ٢٥-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  
      قائمة المرآز المالي
 .١٫٤٧٢٫٩٠١ ١٫٨٩٣٫٩٥١ ٩٫١٩٩٫٧١٧ مجموع الموجودات
 ٩٦٥٫٢٩٣ ١٫٢٨٤٫٤٩١ ٧٫٨٥٢٫٤٥٠ مجموع المطلوبات

 ٥٠٧٫٦٠٨ ٦٠٩٫٤٦٠ ١٫٣٤٧٫٢٦٧ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 ٧٩٤٫٥٢١ ٨٢٣٫٤٢٧ ٤٫٢٢٩٫٨٥١ مبيعات
     التدفقات النقديةقائمة 

 ٣٨٠٫٧٥٢ )٢١٦٫٨٢٨( )٤٫٦٩٤٫٠١٢(  االستثماريةصافي النقد من االنشطة التشغيلية و
 ١٧٫٩٨٥ ٢٠٠٫٣٦٣ ٤٫٧٠١٫٧٧١  صافي النقد المتوفر من  االنشطة التمويلية

 ٣٤٫٩٠٠ ١٩٫٧٣٢ ١٣١٫٧٢٥  حكمهصافي النقد وما في 
  الشرآة :المصدر

  :"خدمات"الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية  ١٠-٣-٤

 بنسبة  مملوآةم وهي شرآة سعودية١٩٨٦في عام " خدمات"ات الصناعية تأسست الشرآة الوطنية للتشغيل والخدم
  :، ومساهمو الشرآة الحاليون هم%١٠٠

 وحصص آل منهم" خدمات" الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعيةقائمة المساهمين فى  :٢٦-٤  الشكل
 (%)نسبة الملكية   "خدمات"ن فى شرآة والمساهم

  ٦١٫٦٦  شرآة التصنيع الوطنية
 ٢٣٫٣٣  صالح آامل

 ٥٫٠٠  األمير ترآي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيزآل سعود
 ٣٫٣٣  عثمان العبدالجبار

  ٣٫٣٣  صالح عبدالعزيز الراجحي
 ٣٫٣٣  حسين بن محسن الحارثي

 ١٠٠٫٠٠  المجموع
  الشرآة: المصدر

 ١٥ مستودعات و٩تملك توتوآيالت ومبيعات ويقع مكتبها الرئيسي في مدينة الرياض وهي شرآة توزيع " خدمات"
 موزع ١٫٥٠٠بإنشاء شبكة توزيع لعدد " خدمات" في جميع أنحاء المملكة تتولى توزيع وبيع منتجاتها، آما قامت ًامعرض

ة والخدمة والضمان وذلك بالتعاون مع في جميع أنحاء المملكة لبيع بطاريات السيارات، وقد تم إنشاء بعض مراآز الصيان
البولي آابونيت (بتوزيع منتجات شرآة الرواد الوطنية للبالستيك " خدمات"آما تقوم شرآة ". بطاريات"الشرآة الشقيقة 
م الموزع الوحيد لمنتجات الشرآة الوطنية لصناعة ١٩٩٨م، وأصبحت في عام ١٩٩٧منذ عام ) وألواح االآريليك

  عامهي وآيل إلطارات ناشيونال منذ" خدمات"، بجانب ذلك فشرآة )NCB, Super, JS Batteries(البطاريات 
  .م٢٠٠١
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  وشرآاتها الزميلة الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعيةهيكل ملكية شرآة التصنيع في : ٢٧-٤  الشكل

  
  

  الشرآة: المصدر

من رأس % ٢٠" خدمات"باالستثمار في بعض شرآات الخدمات الصناعية فمثًال تملك شرآة " خدمات" شرآة آما تقوم
من رأس مال أسهم الشرآة الوطنية للفحص واالختبار % ٤٤٫٢و " بيئة"مال أسهم الشرآة الوطنية للمحافظة على البيئة 

 ٣٠لمدفوع الشرآة ا ويبلغ رأس مال ".TUV-ME  " الشرق االوسط – و فيومثلها في شرآة تي ي" فحص"الفني 
  .الثالث سنوات المالية الماضية وخالل  من تاريخ النشرة يتم رفع او خفض رأسمال الشرآةولم ،مليون ريال

  

  :ويبن الجدول التالي البيانات المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضية

 لشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية ملخص للقوائم المالية ل: ٢٨-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

      قائمة المرآز المالي
 ٦٤٫٢٣٧٫٨٥١ ٦٣٫٦٢٩٫١٩٩ ٩٨٫٧٣٧٫٨١٢ مجموع الموجودات
 ١٩٫٢١٩٫٦٢٢ ٨٫٥٦٨٫٧٣٨ ٢٥٫٣٨٦٫١٩١ مجموع المطلوبات

 ٤٥٫٠١٨٫٢٢٩ ٥٥٫٠٦٠٫٤٦١ ٧٣٫٣٥١٫٦٢١ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 ٥٨٫٨٥٧٫٢١٢ ٨٣٫١٣١٫٣٩٥ ١٣٠٫٣٤٨٫٥٧٧ مبيعات
     التدفقات النقديةقائمة 

 ١٫٣٨٢٫٣٩٣ ١٫١٩٦٫٠٧٢ ٤٫٩٦٣٫٧٥٨  صافي النقد من االنشطة التشغيلية واالستثمارية
 )٢٫٥٠٠٫٠٠٠( )٣٫٥٠٠٫٠٠٠( )٣٫٠٠٠٫٠٠٠(  م في االنشطة التمويليةصافي النقد المستخد
 ٨٫٣٦٩٫٤٥٨ ٦٫٠٩٢٫٥٣٠ ٨٫٠٥٦٫٢٨٨  حكمهصافي النقد وما في 

  الشرآة: المصدر

  شرآة التصنيع والصحراء لالوليفينات ١١-٣-٤

  نسباهائ وشرآالوطنيةلك التصنيع تتم مليون ريال سعودي، ٢٫٤٠٠ يبلغرأس مال م ب٢٠٠٦م اتأسست الشرآة في ع
  :آما هو موضح في الجدول التالي مختلفة

الشرآة الوطنية 
للتشغيل والخدمات 

 الصناعية

مساهمون 
  آخرون

الشرآة الوطنية للفحص 
  واالختبار الفني

شرآة آر دبليو تي يو 
  في الشرق األوسط

٤٤٫٢١% 

٣٨٫٣٣% 

٦١٫٦٦% 

٤٤٫٢١% 

٣٠٫٦٨ %٣٠٫٦٨% 

مساهمون 
  آخرون

ساهمون م
  آخرون

٢٥٫١١ %٢٥٫١١% 
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  وحصص آل منهم التصنيع والصحراء لالوليفيناتقائمة المساهمين فى شرآة  :٢٩-٤  الشكل
 (%)نسبة الملكية   "التصنيع والصحراء لالوليفينات"ن فى شرآة والمساهم

  ٥٧٫٤٥  شرآة التصنيع الوطنية

 ٣٢٫٥٥   للبتروآيماوياتشرآة الصحراء

 ٧٫٠٠  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

  ١٫٠٠   شرآة التصنيع الوطنية لتسويق لبتروآيماويات

  ١٫٠٠   الشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي

 ١٫٠٠  الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية البتروآيماويات

 ١٠٠٫٠٠  المجموع

  الشرآة: المصدر

  .الباقية% ٢٥بينما تمتلك شرآة باسل نسبة  الشرآة السعودية لاليثلين والبولي ايثلين في% ٧٥وتمتلك هذه الشرآة نسبة  

  تابعةوشرآاتها الشرآة التصنيع والصحراء لالوليفينات هيكل ملكية شرآة التصنيع في : ٣٠-٤  الشكل

  
  الشرآة: المصدر

ومن المتوقع أن يقوم المشروع بإنتاج مليون طن تقريبًا في السنة من االيثلين، وسيتم استهالك االيثلين في الموقع في 
 منخفض  طن في السنة، وينتجان البولي ايثلين٤٠٠٫٠٠٠مصنعين إلنتاج البولي ايثلين تبلغ الطاقة اإلنتاجية لكل منهما 

 طن سنويًا آلقيم لتوسعة ٢٨٥٫٠٠٠ وسيتم استخدام منتج البروبلين الثانوي بطاقة الكثافة والبولي ايثلين عالي الكثافة
هذا ومن المتوقع بدء . مصنع الشرآة السعودية للبولي أوليفينات المجاور الخاص بإنتاج البولي بروبلين مع مشاريع أخرى

هذا وقد تم توقيع عقد الشراآة مع شرآة باسل برعاية . م٢٠٠٨صف الثاني من عام التشغيل التجاري للمجمع في الن
 بليون ريال وقام الشرآاء بتنفيذ عدد ١٠المستشار األلماني السيد جرهارد شرودر، وتقدر تكاليف إنشاء المجمع حوالي 

  :من الخطوات نحو إقامة المشروع، مثل

 .نيلتوقيع عقد المدير المقاول مع شرآة فلور دا 
توقيع عقد الهندسة والشراء واإلنشاء لتنفيذ أعمال مصنع االيثلين والمنافع العامة مع اتحاد شرآتي لندي األلمانية  

 .وسامسونج الكورية
 .توقيع عقد الهندسة والشراء واإلنشاء  لتنفيذ أعمال مصنع البولي ايثلين مع تكنيمونت اإليطالية 
 .السعودية لاليثلين والبولي ايثلينتم تكوين شرآة المشروع باسم الشرآة  
 . مليون دوالر٢٫٠٠٠تم توقيع اتفاقية التمويل مع البنوك التجارية ومؤسسات ضمان الصادرات بمبلغ  
 مليون ريال ١٫٢٠٠تمت موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح المشروع قرضين بمبلغ إجمالي قدره  

 .قروض الممنوحة وتم التوقيع على اتفاقية السعودي

  :ويبن الجدول التالي البيانات المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضية

شرآة التصنيع 
والصحراء 
 لالوليفينات

المؤسسة العامة للتأمينات 
  االجتماعية

السعودية الشرآة 
  لاليثلين والبولي ايثلين

٣٢٫٥٥% 

٧٫٠٠% 

٥٧٫٤٥% 

٧٥٫٠٠% 

شرآة الصحراء 
  للبتروآيماويات

  شرآة باسل
٢٥٫٠٠% 

شرآة التصنيع الوطنية 
 لتسويق لبتروآيماويات

١٫٠٠%

١٠٠%  
 غير مباشر ر و مباش

الشرآة الوطنية الدولية 
 للتطوير الصناعي 

الشرآة الوطنية الخليجية 
 لتقنية البتروآيماويات 

١٫٠٠%

١٫٠٠%
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 التصنيع والصحراء لالوليفينات لشرآةملخص للقوائم المالية : ٣١-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

      ة المرآز الماليقائم
 - ٢٫٤١٩٫٨٠٣ ٨٫٥٦٦٫٥٦٢ مجموع الموجودات
 - ٢٫٨٥٢ ٥٫٥٥٤٫١٣٢ مجموع المطلوبات

 - ٢٫٤١٦٫٩٥١ ٣٫٠١٢٫٤٣٠ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 - ٢٠٫٧٧٠  ٣١٫٠٦٨ ايرادات مرابحة
 -    التدفقات النقديةقائمة 

 - )٢٫٠٧٧٫٦١٤( )٥٫١٠٤٫٣٢٧(  تثماريةصافي النقد من االنشطة التشغيلية واالس
 - ٢٫٤٠٠٫٠٠٠ ٥٫٨٥٤٫٦٨٨  صافي النقد المتوفر من  االنشطة التمويلية

 - ٣٢٢٫٣٨٦ ١٫٠٧٢٫٧٤٧  حكمهصافي النقد وما في 
  الشرآة: المصدر

   "فحص"الشرآة الوطنية للفحص واالختبار الفني  ١٢-٣-٤

التي تملك م آشراآة بين شرآة التصنيع الوطنية ١٩٨٦م في عا" فحص"تأسست الشرآة الوطنية للفحص واالختبار الفني 
% ٤٥  وهي النسبة المتبقيةتالتي تملك" RW TUV " االلمانية من أسهم رأس مالها وشرآة آر دبليو تي يو في% ٥٥

آر دبليو  األلمانية باالستحواذ على شرآة  "TUV Nord"نورد   قامت مؤخرًا شرآة تي يو في وقد رأس المالمن أسهم
 فيما بعد" فحص" قام الشرآاء بشرآة .نورد إلى تي يو فيآر دبليو تي يو في   وبالتالي تغيرت ملكية الشريكي يو فيت

في ممارسة " فحص"بتأسيس شرآة جديدة اسمها تي يو في الشرق األوسط المحدودة ومقرها في البحرين على أن تستمر 
م دمج شرآة خدمات الخليج ١٩٩٨وتم في عام . قة الشرآاءقابلة للتجديد بمواف م٢٠٢٠نشاطاتها حتى نهاية عام 

)GEMS ( م والتي تملكها بالكامل الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة ١٩٨٣التي أسست عام
  :وبذالك تغيرت نسبة ملكية الشرآة حسب الجدول التالي .مع الشرآة الوطنية للفحص واالختبار الفني" خدمات"

  وحصص آل منهم" فحص"الشرآة الوطنية للفحص واالختبار الفني قائمة المساهمين فى  :٣٢-٤  الشكل
 (%)النسبة  "فحص"المساهمين فى شرآة 

 ٤٤٫٢١ الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية
 ٣٠٫٦٨ شرآة التصنيع الوطنية
 ٢٥٫١١ ردشرآة تي يو في نو

 ١٠٠٫٠٠ المجموع
  الشرآة :المصدر

 ريال بعد اآتمال عملية ٧٫١٧٠٫٠٠٠برأس مال أصلي قدره أربعة ماليين ريال، ارتفع إلى " فحص"وقد أسست شرآة 
 جديد،آشريك " خدمات"الدمج مع شرآة خدمات الخليج ودخول الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة 

  . ريال١٫٠٠٠ سهم قيمة آل سهم ٧٫١٧٠المال المشار إليه أعاله إلى وقد وزع رأس 
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  :وفيما يلي هيكل المساهمة في شرآة فحص المباشرة وغير المباشرة

   "فحص" هيكل مساهمة شرآة التصنيع الوطنية المباشرة والغير المباشرة في شرآة :٣٣-٤  الشكل

    
  

  الشرآة :المصدر

  :ويبن الجدول التالي البيانات المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضية

 الوطنية للفحص واالختبار الفنيملخص للقوائم المالية للشرآة : ٣٤-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

      قائمة المرآز المالي
 ٢١٫٦٣٦٫٧٩٥ ٢٨٫٦٩٨٫٥٥٩ ٤٢٫٩٠٠٫٨٦٩ مجموع الموجودات
 ٥٫٩٠٥٫٢٥٢ ٨٫٦٤١٫١٤٣ ٩٫٩٤٦٫٣٤٢ مجموع المطلوبات

 ١٥٫٧٣١٫٥٤٣ ٢٠٫٠٥٧٫٤١٦ ٣٢٫٩٥٤٫٥٢٧ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 ٢٠٫٢٨١٫٠٥٧ ٢٨٫٥٠٨٫١٦٨  ٣٦٫٩٩٧٫٧٨١ مبيعات
     التدفقات النقديةقائمة 

 ٢٫٤٥٦٫٢٨٢ ٥٫٦٢٤٫٩٦٧ ٧٫٦١٠٫٥٥٧  صافي النقد من االنشطة التشغيلية واالستثمارية
 - )٣٫٠٣٣٫٨٢٥( -  صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

 ٧٫٥٢١٫٠٤٢ ١٠٫١١٢٫١٨٤ ١٧٫٧٢٢٫٧٤١  هصافي النقد وما في حكم
  الشرآة: المصدر

  :بتقديم الخدمات التالية" فحص"وتقوم شرآة 

 "فحص"قائمة خدمات شرآة  :٣٥-٤  الشكل

أنظمة إدارة الصحة والسالمة طبقًا أليزو   )١٤٠٠أليزو ا(أنظمة إدارة البيئة طبقًا   )٩٠٠٠أليزو (أنظمة إدارة الجودة طبقًا  
OHSAS)( 

شهادة المنتج وفقًا لتوجيهات االتحاد   )HACCP(ة أنظمة سالمة األطعم 
 )CEMARK(األوروبي     

الغاليات ، األوعية : خدمات الفحص 
 الصامدة للضغط ، الونشات وآالت الرفع

 )NDT(خدمات   فحص ماآينات اللحام  فحص معدات السالمة 

ح لمعدات القياس خدمات المعايرة واإلصال  )HACCP(أنظمة   خدمات الفحص وإصدار الشهادات للغير 
 اإلليكتروميكانيكية واإلليكترونية

ومعدات ) Meade(بيع أجهزة  
)Datum / metricon( 

 , QMS(تقديم التدريب على أنظمة  
EMS , HACCP , OHSAS (

 وأنظمة األمن الصناعي

تدريب مشغلي الونشات والرافعات  
 الشوآية

  الشرآة :المصدر

 %٥٧٫٩٤ المجموع

 %٢٧٫٢٦ غير مباشر

 %٣٠٫٦٨ مباشر

حصة التصنيع في الشرآة

الشرآة الوطنية 
للفحص واالختبار 
 الفني المحدودة 

الشرآة الوطنية للتشغيل 
 والخدمات الصناعية 

 %٣٠٫٦٨مباشر 

٤٤٫٢١% 

 %٢٧٫٢٦  غير مباشر

 %٦١٫٦٦مباشر 

  الثالث سنوات المالية الماضيةمن تاريخ النشرة وخالل الشرآةمالخفض رأس يتم رفع او مل: مالحظة

 مليون ريال سعودي٧٫١٧ :رأس المال
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 "TUV-ME "شرآة تي يو في الشرق األوسط ١٣-٣-٤

الشرآة و آشراآة بين شرآة التصنيع الوطنية م ٢٠٠٤في عام " TUV-ME "تي يو في الشرق االوسط شرآة  تأسست
 ولها ، ومقرها في البحريناأللمانية " TUV NORD " نورد وشرآة تي يو في الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية

  .مكاتب متعددة في دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا

 : الشرآةلجدول التالي حصة الشرآاء من اسهمويبين ا

  وحصص آل منهم "TUV-ME"تي يو في الشرق األوسط قائمة المساهمين فى شرآة  :٣٦-٤  الشكل
 (%)النسبة  "فحص"المساهمين فى شرآة 

 ٤٤٫٢١ الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية
 ٣٠٫٦٨ آة التصنيع الوطنيةشر

 ٢٥٫١١ شرآة تي يو في نورد
 ١٠٠٫٠٠ المجموع
  الشرآة :المصدر

وقد وزع  الف دينار بحريني ١٠٠برأس مال أصلي قدره  " TUV-ME  "تي يو في الشرق االوسط وقد أسست شرآة 
م ٢٠٠٨قر الشرآاء خالل عام أ، وقد دينار بحريني ١٠٠ سهم قيمة آل سهم ١٫٠٠٠رأس المال المشار إليه أعاله إلى 

لتقوية المرآز المالي للشرآة وذلك عن )  مليون ريال سعودي٣( الف دينار بحريني ٣٠٠س مال الشرآة الي أزيادة ر
  .س المالأالنظامية لتعديل رإنهاء اإلجراءات س المال ويجري العمل حاليًا على أرإلى طريق تحويل قروض الشرآاء 

رآة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لذلك تم إعداد حسابات الشرآة بالدرهم اإلماراتي،  وتترآز معظم نشاطات الش
 مليون درهم اماراتي حصة التصنيع الوطنية منها ١٩ حوالي  م٢٠٠٧ديسمبر  ٣١آما في   بلغ اجمالي موجوداتهاحيث

  . مليون درهم اماراتي٦حوالي 

  : المباشرة وغير المباشرةلشرق االوسطتي يو في اوفيما يلي هيكل المساهمة في شرآة 

   تي يو في الشرق االوسط هيكل مساهمة شرآة التصنيع الوطنية المباشرة والغير المباشرة في شرآة :٣٧-٤  الشكل

    
  الشرآة :المصدر

 

 

 

 

 

 %٥٧٫٩٤ المجموع

 %٢٧٫٢٦ غير مباشر

 %٣٠٫٦٨ مباشر

حصة التصنيع في الشرآة

شرآة تي يو في 
 الشرق االوسط

الشرآة الوطنية للتشغيل 
 والخدمات الصناعية 

 %٣٠٫٦٨مباشر 

٤٤٫٢١% 

 %٢٧٫٢٦  غير مباشر

 %٦١٫٦٦مباشر 

  الثالث سنوات المالية الماضيةة وخاللمن تاريخ النشر الشرآةمالخفض رأس يتم رفع او مل: مالحظة

  مليون ريال سعودي١ :رأس المال
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  : البيانات المالية األساسية للشرآة خالل السنوات الثالثة الماضيةويبن الجدول التالي

 "TUV-ME"ملخص للقوائم المالية لشرآة  تي يو في الشرق األوسط : ٣٨-٤  الشكل
  ديسمبر٣١آما في  

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧   ريال سعودي١٫٠٢بالدرهم اإلماراتي والذي يساوي 
      قائمة المرآز المالي
 ٩٫٠١٦٫٦٦١ ١٥٫٧٤٣٫٦٠٦ ١٩٫٠٦٣٫٢٦٤ مجموع الموجودات
 ٦٫٣٨٤٫٨٧٧ ١٢٫٢٢٣٫٣٢١ ١٤٫٢٧٤٫٦٧٠ مجموع المطلوبات

 ٢٫٦٣١٫٧٨٥ ٣٫٥٢٠٫٢٨٥ ٤٫٧٨٨٫٥٩٤ مجموع حقوق المساهمين
        قائمة الدخل

 ١٦٫٩٦٢٫٨٥٥ ٢٢٫٤٥٠٫٥٣٠  ٣٢٫٦٧١٫٤٥٥ مبيعات
     التدفقات النقديةقائمة 

  )٢٩٫٥٢٢(  )١٫٧٦٤٫٣٨٧(  )٢٧٠٫٩٢٠(  صافي النقد من االنشطة التشغيلية واالستثمارية
 - ٢٫٠٤٠٫٨١٦ -  صافي النقد المتوفر من  االنشطة التمويلية

 ٢٤٠٫٠٦٥ ٤٨٦٫٤٩٥ ٢١٥٫٥٧٦  هصافي النقد وما في حكم
  الشرآة: المصدر

  :تقديم الخدمات التاليةب" تي يو في الشرق االوسط"وتقوم شرآة 

 " تي يو في الشرق االوسطشرآة  "قائمة خدمات شرآة  :٣٩-٤  الشكل

أنظمة إدارة الصحة والسالمة طبقًا أليزو   )١٤٠٠األيزو (أنظمة إدارة البيئة طبقًا   )٩٠٠٠أليزو (أنظمة إدارة الجودة طبقًا  
OHSAS)( 

شهادة المنتج وفقًا لتوجيهات االتحاد   )HACCP(أنظمة سالمة األطعمة  
 )CEMARK(األوروبي     

الغاليات ، األوعية : خدمات الفحص 
 الصامدة للضغط ، الونشات وآالت الرفع

 )NDT(خدمات   فحص ماآينات اللحام  فحص معدات السالمة 

 , QMS(يم التدريب على أنظمة تقد  )HACCP(أنظمة   خدمات الفحص وإصدار الشهادات للغير 
EMS , HACCP , OHSAS (

 وأنظمة األمن الصناعي

  الشرآة :المصدر

  الشرآات الزميلة ٤-٤

  :من أسهمها% ٥٠و% ٢٠ ما بين التي تمتلك فيها شرآة التصنيع الوطنيةالزميلة وفيما يلي نورد نبذة عن الشرآات 

  :الشرآة السعودية لاليثلين والبولي ايثلين ١-٤-٤

 لصالح الشرآة السعودية لاليثيلين التصنيع الوطنية حصة من لقيم اإليثان والبروبان من أرامكو السعوديةضمنت شرآة 
والمؤسسة " الصحراء" شرآة الصحراء للبتروآيماويات : وهي تقوم بإنشاء هذا المشروع مع شرآائهاوالبولي ايثيلين

 ٢٫٧٣٨م برأسمال قدره ٢٠٠٦لإليثلين والبولي إيثلين عام  وقد تم تأسيس شرآة السعودية العامة للتأمينات االجتماعية،
) الشريك األجنبي(وشرآة باسل موين أورينت % ٧٥مليون ريال حيث تبلغ حصة شرآة التصنيع والصحراء لألوليفينات 

ريبًا  وسيكون موقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية ومن المتوقع أن يقوم المشروع بإنتاج مليون طن تق،%٢٥نسبة 
في السنة من االيثلين، وسيتم استهالك االيثلين في الموقع في مصنعين إلنتاج البولي ايثلين تبلغ الطاقة اإلنتاجية لكل منهما 

وينتجان البولي ايثلين منخفض الكثافة والبولي ايثلين عالي الكثافة، وسيتم استخدام منتج   طن في السنة،٤٠٠٫٠٠٠
 طن سنويًا آلقيم لتوسعة مصنع الشرآة السعودية للبولي أوليفينات المجاور الخاص ٢٨٥٫٠٠٠البروبلين الثانوي بطاقة 

 ومن المتوقع ان يبدأ االنتاج التجاري ، وقد تم تمويل تكلفة المشروع بالكامل،بإنتاج البولي بروبلين مع مشاريع أخرى
  .م٢٠٠٨خالل النصف الثاني من عام 
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  الشرآة السعودية لاليثلين والبولي ايثلينهيكل ملكية شرآة التصنيع في : ٤٠-٤  الشكل

  
  
  

  الشرآة: المصدر

اللقيم أنواع تغيير بعض أو ودراسة امكانية زيادة إضافة فرن تكسير بيثيلين إلتوسعة مشروع ادراسات آما تم البدء في 
مع منتجات متنوعة اخرى، علمًا بأن هذا المشروع يتطلب  طن سنويًا  ألف١٦٠يثلين بمقدار زيد الطاقة اإلنتاجية لإلمما ي

  . موافقة الجهات المختصة على تخصيص اللقيم والوقود الذي تتطلبه هذه التوسعة

  .  مليون ريال٢٫٦٢٥ هذه التوسعة بـوتقدر تكاليف

  :"وطن باك"الشرآة الوطنية لمواد التعبئة   ٢-٤-٤

ص /٨٨آشرآة ذات مسئولية محدودة بالقرار الوزاري رقم " وطن باك"تأسست الشرآة الوطنية لمواد التعبئة 
م ١٩٨٦ مليون ريال، وقد بدأ التشغيل التجريبي للشرآة في بداية شهر سبتمبر عام ٨م برأس مال قدره ١٧/١/١٩٨٤

وقد تدرج رأس مال الشرآة . م١٩٨٧الفعلي في بداية عام  وباشرت الشرآة نشاطها ،م١٩٨٦ولغاية شهر ديسمبر عام 
، وحتى تاريخ إعداد م١٩٩٤ مليون ريال عام ٢٥م إلى أن وصل إلى ١٩٨٤ مليون ريال في بداية التأسيس عام ٨من 

ة وذلك بتمويل ذاتي من الشرآاء عن طريق تحويل جزء من األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي، وتدرجت الطاقالنشرة، 
  .هـ وحتى اآلن١٤٢٠ طن في عام ٦٥٫٠٠٠هـ إلى أن بلغت ١٤٠١ طن في عام ١٥٫٠٠٠المرخصة من 

م أقر الشرآاء إجراء التوسعة األولى للمصنع والتي آانت فقط على آالت التضليع حيث بلغت التوسعة ١٩٩٢ وفي عام 
للمصنع، وقد حصلت الشرآة على قرض من  مليون ريال مما أدى إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية ١٢٫٥مبلغ إجمالي قدره 

م أقر الشرآاء التوسعة الثانية وهي الخاصة بآالت التشكيل ١٩٩٨وفي عام . الصندوق الصناعي وقامت بتسديده بالكامل
 مليون ريال وذلك من أجل رفع جودة اإلنتاج وزيادة الطاقة اإلنتاجية وتحديث اآلالت لمواآبة ٢٠بمبلغ إجمالي قدره 

والشرآاء  .السوق المحلي، وقد حصلت الشرآة على موافقة الصندوق الصناعي لتمويل هذه التوسعة الجديدةمتطلبات 
 :الحاليون هم

   وحصص آل منهم" وطن باك"قائمة المساهمين فى شرآة  :٤١-٤  الشكل
 (%)النسبة  الشريك

 ٥٠٫٤٠ شرآة عسير

 ٤٢٫٦٠  الوطنيةالتصنيعشرآة 

 ٤٫٠٠ فهد الهليل

 ٣٫٠٠ أحمد العمري

 ١٠٠٫٠٠  المجموع

    الشرآة :المصدر

شرآة التصنيع 
  والصحراء لالوليفينات

المؤسسة العامة 
  للتأمينات االجتماعية

الشرآة السعودية 
لاليثلين والبولي 

 ايثلين

٧٫٠٠ %٣٢٫٥٥% 

٤٥٫٦٠% 

٧٥٫٠٠% 

لصحراء شرآة ا
  للبتروآيماويات

  شرآة باسل
٢٥٫٠٠% 

المؤسسة العامة 
  للتأمينات االجتماعية

- مباشر

%٤٥٫٣٤ غير مباشر

%٤٥٫٣٤ المجموع

  مليون ريال سعودي٢٫٧٣٨ :رأس المال

حصة التصنيع في الشرآة

  الثالث سنوات المالية الماضيةمن تاريخ النشرة وخالل الشرآةمالخفض رأس يتم رفع او مل: مالحظة
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اسم رائد في مجال صناعة الكرتون المضلع وهي ملتزمة بالجودة " وطن باك"وللشرآة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة 
في مجال صناعة الكرتون بالمملكة ) ٩٠٠٢زو أي(حيث توجت جهودها آأول مصنع يحصل على شهادة الجودة العالمية 

مؤآدة التزامها المستمر بالجودة واستعدادها للمنافسة داخليًا وخارجيًا، آما حصلت الشرآة على جائزة الملك للمصنع 
م ضمن فعاليات مسابقة جائزة الملك للمصنع المثالي وهي أيضًا أول شرآة تعمل في مجال صناعة ١٩٩٤المثالي في عام 

  .رتون تحصل على هذه الجائزةالك

  :"معدنية"الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن  ٣-٤-٤

 في المملكة – في الجبيل –م حيث يقع المصنع التابع لها في المدينة الصناعية الثانية ١٩٩٠في عام " معدنية"تأسست 
 ٢٢٠موع االستثمار االبتدائي  طن في السنة، وبلغ مج٣٣٫٠٠٠العربية السعودية، وتبلغ الطاقة التصميمية له حوالي 

) Voest Alpine(م، وقامت شرآة فوست ألباين ١٩٩٣مليون ريال سعودي، وآانت بداية اإلنتاج التجاري في 
  .السويدية المساندة الفنية) Letab(النمساوية بتصميم وتشييد المصنع، آما وفرت شرآة ليتاب 

الشرآة العربية للمحاور على ستحواذ اال على لمعدنيةير العادية هـ وافقت الجمعية العامة غ١٤٢٧ األول جمادي ١١وفي 
م وذلك عن ٢٠٠٦ يناير ١ واندماجهما في شرآة معدنية اعتبارًا من ) مسابك-محاور (والمسابك وقطع الغيار المحدودة
مليون  ٣٫٨٥٦ بإصدار مليون ريال وذلك ٣٨٫٥٦ بمبلغ  مليون ريال سعودي١٢٥ من طريق زيادة رأس مال الشرآة
م  زيادة ٢٠٠٨وتنوي الشرآة خالل عام ، هذا سعودي مليون ريال ١٦٣٫٥٦إلى مسابك -سهم للشرآاء في شرآة محاور

  . مليون ريال عن طريق اصدار  اسهم منحة٢٠٤رأس مالها إلى 

  : ) مسابك-محاور (وفيما يلي نبذه عن شرآة

ي شرآة ذات مسئولية محدودة يبلغ رأس مالها الشرآة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار المحدودة، ه
  بعد اندماج الشرآة الوطنية للمسابك )م١٩٩٩ /١/١١الموافق (هـ ٢٢/٠٧/١٤٢٠ريال، وقد تأسست في  ٨٦٫٢٦٠٫٠٠٠

هـ، وتمارس الشرآتان ١٤٠٣هـ، والشرآة العربية للمحاور التي تم تأسيسها في عام ١٤٠٨التي تم تأسيسها في عام 
منطقة الصناعية الثانية بالدمام، وينتج مصنع المحاور محاور الشاحنات الثقيلة والمقطورات بطاقة إنتاجية نشاطاتهما بال

وينتج أيضًا قطع الغيار الخاصة بالشاحنات والمقطورات المذآورة، وبدأ المصنع ) أحجام مختلفة( محور ١٢٫٠٠٠تبلغ 
  .ستيز أشسين األلمانيةم بمساعدة فنية من شرآة فار١٩٨٧إنتاجه التجاري في عام 

 ينتج مصنع المسابك آافة أنواع المسابك المعدنية وقطع الغيار ومسبوآات متنوعة من الحديد والفوالذ واأللمنيوم 
هـ ٢٩/٠٥/١٤٠٦أسست الشرآة في ولقد  طن في السنة، ١٢٫٠٠٠والنحاس والبرونز، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع 

  . م١٩٩٥ي عام بدأ المصنع إنتاجه التجاري فو

  ):االندماجبعد ( الرئيسية  معدنيةوفيما يلي منتجات شرآة

  أسالك بي سي 
  أسالك نوابض 
  )عالية الكربون ومنخفضة الكربون(أسالك غلفنه  
  نوابض وهياآل األسرة 
  مسامير صلب 
  براغي 
  )CO٢(أسالك لحام  
  )مختلفة األشكال(مسامير  
 .صناف المصنوعة من الحديد المسبوكآالت تشكيل الصفائح المعدنية ، وتشكل هذه األ 
 .واألنابيب ومحاور العجالت) المصاريع(الحديد القابل للتطريق، ويستخدم في صنع صناديق الصمامات  
  ).األلمنيوم والبرونز(والمسبوآات الغير حديدية ) مسبوآات الفوالذ(المسبوآات الحديدية  
م في المقطورات وناقالت المواد السائلة وتستخد) WB١٢T, WB١٤T, WB١٦T(محاور مرتفعة من نوع  

 .وناقالت المواد السائبة
وتستخدم في الحاويات والبرادات والمقطورات ، وبدأ ) VB١٢T, VB١٤T, VB١٦T(محاور منخفضة من نوع  

 مصنع المحاور في اآلونة األخيرة إنتاج محاور تعليق الهواء التي تستخدم في ناقالت المواد الكيماوية والثالجات
 .المقطورة ، وينتج مصنع المحاور أيضًا قطع الغيار للمقطورات
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في السوق المال السعودية وحصة التصنيع الوطنية منها سهمها أويتم تداول ة وتعتبر شرآة معدنية شرآة مساهمة سعودي
٣٤٫٤٦ %.  

  :"بيئة"الشرآة الوطنية للمحافظة على البيئة  ٤-٤-٤

م آشرآة رائدة في مجال حماية البيئة برأس مال ١٩٨٨في عام " بيئة"ئة تأسست الشرآة الوطنية للمحافظة على البي
وحصص " بيئة" قائمة المساهمين فى شرآة  ويبين الجدول التالي .حتى تاريخ إعداد النشرة و مليون ريال١٠مدفوع قدره 

  :آل منهم

  وحصص آل منهم" بيئة " فى شرآة قائمة المساهمين :٤٢-٤  الشكل
 (%)نسبة الملكية   "بيئة "ن فى شرآة والمساهم
  %٣٠٫٠٠  دلة البرآة

  %٢٠٫٠٠  شرآة التصنيع الوطنية

 %٢٠٫٠٠  شرآة خدمات

 %١٥٫٠٠  عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم

 %٧٫٥٠  شرآة العليان المالية

 %٧٫٥٠  الشرآة الدولية للصناعات الكيماوية والتجارة

 %١٠٠٫٠٠  المجموع

  الشرآة :المصدر

  .م١٩٨٩عام " بيئة"وبدأ التشغيل التجاري لشرآة 

  :إلى ثالثة أقسام رئيسية هي" بيئة"وتنقسم أعمال شرآة 

 الردم/ المعالجة الكيميائية والفيزيائية  
 أعمال الهندسة البيئية 
 التحاليل المخبرية 

، وقد أقيم "بيئة"توجيهاته وتنظيم أعماله والخروج بنتائج مربحة لشرآة ويحتوي آل قسم على إدارته الخاصة به لمتابعة 
 ألف متر مربع بإجمالي استثمار ١٤٥في المنطقة الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية على أرض مساحتها " بيئة"مصنع 

أربعة أحواض تبخير السنة من النفايات العضوية في / طن متري٢٠٫٠٠٠ مليون ريال، ويقوم المصنع بمعالجة ١٢قدره 
" بيئة"آما أقامت شرآة ). وحدة للمعالجة الكيميائية وأخرى فيزيائية وموقع لردم النفايات( متر مكعب ٩٫٠٠٠قدرها 

الساعة لمعالجة النفايات العضوية الخطرة، وبإجمالي / طن١٫٢ متر مربع وبطاقة ٤٢٫٠٠٠محرقة على أرض مساحتها 
  .م١٩٩٧ بدأ تشغيل المحرقة في منتصف عام  مليون ريال، وقد٥٠استثمار قدره 

  :"تونسية " للتصدير والتوريد التونسية السعوديةالشرآة ٥-٤-٤

م ويقع المرآز الرئيسي بمدينة تونس ويتمثل ١٩٩٨ فبراير ٤في  للتصدير والتوريد تأسست الشرآة التونسية السعودية
 وتونس عن طريق تجارة التوريد والتصدير بين هاذين نشاطها الرئيسي في تنشيط التجارة بين المملكة العربية السعودية

 ألف ٥٠٠ وقد بلغ رأس مال الشرآة ،البلدين والمشارآة واالندماج وتأسيس شرآات أخرى متممة في نفس هذا المجال
، مناصفة بين الجانب السعودي والتونسي حتى تاريخ إعداد النشرة،و، )ريال سعودي  مليون٢٫٥ حوالي (دينار تونسي

  . شرآة التونسية لها نشاط مستمر لتفعيل توريد وتصدير مختلف المنتجات الكيماوية والبتروآيماوية بين البلدينوال
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 وحصص آل منهم" ةتونسي "قائمة المساهمين فى شرآة : ٤٣-٤  الشكل
 (%)نسبة الملكية   "تونسية"ن فى شرآة والمساهم

  %٣٠٫٠٠  رآة التصنيع الوطنيةش
  %١٠٫٠٠  شرآة خدمات

 %٥٫٠٠  شرآة مجموعة الزامل
 %٥٫٠٠  مؤسسة عبداهللا الحبيب

 %٤٠٫٠٠  ستوسيد بنك
 %١٠٫٠٠  شرآة االستثمار التونسية

 %١٠٠٫٠٠  المجموع
  الشرآة :المصدر

  :"مبيد "الشرآة العربية لتصنيع المبيدات ٦-٤-٤

م إلقامة مصنع إلنتاج وتوزيع المبيدات الحشرية ١٩٨٨ أغسطس ٢٠دات في تأسست الشرآة العربية لتصنيع المبي
 ٦٠م، آما بلغ رأس مال الشرآة مبلغ ١٩٩٢والزراعية ولقد أقيم المصنع في مدينة الجبيل الصناعية وبدأ اإلنتاج عام 

ا دعا المساهمون في  ريال، ولقد واجهت الشرآة صعوبات آثيرة في اإلنتاج والتسويق سببت لها خسائر جمة مممليون
   .البدء بتصفية أعمال هذه الشرآة والتي ال تزال تحت التصفية

  وحصص آل منهم" مبيد"قائمة المساهمين فى شرآة : ٤٤-٤  الشكل

 (%)نسبة الملكية   "مبيد"فى شرآة ن والمساهم
  %٢٩٫٣٠  شرآة دلة القابضة

  %٢٥٫٠٠  لتصنيعوشرآة ا
 %٢٥٫٠٠  وشرآة اللجين

 %١٢٫٥٠  ومؤسسة الخليج لالستثمار
 %٨٫٢٠  مستثمرون آخرون

 %١٠٠٫٠٠  المجموع
  الشرآة :المصدر

  :أصول شرآة التصنيع الوطنية خارج المملكة ٥-٤

ين هذه الشرآات ، وفيما يلي جدول يب والزميلةلدى شرآة التصنيع الوطنية أصول خارج المملكة من خالل شرآاتها التابعة
  : وقيمة الموجودات و حصة التصنيع فيها

  أصول شرآة التصنيع الوطنية خارج المملكة: ٤٥-٤  الشكل
    الموجودات   الشرآة 

مليون ريال (
 )سعودي

حصة التصنيع نسبة 
 في الموجودات  

حصة التصنيع في الموجودات 
 )ريال سعوديمليون (

        :"آريستل"الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم المحدودة 
  ٣٨  %٢٢٫٤٦  ١٦٦  بيماآس ريسورسز) أ
 ٤٫٦٦٦ %٦٦٫٠٠ ٧٫٠٦٩  زملينيوم إنورجانك آميكل) ب

 ١١ %٥٧٫٩٤ ١٩  شرآة تي يو في الشرق االوسط  
 ١٫٤٤ %٣٦٫٠٠ ٤  "تونسية " للتصدير والتوريدالشرآة التونسية السعودية

 ٤٫٧١٦  ٧٫٢٥٨  المجموع
  الشرآة :المصدر

، تقر الشرآة بأنه ال يوجد لديها وال شرآاتها التابعة   والزميلة وباستثناء ما تم ذآره أعاله وفي وصف الشرآات التابعة
  .أية أصول خارج المملكة
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  إستراتيجية الشرآة ٦-٤

ستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة تتمثل النشاطات األساسية للشرآة والشرآات التابعة لها في اال
بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة في مجال صناعة وتحويل البتروآيماويات والصناعات الكيماوية والهندسة 

ة للسيارات  البطاريات السائلوإنتاجوالميكانيكية وإدارة وتملك المشاريع البتروآيماوية والكيماوية وتسويق منتجاتها، 
الصناعية وإنتاج الرصاص والبولي بروبلين وسلفات الصوديوم وتسويقها، وإنتاج المحاور للشاحنات ستخدامات إلوا

والناقالت والمسبوآات الحديدية وغير الحديدية وقطع الغيار للشاحنات والمعدات، وإجراء الفحوصات الفنية على 
ماوية والبتروآيماوية والمعدنية ومحطات تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكي

الكهربائية، وإقامة الصناعات البالستيكية بكافة أنواعها وإنتاج ألواح االآريليك وتسويقها، وإنتاج وتسويق ثاني أوآسيد 
 .التيتانيوم

  رسالة شرآة التصنيع الوطنية ورؤيتها المستقبلية ٧-٤

   رسالة الشرآة

تحقيق العائد المجزي الستثمارات المساهمين عن طريق إنشاء أو المشارآة في إقامة مشاريع صناعية وإدارتها بطريقة 
  .مربحة تساهم في نمو االقتصاد الوطني وتنوعه ونقل التقنية له

  الرؤية المستقبلية 

 محافظة على البيئة والجودة في منتجاتها أن تكون شرآة صناعية رائدة محليًا وإقليميًا في مجاالت أعمالها المتخصصة،
  .وعملياتها، وحريصة على مسئولياتها تجاه مساهميها وزبائنها وموظفيها والمجتمع بصورة عامة

  



 

  ٣٣  

  الهيكل اإلداري للشرآة ٥

  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ١-٥

  مجلس اإلدارة ١-١-٥

مجاالت متعددة ساعدت في المشارآة بفاعلية يضم مجلس إدارة الشرآة نخبة من ذوي االختصاص وبخبرات متنوعة في 
على رسم سياسات وإستراتيجيات الشرآة ومتابعة أدائها، ويجتمع المجلس بشكل دوري لمراجعة األداء، ويتبع لمجلس 
اإلدارة إدارة تنفيذية وإدارة مراجعة، والهيكل اإلداري للشرآة يوضح توزيع اإلدارات واألقسام والمستويات اإلدارية 

  .اتها وتعتبر شاملة ومتكاملة لمتطلبات العمل الحاليوتبع

  :الحالي من األعضاء التاليين ويتكون مجلس إدارة الشرآة

  التصنيعبشرآة  أعضاء مجلس اإلدارة: ١-٥  شكل

  الصفة  العمر  الجنسية االسم  الصفة
عدد األسهم المملوآة في 

آما في " التصنيع"
  م٢٧/٠٢/٢٠٠٨

  ١٫٨٠٢٫٠٦١  عضو تنفيذي  ٦١  سعودي مبارك بن عبداهللا الخفرة/ المهندس  رئيس المجلس

نائب رئيس 
المجلس والعضو 

  المنتدب
  ٣٧٢٫٩٢٤  عضو تنفيذي  ٦١  سعودي  مؤيد بن عيسى القرطاس/ الدآتور

  -  عضو تنفيذي  ٤٨  سعودي  ،طالل بن إبراهيم الميمان/ المهندس  عضو المجلس

 ٢١٫٦٠٢٫٠١٠  -  -  -  يمثل شرآة المملكة القابضة   

  ٤٨٫٢٥٣  عضو تنفيذي  ٥٥  سعودي طالل بن علي الشاعر/ الدآتور  عضو المجلس

  ٤٢٫٣٠٠  عضو مستقل  ٤٨  سعودي  صالح جميل مالئكة/ الدآتور  عضو المجلس

  ٢٫٤٠٠  عضو مستقل  ٥٢  سعودي  محمد إحسان بن علي بوحليقة/ الدآتور  عضو المجلس

  -  عضو مستقل  ٥٧  آويتي  ،صالح بن عبدالوهاب الترآيت/ مهندسال  لسعضو المج

 ١٨٫٣٤١٫٤٠٠  -  -  -   القابضةيمثل مجموعة الصناعات الوطنية  

  ٢٣٫٠٠٠  عضو مستقل  ٤٩  سعودي  محمد بن عويض الجعيد/ هندسالم  عضو المجلس 

  -  عضو مستقل  ٦٣  سعودي  ،نزيه بن حسن نصيف/ الدآتور  عضو المجلس

ة السعودية للصناعات الدوائية يمثل الشرآ  
 ١٨٫٣٤١٫٤٠٠  -  -  -  والمستلزمات الطبية

  -  عضو مستقل  ٥٨  آويتي  ،هشام عبدالرزاق الرزوقي/ األستاذ  عضو المجلس

 ٢٧٫٧٣٧٫٤٥٠  -  -  -  يمثل مؤسسة الخليج لالستثمار  

    الشرآة :المصدر

  :رةوفيما يلي السيرة الذاتية المختصرة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدا

 جامعة غرب البكالوريوس في الهندسة الصناعية من، حصل على درجة مبارك بن عبداهللا محمد الخفرة /المهندس
 مبارك يتمتع المهندس. م١٩٧٦  عامم ودبلومًا للدراسات العليا من آندا١٩٧٣  عامالواليات المتحدة األمريكية، ميشيغان
 ووآيًال لوزارة الصناعة والكهرباء هـ٣٠/٠٣/١٤٢٢رى حتى س الشول حيث آان عضوًا في مج بخبرة واسعةالخفرة

 مجلس  ورئيسم١٩٩٨ منذ عام  والتنمية المتحدةاالقتصادورئيسًا لشرآة ، هـ١٤١٨هـ إلى ١٤٠٦لشؤون الصناعة من 
وطنية شرآة التصنيع المجلس إدارة في  ًا عضووآانم ١٩٩٩ منذ عام  الشرآة العالمية للغازات الصناعية والطبيةادارة 

 ،للتأمين وإعادة التأمين التعاوني شرآة مالذ إدارة ، حاليًا هو رئيس مجلسم٢٠٠٦ حتى عام )قبل الدمج(للبتروآيماويات 
و نائب رئيس  ،، والبنك السعودي الهولنديشرآة التصنيع والصحراء لالوليفيناتو، الشرآة السعودية للبولي أوليفيناتو

   .خفرة وإخوانهمجلس إدارة شرآة محمد عبداهللا ال
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م ١٩٦٨حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة بغداد عام ، مؤيد بن عيسى القرطاس/ الدآتور
 نائب يشغل الدآتور مؤيد القرطاس منصب. م٢٠٠٣ونال شهادة الدآتوراه في اإلدارة من جامعة برادفورد بريطانيا 

م وحتى تاريخه، وشغل منصب المدير العام لشرآة التصنيع الوطنية منذ ٢٠٠٦العضو المنتدب من عام رئيس المجلس و
الشرآة الوطنية لصهر  و ،م١٩٩٧ منذ عام  مجلس إدارة شرآة معدنيةوأيضًا رئيس. م٢٠٠٦م حتى١٩٩٦عام 

وشرآة التصنيع الوطنية لتسويق م  ١٩٩٧ منذ عام شرآة الرواد الوطنية للبالستيكوم  ١٩٩٦ منذ عام الرصاص
) قبل الدمج (شرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماويات من آًال مجلس إدارةونائب رئيس م  ٢٠٠٢ منذ عام لبتروآيماوياتا
 .م٢٠٠٦ منذ عام والشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين ،م٢٠٠١ منذ عام الشرآة السعودية للبولي أوليفيناتو

وهو عضو في . م٢٠٠٦ منذ عام  التصنيع والصحراء لالولفيناتب لشرآةدونائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنت
 ولقد آان عضوًا .م١٩٩٩ منذ عام الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم وشرآة التصنيع وخدمات الطاقةمجلس إدارة 

رية م وعضو الجمعية السعودية الخي٢٠٠٠م حتى ١٩٩٧في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض من 
رئيس  م منصب١٩٨٨م إلى عام ١٩٨٣وشغل من عام لرعاية األطفال المعاقين والمعهد األمريكي للمهندسين الكيميائيين، 

  مجلسم منصب رئيس١٩٩١م إلى عام ١٩٨٨تابعة لسابك، آما شغل من عام شرآة بتروآيميا وهي من الشرآات ال
  مجلسم منصب رئيس١٩٩٤م إلى عام ١٩٩١، وشغل من عام )رابن البيطا(إدارة الشرآة الوطنية لألسمدة الكيميائية 

م منصب رئيس ١٩٩٧م إلى عام ١٩٩٤، وشغل من عام )ابن زهر( للبتروآيماويات ةإدارة الشرآة السعودية األوروبي
  . )الرازي(مجلس إدارة الشرآة السعودية للميثانول 

س في الهندسة الكهربائية من جامعة إيفانسفل بوالية ، حصل على درجة البكالوريوطالل بن إبراهيم الميمان/ المهندس
م، آما حصل على دبلوم في تقنية المعلومات من معهد علوم الكمبيوتر من ١٩٧٩إنديانا بالواليات المتحدة األمريكية عام 

 جامعة م، وحصل على شهادة برنامج المدراء التنفيذيين من١٩٨١والية فيرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية عام 
م إلى ١٩٧٩عمل في وزارة الداخلية من عام . م١٩٨٧هارفارد بوالية ماساتشوستس بالواليات المتحدة األمريكية عام 

م في مساندة تطوير نظم المعلومات الشامل في الوزارة والتي تعمل إلى اآلن في المطارات وإدارة الجوازات ١٩٨٦
م وقام ببناء واستحداث  ١٩٩٦م إلى عام ١٩٨٦من عام ) ساما(ودي وعمل في مؤسسة النقد السع وغيرها من المرافق،

 موظف وأشرف على إدارتهم وتطويرهم ولقد اآتسب الكثير من ١٣٥قسم نظام المعلومات حيث آون فريق عمل من 
ن عام وم. الخبرة والمعرفة في نظام البنوك آاالستثمار والخزينة ونظام المقاصة والتسوية آشبكة سبان وسريع وتداول

 الضخمة آمجمع مدينة ع وتطوير العديد من المشاريةم وحتى اآلن يعمل في شرآة المملكة القابضة حيث تولى إدار١٩٩٦
حيث تدخل في آل تفاصيل المشاريع الصغيرة والكبيرة وأشرف  المملكة السكني، ومستشفى المملكة، ومرآز المملكة،

ير تنفيذي في الشرآة قسم االستثمارات المحلية، ومدير تنفيذي وعضو مجلس  مدحاليًا هو. عليهم من البداية وحتى النهاية
 ومرآز المملكة ومحالت ةإدارة في مستشفى المملكة، ومدير تنفيذي في آل من مدارس المملكة ومدينة المملكة السكني

  . ساآس فيفث أفينيو بالرياض

م وحصل على ١٩٧٧ عام كيميائيةالهندسة  ال، حصل على درجة البكالوريوس فيطالل بن علي الشاعر/ الدآتور
آما حصل على  في والية مين بالواليات المتحدة األمريكية،) مين(آالهما من جامعة  م١٩٧٨الماجستير في علم اإلدارة 

م، ويشغل الدآتور طالل الشاعر ١٩٨٧  عامآاليفورنيا) ويسترن-آينيدي( من جامعة في إدارة األعمالشهادة الدآتوراه 
المجموعة االستشارية بمنطقة المدينة  والشرآة السعودية الفرنسية للمذيبات و شرآة مداد التونرة مجلس إدارةعضوي
شرآة  ومجلس إدارة الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم وهو رئيس مجلس إدارة منطقة المدينة المنورة والمنورة

  .والصناعة والمقاوالت، وهو مدير عام شرآة الشاعر للتجارة المتحد السعودي

 في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سحصل على درجة البكالوريو ،صالح جميل مالئكة/ الدآتور
 جامعة م ودآتوراه في إدارة األعمال من١٩٨٤م آما حصل منها على شهادة الماجستير في إدارة األعمال عام ١٩٨١عام 

، آان الرئيس التنفيذي لكل من شرآة البرآة لالستثمار والتنمية م١٩٩٠ عام  المتحدة األمريكيةالوالياتب نوالية ميتشيغ
م، حاليًا هو رئيس مجلس إدارة شرآة رصد وعضو ٢٠٠٣ حتى عام  التوفيق للصناديق االستثمارية وبنك األمينوشرآة

  .العقار والسياراتشرآة تأجير اآلالت وتجارة  ومجموعة الفردوس الفندقيةمجلس إدارة شرآة 

البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد حائز على شهادة ، محمد إحسان بن علي بوحليقة/ الدآتور
 الدآتوراه في إدارة األعمال من جامعة م، ونال شهادة١٩٨١م وماجستير علوم إدارية منها في ١٩٧٩للبترول والمعادن 

. م، لديه سبعة وعشرون عاما من الخبرة في البنوك واالستشارات وإدارة المشاريع١٩٨٧ويسكنسون، الواليات المتحدة 
في هيئة االتصاالت وتقنية مجلس إدارة  وعضو للتأمين وإعادة التأمين التعاوني شرآة مالذ مجلس إدارةوهو عضو 

لالستثمار وأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة وطن  ة االقتصاد السعودي جمعيةالمعلومات وعضو في مجلس إدارة
 بالعمل في البنك م١٩٧٩بدء خبرته العملية في عام . هـ٣/٣/١٤١٨ منذ وعضو في مجلس الشورى األوراق المالية،

في عام . األهلي التجاري والبنك العربي الوطني ثم انتقل إلى الدائرة األآاديمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
 م٢٠٠١في عام . ة عندما عمل في منظمة الخليج لالستشارات الصناعية في الدوحة، قطر انتقل إلى قطاع الصناعم١٩٩٠

  . وهو الرئيسأسس جواثة لالستشارات
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حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة برادلي، ، صالح بن عبدالوهاب الترآيت/ المهندس
الواليات المتحدة ماجستير مع مرتبة الشرف من جامعة بوسطن، م ودرجة ال١٩٧٣الواليات المتحدة األمريكية عام 

صالح على شهادتي دبلوم من جامعة هارفرد، الواليات المتحدة األمريكية / م، وقد حصل المهندس١٩٧٦األمريكية عام 
 منها رئيس خطوط  في شرآة الصناعات الوطنيةصالح مناصب عدة/ وقد شغل المهندس. م١٩٩٦م و١٩٨٧في عامي 

ومن ثم نائب عضو منتدب م ١٩٧٩م و١٩٧٣وذلك في الفترة ما بين عامي تاج ومدير مشروع ونائب مديرعام إن
م ومن ثم شغل منصب ١٩٨٥م و ١٩٧٩والبالستيك الكويتية، وعضو مجلس إدارة بين األعوام االبستوس لصناعات 

من ثم مدير عام التسويق للفترة ما بين م و١٩٨٧م و ١٩٨٥المدير العام لصناعات االسبست والبالستيك للفترة مابين 
صالح منصب مدير مشروع استراتيجية مجموعة الصناعات الوطنية / بعد ذلك، شغل المهندس.م١٩٩٦م و ١٩٨٧

م حتى ١٩٩٦م باإلضافة إلى مدير عام االستثمارات الصناعية والتنمية من عام ٢٠٠٥م و ١٩٩٦للفترة ما بين ) ك.م.ش(
ويمتلك . م٢٠٠٤ار عام غير متفرغ لالستثمارات الصناعية والتنمية ابتداًء من عام م ومن ثم عمل آمستش٢٠٠٤
من الناحية الفنية  عامًا من الخبرة في مجال دراسات وتقييم المشاريع الصناعية وجدواها ٣٤صالح ما يزيد عن / المهندس

صالح مناصب إدارية في الشرآات / مهندسال ويشغل. والتسويقية والمالية وللمشاريع المتوسطة والكبرى محليًا وخليجيًا
التالية، شرآة الخليج للكلنكر عضو مجلس إدارة ومن ثم رئيس لجنة التصفية، عضو مجلس إدارة مشروع البيوتانديول 

والتابع لشرآة سبكيم السعودية، عضو مجلس إدارة في الشرآة المتحدة ) شرآة الخليج للصناعات الكيميائية المتقدمة(
وس للصناعات النفطية ومقرها الكويت وعضو شرآة إيكارعضو مجلس إدارة في  ستيل ومقرها البحرين، للستانلس

 .مجلس إدارة في شرآة الخليج لالستثمار الصناعي في البحرين

حائزعلى شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسكونسن، ، محمد بن عويض الجعيد/ المهندس
م وعلى درجة الماجستير في اإلدارة الصناعية والتقنية من جامعة ميتشجان، ١٩٨٢حدة األمريكية عام الواليات المت

 عامًا من الخبرة في الحقل الصناعي ٢٣محمد ما يزيد عن / يمتلك المهندس. م١٩٨٣الواليات المتحدة األمريكية عام 
محمد في / م عمل المهندس١٩٨٣لرائدة، في عام والتشغيلي حيث تقلد مناصب قيادية في عدد من الشرآات الصناعية ا

م تقلد منصب مدير عام شرآة ١٩٩١وهي احدى شرآات سابك بالتعاون مع اآسون األمريكية وفي عام ) آيميا(شرآة 
م شغل منصب مدير عام شرآة عبداهللا ١٩٩٤ متخصصة في الصناعات البالستيكية وفي عام وهي شرآة مساهمة) فيبكو(

م بوظيفة ٢٠٠١بعد ذلك، التحق بشرآة العليان المالية وذلك في عام . ة وعضو تنفيذي في مجلس إداراتهاأبونيان التجاري
بعض شرآات ئب أول لرئيس المجموعة وهو عضو في مجالس إدارة م عين آنا٢٠٠٦وفي عام . نائب رئيس المجموعة

 وهو .وشرآة بي بي العربية للطاقة الشمسيةالمجموعة وهي الشرآة العربية للمعادن وشرآة العليان العربية للتغليف 
عضو مجلس إدارة في الشرآة السعودية العالمية للبتروآيماويات وشرآة الفارابي االستثمارية الكويتية والشرآة الوطنية 

 .لتسويق البتروآيماويات

 سانت لويس، الواليات حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة، نزيه بن حسن نصيف/ الدآتور 
م وفي عام ١٩٧٠م وعلى الماجستير في الهندسة الصناعية من الجامعة ذاتها في عام ١٩٦٩المتحدة األمريكية عام 

جامعة سانت لويس، الواليات م عاد ليستكمل دراسته حيث حصل على درجة الماجستير في هندسة الكمبيوتر من ١٩٧٣
 وعاد إلى المملكة في ديسمبر الجامعة ذاتها من  فرع تشغيل العملياتي الهندسةوعلى الدآتوراه ف المتحدة األمريكية

م عمل بمرآز األبحاث والتنمية الصناعية وأشترك في تخطيط المرحلة األولى من المدينة ١٩٧٠في عام . م١٩٧٦
م عاد ١٩٧٧ وفي عام .الصناعية بالرياض، آما وأسند إليه اإلشراف على المرحلة األولى من المدينة الصناعية بجدة

للعمل بمرآز األبحاث والتنمية بالرياض وعين مديرا لإلدارة الفنية بالمرآز حيث قام باإلشراف على مشاريع تنفيذ 
هـ تم تحويل اسم مرآز ١٣٩٩وفي عام . المرحلة الثانية من مشروع المدن الصناعية في آل من الرياض وجدة والدمام

نزيه بالعمل بالدار آمدير عام /  دار االستشارات الهندسية االقتصادية وقد استمر الدآتوراألبحاث والتنمية الصناعية إلى
. وبين شرآة ليو ليه ديني االمريكية وادارة الهيئة المشترآةبينها الشؤون الهندسية وهو ممثل الدار في الهيئة المشترآة 

هـ عمل آمستشار ١٣٩٨في عام .  العان وديرابهذا وأشرف على تصميم وانشاء المدن العسكرية للحرس الوطني بخشم
وفي . غير متفرغ بالصندوق السعودي للتنمية لمدة عامين ثم آمستشار غير متفرغ بوزارة التخطيط لمدة عامين آخرين

هـ عين وآيًال ١٤٠٣وفي عام . نزيه وآيل لوزارة التخطيط المساعد لشؤون القطاعات/ هـ عين الدآتور١٤٠٢عام 
هـ عين نائبًا ومديرًا عامًا لشرآة التصنيع ١٤٠٧ عامهـ و١٤٠٥  عاموفي الفترة ما بين.  للشئون التنفيذيةلوزارة الصحة

نزيه عضوية مجلس أمارة منطقة مكة المكرمة ورأس اللجنة االجتماعية الصحية بالمجلس / وقد شغل الدآتور. الوطنية
الخدمات والمرافق والتطوير ورئيس الللجنة االستشارية هـ رئيس لجنة ١٤١٨هـ، وفي عام ١٤١٤منذ إنشاء المجلس في 

نزيه أمينًا / هذا وعين الدآتور.آما وآلف مشرفًا عامًا على إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بمكة المكرمة. بالمجلس
 .هـ١٤٢١هـ حتى عام ١٤١٨لمحافظة جدة في عام 

الوريوس في اإلدارة العامة من الجامعة األمريكية في بيروت، حائز على شهادة البك، هشام عبدالرزاق الرزوقي/ ستاذ األ
وقد . م١٩٨٨شهادة برنامج اإلدارة العليا من جامعة هارفرد، الواليات المتحدة األمريكية عام وعلى م ١٩٧٣لبنان عام 
خارجية للفترة ما بين هشام منصب نائب المدير العام للشرآة الكويتية للتجارة والمقاوالت واالستثمارات ال/ ستاذشغل األ

م، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي ١٩٨٤م، ومن ثم التحق بمؤسسة الخليج لالستثمار عام ١٩٨٤م و١٩٧٤عام 
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 عضو مجلس إدارة في شرآة الزامل لالستثمار الصناعي ورئيس مجلس إدارة شرآة  أيضًام وهو٢٠٠١ وذلك منذ عام
  .رئيس مجلس إدارة شرآة الخليج للتواصل اإللكترونيالخليج لالستثمار الصناعي البحرينية و

 اإلدارة التنفيذية ٢-١-٥

الجدول .  اإلدارةفريق مؤهل يمتلك دراية وخبرة مميزة فياإلدارة التنفيذية لشرآة التصنيع من المدير العام ومن تتألف 
  :التالي يتضمن تفاصيل عن اإلداريين التنفيذيين لشرآة التصنيع

    التنفيذية لشرآة التصنيع ومؤهالت آل منهم اإلدارة مجلس أعضاء: ٢-٥ شكل 

تاريخ  الوظيفة االسم
 المؤهالت الجنسية العمر االنضمام

عدد األسهم 
المملوآة في 

آما في " التصنيع"
  م٢٧/٠٢/٢٠٠٨

نائب رئيس مجلس  مؤيد بن عيسى القرطاس
  ٣٧٢٫٩٢٤ دآتوراه في إدارة األعمال سعودي  ٦١ م١٩٩٦ نتدباالدارة والعضو الم

نائب الرئيس األعلى  فراج بن منصور أبوثنين
  - بكالوريوس إدارة صناعية سعودي  ٥٣ م١٩٩٩  لالستثمار والمالية

نائب الرئيس االعلى   النزهةصالح فهد 
  -  بكالوريوس هندسة آيماوية  سعودي  ٥٠  م١٩٩٩  للبتروآيماويات

من عبدالعزيز عبدالرح
 السالم

نائب الرئيس للتخطيط 
  - ماجستير هندسة آيميائية سعودي  ٤٨ م١٩٩٨ والدراسات

  ٦٫٦٤٠  بكالوريس هندسة صناعية  سعودي  ٣٨  م٢٠٠٦  المدير المالي  فايز عبداهللا األسمري

  عبدالوهابعاصم
  العيسى

سكرتير مجلس اإلدارة 
  ١٫٣٠٠  وس قانونبكالوري  سعودي  ٣٩  م٢٠٠٦  والمستشار القانوني  

عبدالعزيز اسماعيل 
  عبدالعزيز

نائب الرئيس للشؤون 
دآتوراه في تنمية القوى   سعودي  ٣٨  م٢٠٠٧  اإلدارية

  -  العاملة

 الشرآة: المصدر

  :وفيما يلي السيرة الذاتية المختصرة لكل عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية

   )أعضاء مجلس اإلدارةمع   سابقًاتم ذآره(مؤيد بن عيسى القرطاس، / الدآتور

، حصل على بكالوريوس إدارة صناعية من نائب الرئيس األعلى لالستثمار والمالية ،فراج بن منصور أبوثنين/ األستاذ
م، آان يشغل منصب مدير قسم اإلقراض في ١٩٨١جامعة ميلواآي، ويسكونسن الواليات المتحدة األمريكية في عام 

، الرئيس األعلى لالستثمار والماليةم وحتى اآلن يشغل منصب نائب ١٩٩٩ام صندوق التنمية الصناعي، ومنذ الع
شرآة  وعضو مجلس إدارة ،شرآة بيئة وخدمات وشرآة بطاريات وشرآة فحص رئيس مجلس ادارةباإلضافة فهو 

ودية والشرآة السع لبتروآيماوياتا لتسويق  التصنيع الوطنيةشرآةو د شرآة الروا ومعدنيةوشرآة آريستل ورصاص 
  .للبولي اولفينات والشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين وشرآة التصنيع والصحراء لالولفينات

 نائب الرئيس االعلى للبتروآيماويات ورئيس مجمع التصنيع للبتروآيماوات بالجبيل  ،النزهةصالح فهد / المهندس
لمنتدب للشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين وعضو والعضو المنتدب للشرآة السعودية للبولي أولفينات والعضو ا

 لتسويق  التصنيع الوطنيةشرآةومجلس ادارة شرآة التصنيع والصحراء لالوليفينات وشرآة الرواد الوطنية للبالستيك 
مل في م، ع١٩٨٢حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام  ،لبتروآيماوياتا

 سنة حيث شغل العديد من المناصب في الشرآات التابعة لسابك منها الشرآة الشرقية ٢٠مجال البتروآيماويات ألآثر من 
م ١٩٩٩  عامم وحتى١٩٩٧  عامحيث آان يشغل منصب مدير عام التشغيل والصيانة من) شرق(للبتروآيماويات 

م، ثم ١٩٩٧  عامم وحتى١٩٩٣  عاملمدير العام للشئون الفنية منوعمل فيها ا) غاز(والشرآة الوطنية للغازات الصناعية 
  .التحق بشرآة التصنيع الوطنية

الهندسة حصل على درجة البكالوريوس في ، نائب الرئيس للتخطيط والدراسات، عبدالرحمن عبدالعزيز السالم/ المهندس
 شغل ،م على التوالي١٩٨٣م و١٩٨٢ك في عام ية آاليفورنيا بولوتكنيالكيميائية وماجستير في الهندسة من جامعة وال

  عامم وحتى١٩٨٩  عاممن) سابك(العديد من المناصب حيث آان يعمل لدى الشرآة السعودية للصناعات األساسية 
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) آرستيل(م ثم إنتقل إلى التصنيع بعدها، حاليًا هو عضو مجلس إدارة الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيوم ١٩٩٨
  .دية للبولي اوليفيناتالشرآة السعوو

 في الهندسة الصناعية من جامعة الملك س المدير المالي، حصل على شهادة البكالوريو،فايز عبداهللا األسمري/ األستاذ
م، آان مستشار أول بقسم االئتمان في صندوق التنمية الصناعي، ثم مدير أول بمجموعة االعمال ١٩٩٢سعود عام 

حاليًا هو . م يعمل في شرآة التصنيع الوطنية٢٠٠٦ ومنذ عام ،مجموعة سامبا المالية-تالمصرفية واالستثمارية للشرآا
 وعضو لجنة المراجعة عضو مجلس ادارة شرآة الرواد وشرآة وطن باك والشرآة التونسية السعودية للتصدير والتوريد

  .بشرآة مالذ للتأمين

 في سعلى شهادة البكالوريو لمستشار القانوني، حصلسكرتير مجلس اإلدارة وا ، العيسى عبدالوهابعاصم/ األستاذ
م ٢٠٠٢في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من عام م، آان مستشار ١٩٩٠من جامعة الملك سعود عام ) القانون ( األنظمة 

 مؤسسة النقد العربي السعودي من  لجنة المنازعات المصرفية في قانوني فيًام وعمل أيضا آمستشار٢٠٠٦حتى عام 
 .م٢٠٠٦بدأ العمل مع شرآة التصنيع الوطنية في عام . م٢٠٠٢م حتى ١٩٩١ عام

درجة البكالوريس في تدريس اللغة  ىعلنائب الرئيس للشؤون اإلدارية، حائز  ،عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز/ األستاذ
 على درجة الماجستير في م ومن ثم١٩٩٢، المملكة العربية السعودية عام  بجدةنجليزية من جامعة الملك عبدالعزيزاال

آما . مجال التدريب والتطوير في التعليم الفني من جامعة مارشال الحكومية، ويست فرجينيا الواليات المتحدة األمريكية
وحصل على درجة الدآتوراه في مجال تنمية وتطوير القوى العاملة من جامعة أهايو ستيت، آولمبس الواليات المتحدة 

عبدالعزيز المدير العام لمرآز تنمية المنشآت الصغيرة بالمؤسسة العامة / وقد شغل األستاذ. م٢٠٠٤األمريكية في عام 
وهو عضو في مجلس إدارة البنك السعودي . هـ١٤٢٨هـ و ١٤٢٦للتعليم الفني والتدريب المهني في الفترة ما بين عامي 

اللجنة التوجيهية لإلستراتيجية الصناعية بالمملكة هـ وعضو في ١٤٢٦للتسليف واالدخار التابع لوزارة المالية منذ عام 
هـ وهو رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع تدريب المدربات في ١٤٢٦العربية السعودية، وزارة الصناعة والتجارة منذ عام 

ية عبدالعزيز عضوية اللجنة التنفيذ/ ويشغل األستاذ.  وزارة التخطيط-مجال المنشآت الصغيرة مع الجانب الياباني
لصندوق إقراض المبدعين الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة في مجالي البتروآيماويات والتعدين في المملكة العربية 

 .م٢٠٠٧بدأ العمل مع شرآة التصنيع الوطنية في عام  . وزارة البترول والثروة المعدنية-السعودية

   أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت ٢-٥

 :عينية الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنتين الماليتين السابقتين ما يليبلغ إجمالي المكافآت والمزايا ال 

     لشرآة التصنيع اإلدارة مجلس أعضاءتعويضات : ٣-٥  شكل

   بالريال السعودي اإلجمالي السنة المالية
  ١٫٦٥٧٫٠٠٠ م٢٠٠٥ مارس ٣١

 ١٨٤٫٧٩٠ م٢٠٠٦ مارس ٣١

  -  م٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠

  القوائم المالية المراجعة :المصدر

    .وتم منح التعويضات من شرآة التصنيع الوطنية، وال تقوم الشرآات التابعة بدفع تلك التعويضات

   والمدراء والموظفين األساسييناإلدارةعضاء مجلس من أقرار إ ٣-٥

  : بالتالي الشرآة مجلس إدارة وسكرتيريذيينوآبار التنفالشرآة  رئيس واإلدارةمجلس أعضاء يقر 

 . إفالسإلجراءات أو خضعوا هم في أي وقت من األوقات إفالسشهروابأنهم لم ي 
 د أو ترتيبات سارية المفعولونه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عقإب 

أعمال الشرآة في وقت على لها تأثير آبير مزمع إبرامها ترتيبات د أو و أو عقسواًء محررة أو غير محررة آتابة
 .نشرةال  هذهإصدار
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إنه ال توجد مصالح مباشرة أو غير مباشرة  لكل عضو ب نشرة اإلصدار، من ٣٦ و٣٣باستثناء ما ذآر في صفحتي  
وأي من أقاربهم وتابعيهم في أسهم أو أدوات   مجلس إدارةوسكرتيرة وآبار التنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدار

  . الدين

 أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي تعويض غير نقدي خالل السنتين  أو شرآاتها التابعة الشرآةلم تمنح
  .السابقتين لتاريخ تقديم طلب اإلدراج

الرئيس التنفيذي حق  ين التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أوإن نظام الشرآة األساسي والقوان
قتراض من االت تمنح لهم أو حق آمكاف قتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت علىاالتصويت على عقد أو 

 .الشرآة

  عقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة ١-٣-٥

 لم يبرم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أي عقد عمل أو إلدارة، آمااليوجد أي عقد عمل بين الشرآة ورئيس مجلس ا 
ولقد تم تعيين العضو المنتدب الدآتور مؤيد القرطاس بقرار من مجلس  .خدمة مع الشرآة أو مع أي من شرآاتها التابعة

 .اإلدارة وليس هنالك أي عقد عمل بينه وبين الشرآة

  اتالشرآحوآمة  ٤-٥

 وقد اعتمد مجلس ،الصادرة عن هيئة السوق الماليةالشرآات حوآمة م الواردة في الئحة تنوي الشرآة االلتزام باألحكا
 وشكل مجلس اإلدارة عددًا من اللجان لإلشراف على وتراعي جميع بنوده وتلتزم به،الشرآة اإلدارة دليل حوآمة 

  :المجاالت الرئيسية لألعمال على النحو التالي

  اللجنة التنفيذية ١-٤-٥

 :الية أسس عمل اللجنة التنفيذيةتمثل النقاط الت

  . واللجنة التنفيذية بأسلوب إدارة فعال وأخالقي في تسيير أمور الشرآةرئيس مجلس اإلدارةيلتزم  
وليات المحددة تتضمن ؤ عددًا من المسالتنفيذية واللجنة رئيس مجلس اإلدارةتشمل الوظائف التي يضطلع بها  

ختيار إدارة مؤهلة تؤسس هيكًال تنظيميًا فعاًال اوموازنات سنوية والتخطيط اإلستراتيجي وإعداد خطط تشغيل 
 .المطلوبةوتحديد وإدارة المخاطر وتقديم التقارير المالية 

  :، واألعضاء همأعضاء وتقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارةأربعة من حاليًا  تنفيذيةجنة الللاتتكون و

 اللجنة التنفيذية لشرآة التصنيع أعضاء : ٤-٥  شكل

 الصفة االسم
 رئيس اللجنة ةالخفر عبداهللا مبارك/ المهندس

  اللجنة عضو القرطاس عيسى مؤيد  /الدآتور

   اللجنة عضو الشاعر علي طالل / الدآتور

   اللجنة عضو طالل بن ابراهيم الميمان/ المهندس 

   الشرآة: المصدر

  لجنة المراجعة ٢-٤-٥

 بمهام معينة فيما يتعلق بجوانب سياسات وإجراءات الشرآة الخاصة  تقوممراجعةلللجنة قام مجلس اإلدارة بتشكيل 
أعضاء ة تتكون لجنة المراجعة من ثالث. جتماع الجمعية العمومية العاديةاوتأآيد النتائج المالية قبل  بالمراجعة والمحاسبة

 :ى مجلس اإلدارةوتقدم تقاريرها مباشرة إل
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  لجنة المراجعة لشرآة التصنيععضاء أ :٥-٥  شكل

 الصفة االسم
 رئيس اللجنة محمد إحسان بن علي بوحليقة/ الدآتور

   اللجنة عضو صالح جميل مالئكة/ الدآتور

  عضو اللجنة محمد بن عويض الجعيد/ المهندس 

    الشرآة :المصدر

 ت والمكافآتاحيلجنة الترش ٣-٤-٥

  :أعضاءأربعة  من الترشيحات والمكافآتتتكون لجنة 

  لجنة الترشيحات والمكافآت لشرآة التصنيععضاء أ :٦-٥  شكل

 الصفة االسم
  رئيس اللجنة  ةالخفر عبداهللا مبارك / المهندس

 عضو اللجنة  عيسى القرطاسمؤيد بن/ الدآتور 

 عضو اللحنة نزية بن حسن نصيف/ الدآتور 

 عضو اللجنة هشام عبدالرزاق الرزوقي/ االستاذ

    الشرآة :المصدر

  :في لجنة الترشيحات والمكافآت يتمثل دور
   

  . تحديد األفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء بمجلس اإلدارة واقتراح المرشحين للمجلس 
ات لمجلس اإلدارة بخصوص األسس العامة لنظام حوآمة الشرآة، والقواعد السلوآية واألخالقية تقديم المقترح 

  .والسياسات األخرى المتعلقة بنظام الحوآمة
  .مراقبة مراجعة المجلس السنوية ألدائها 
 .اعتماد وتقييم خطط وسياسات وبرامج التعويض بالشرآة 

  

 اللجنة اإلدارية ٤-٤-٥

  : أعضاءأربعة  من اللجنة اإلدارية تتكون 
  لشرآة التصنيعاإلدارية جنة للا عضاءأ :٧-٥ شكل 

 الصفة االسم
 رئيس اللجنة مؤيد بن عيسى القرطاس/ الدآتور 

 عضو اللحنة طالل الشاعر/ الدآتور 

 عضو اللجنة ابو ثنينفراج منصور / االستاذ

  عضو اللجنة  ةزهالنصالح / المهندس

    الشرآة :المصدر

  :اإلدارية فيلجنة يتمثل دورال
   

  .المساهمة في صياغة استراتيجية الشرآة وتطويرها 
التصنيع والشرآات إدارات التنسيق بين مشاريع الشرآة ومتابعتها وتعزيز التواصل اإلداري وتبادل الخبرات بين  

  .الشقيقة
الشرآة لتبادل الخبرات ووضع الخطط والنظم الموحدة ومتابعة عمال أتشكيل اللجان المختصة في شتى مجاالت  

 .آات استراتيجيةاشرأو الشرآة ومشاريعها والتوصية بما يتم تطويره من مشاريع إلحتياجات المختلفة األوجه 
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تقبلية من الشرآة ومشاريعها القائمة والمسإحتياجات الالزمة للشرآة والتوصية بها ودراسة اإلدارية مراجعة النظم  
  .والعماليةاإلدارية النواحي 

  ضوابط إدارة الشرآة ٥-٥

 أسلوبًا إلدارة الشرآة مستندة في ذلك على قواعد مهنية أخالقية تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة الشرآةبنى تت
 :إلدارة وضبط إدارة الشرآة على النحو التالي دوره المعنيبيقوم مجلس اإلدارة  آما .والمسئولية

لمديرين ا ومن خالله رئيس الشرآة بموجب توجيهات مجلس اإلدارة، ويفوض مجلس اإلدارة الشرآةر أعمال تدا 
  .إدارة العمل اليومي للشرآةبالتنفيذيين اآلخرين 

 بالخبرة والمعرفة والتقدير المتوازن لألمور ويتم حث أعضاء مجلس اإلدارة على الشرآةيتسم عمل مجلس إدارة  
ف البناء، فهم يتقدمون بأسئلة واضحة واستفسارية ويطلبون إجابات محددة وأمينة ويزاولون مهامهم سلوك النقد الهاد

  . بتطوير الشرآة وتقدمهالتزامًا بعيد المدىابنزاهة ويظهرون 

 على نصائح وتقارير وآراء اإلدارة والمستشارين القانونيين والمحاسبين القانونيين الشرآةيعتمد مجلس إدارة  
  .ارين الخبراء، ويقوم مجلس اإلدارة بتقييم مؤهالت من يعتمد عليهم ويحمل المسئولية للمدراء والمستشارينوالمستش

  قياس األداء ١-٥-٥

 ضوابط قوية لمراجعة وقياس األداء، حيث تعمل آليات الضبط الداخلية والخارجية على مراجعة وضمان تمتلك الشرآة
  : المختلفة ما يليالتقيد بالقواعد المشروطة وتشمل آليات الضبط

  الضوابط الداخلية ٢-٥-٥

مالية العالية والتقيد بمتطلبات الجودة، والتوجيه بتطوير الخدمات  تتضمن هذه الضوابط لجانًا للموافقة على النفقات الرأس
مراجعة ب ، وعلى نحو مستمر،مجلس اإلدارةآما يقوم . الجديدة ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية على أساس منتظم

الشرآة وذلك بتأسيس لجان خاصة إضافية حسبما يتطلب وضبط إدارة يذ أحدث الممارسات اإلدارية السليمة إلدارة وتنف
 .األمر

  الضوابط الخارجية ٣-٥-٥

معايير ال باإلضافة إلى الضوابط الداخلية المذآورة أعاله، تخضع الشرآة للعديد من الضوابط والقوانين الخارجية مثل
 ومتطلبات العرض واإلفصاح من قبل الهيئات والجهات النظامية  الصحة والسالمةومعاييريزو  واآلقوانين العالميةالو

  . وسنويسنويربع  وإآمال المراجعة الخارجية للبيانات المالية على أساس السعودية

  الموظفون والسعودة ٦-٥

منهم % ٥٩  بحواليديون نسبةموظفًا يمثل السعو) ٧٨٠ ( بما فيها فرع الشرآة بالجبيليبلغ عدد موظفي شرآة التصنيع
  :وهم موزعون على خمس إدارات، وذلك على النحو التالي
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   م٢٠٠٧  ديسمبر ٣١  آما فيتفاصيل اإلدارة الرئيسية: ٨-٥  شكل

   (%)نسبة السعوديين  غير السعوديين  السعوديين العدد اسم اإلدارة

  ٨٠ ٢٠  ٨١ ١٠١ ية واألمن الصناعيالشؤون اإلدار

  ٤٢  ١٦  ١٢ ٢٨ إدارة المحاسبة والتخطيط

  ٥٠  ٢٨  ٢٨ ٥٦ إدارة اإلمدادات

  ٥١  ١٧١  ١٧٨ ٣٤٩ إدارة التشغيل

  ٦٥  ٨٦  ١٦٠ ٢٤٦ إدارة الصيانة

  ٥٩  ٣٢١  ٤٥٩  ٧٨٠  المجموع

    الشرآة :المصدر

ويتم تسيير جميع أنشطة العمل في  السنة المالية، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على عدد العاملين في الشرآة خالل هذه
الشرآة حسب سياسات ولوائح معتمدة ويتم التدقيق على تطبيقها بشكل دوري، آما يتم استخدام الحاسب اآللي في غالبية 

لبولي ايثيلين في ، ويتم حاليًا زيادة اعداد القوى العاملة استعدادًا لتشغيل مصانع الشرآة السعودية لاليثيلين واأنشطة العمل
  .م٢٠٠٨منتصف عام 

   :ن الجدول التالي عدد الموظفين في الشرآات الفرعيةيويب

 م٢٠٠٧ ديسمبرآما في  عدد الموظفين في الشرآات الفرعية: ٩-٥  شكل

  (%)نسبة السعودة  عدد الموظفين اسم الشرآة

  ٢٠ ٢١٨ للبالستيك                                   شرآة الرواد الوطنية

  ٦٠ ٢٥                 شرآة التصنيع الوطنية لتسويق البتروآيماويات

  ١٦ ١٧٢الشرآة الوطنية لصناعة البطاريات                              

  ٤٧ ٤٨٦الشرآة السعودية للبولي أوليفينات                                

  ٢٠ ٢٤٨الشرآة الوطنية لصهر الرصاص                                

  ٣٧  ٩٩٦م                            الشرآة الوطنية لثاني أآسيد التيتانيو

  ١٠  ٧٥الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة         

  ١٧  ٢٣٢الشرآة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة                           

  ٢٦  ٥٨٢الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن                           

  ٢٨  ١١٠الشرآة الوطنية للمحافظة على البيئة                             

  ٢٧  ١٠٢              الشرآة الوطنية للفحص واالختبار الفني           

  ٠  ١٤٠شرآة تي يو في الشرق األوسط                                  

  الشرآة :المصدر
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  الهيكل التنظيمي للشرآة ٧-٥

 الهيكل التنظيمي للشرآة: ١٠-٥  شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

الشرآة :المصدر

للشرآةالقانونيالمستشارالداخليةالمراقبةمدير

اإلدارةمجلس

المنتدبالعضونائب
التصنيعونبعآرستللشؤون

األعلىالرئيسنائب
للبتروآيماويات
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  ٤٣  

  نبذة عن السوق  ٦

شرآة آيميكال مارآت أسوسيت إنكوربيريشن  بإعدادهالقد تم استخالص هذا القسم من الدراسة السوقية التي قامت 
(Chemical Market Associate Incorporation) وهي من الشرآات العالمية المرموقة والمتخصصة في ،

وتجدر اإلشارة إلى أن شرآة آيميكال مارآت أسوسيت إنكوربيريشن أو أي . تروآيماوياتتقديم االستشارات في نشاط الب
  .من العاملين فيها وأقربائهم واألطراف ذات العالقة ال تمتلك أسهمًا أو مصلحة من أي نوع في الشرآة

  )البولي اثيلين والبولي بروبيلين( العالمية للبولي اوليفينات األسواق ١-٦

البولي ايثلين والبولي (وليفينات ا لمنتجات البولي االستيراد أآبر األسواق عالميًا من حيث حجم يمثل السوق الصيني
 بقية دول شمال  ظلت العالمي واإلقليمي لمستهلكي هذه المنتجات بينماين على الصعيدويلعب دورًا هامًا ومتناميًا) بروبلين
  تشكللبولي أوليفينات لنمو وازدهار صناعتها البتروآيماوية ولكن آاليابان وآوريا الجنوبية تعتمد على تصدير اآسياشرق 

منطقة (م من المصانع التي بدأت اإلنتاج في منطقة الشرق األوسط ٢٠٠٦/٢٠٠٧الكميات التي سوف تتوفر باألسواق عام 
  . األقصىتحديًا آبيرًا لهم في البقاء  آمنافسين في هذه الصناعة في منطقة الشرق) الخليج العربي تحديدًا

 بالتنافسية العالمية )الخليج العربي تحديدًا( ستبنى مستقبًال في منطقة الشرق األوسط  معظم المصانع الجديدة التيوتتميز
هذه وسوف تمثل .  مع المصانع األخرى عالميًاًة الكبيرة جدًا مقارناإلنتاجبسبب توفر الميزة النسبية للمواد الخام وطاقات 

قيًا للمصانع الموجودة في الشرق األقصى والتي تعتمد بشكل آبير على التصدير لتعمل بطاقاتها المصانع تحديًا حقي
القصوى، وسوف تكون هذه المصانع منافسًا قويًا لمنتجي الشرق األقصى للحصول على حصصهم في السوق الصينية 

  .على  نموًا في العالمألالتي تعتبر األآبر وا

 لمعظم الدول في الشرق األقصىوليفينات ا لمنتجات البولي  في السنوات القليلة القادمةسوف تنخفض التعرفة الجمرآية 
ذ في االعتبار الزيادة في طاقات اإلنتاج عالميًا خالل هذه األخ، وعند )ة العالمية لدخول هذه الدول في منظمة التجارًةنتيج(

يزداد حجم تصدير منتجاتها إلى الشرق األقصى بصورة الفترة ومعظمها من منطقة الخليج العربي والتي من المتوقع أن 
أن المصانع المعتمدة على التصدير آما المصانع الصغيرة سوف تضطر إلى العمل بأقل طاقة أو يتم إغالقها، ن إفحادة 

 التعرفة تخفيض  ويعتبر.في منطقة الشرق األقصى سوف تكون األآثر تضررًا مثل مصانع اليابان وآوريا الجنوبية
في الصين بعد دخولها إلى منظمة التجارة العالمية أمرًا مؤثرًا يعود بالفائدة على وليفينات الجمرآية لمنتجات البولي ا

المنتجين في منطقة الخليج العربي ألنه سوف يفتح األبواب أمام آميات أآبر من هذه المنتجات إلى السوق الصيني، 
صين سوف يحد من آميات المستورد إال أن نسبة النمو االقتصادي المتسارع  بداية إنتاج بعض المصانع بال أنوبالرغم من

  .سوف يجعل الصين تحتاج إلى االستيراد بكميات آبيرة خالل السنوات القادمة

ل ظوبسبب النمو االقتصادي وزيادة االستهالك من الطبقة المتوسطة سريعة النمو في الصين، فإن الصين سوف ت
 المنتجات للسنوات القادمة بغض النظر عن طاقات اإلنتاج الجديدة في بعض دول الشرق األقصى مستوردًا رئيسيًا لهذه

تعتمد بشكل رئيسي على ازدهار وليفينات ا النمو في استهالك البولي  فإنبصورة عامة و.مثل آوريا الجنوبية وتايوان
 موجهة للتصدير للصين حاليًا الشرق األوسط  معظم المواد المصنعة في وسوف تكون.االقتصاد وتكامل البنية األساسية

هي ) منطقة الخليج العربي تحديدا(وغرب أوروبا، وخالل السنوات القليلة القادمة يتوقع أن تكون منطقة الشرق األوسط 
شهد  ذلك فان استهالك الفرد من هذه المنتجات يتوقع أن يإلى وباإلضافة ،المصدر الرئيسي لمادة البولي بروبلين عالميًا

  .نموًا مضطردًا في األسواق المحلية واإلقليمية بسبب زيادة الدخل والمستوى االجتماعي لألفراد

 ألف طن ٧٠٠ حوالي م٢٠٠٧هذا ويبلغ حجم االستهالك المتوقع لمنتجات البولي اوليفينات في السوق السعودي عام 
 %.٤٫٧سنويًا وبمعدل نمو سنوي يعادل نسبة 

  لي ايثليناألسواق  العالمية للبو ١-١-٦

يخص  صناعة عبوات األلبان والعصائر وماومعظم إنتاج البولي ايثلين عالميًا في أآياس النفايات وأآياس التموين يستخدم 
  .األنابيب المستخدمة في الري والصرف
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 إنتاجيةفي طاقات  عكس قلة في توفر المنتج بسبب عدم االستثماريالعرض والطلب على مادة البولي ايثلين يتوقع أن إن 
 ءيجابيًا على الزيادة في األسعار، ويحسن من هامش ربح المنتجين، ولكن بعد بدإ مقارنة بحجم الطلب مما ينعكس ةآافي

 سوف يكون من الطبيعي أن تعود هوامش الربح م٢٠٠٩  عامالمصانع الجديدة في الشرق األوسط باإلنتاج بحدود
  .للمنتجين إلى حدودها الطبيعية

 االستهالك المحلي  ًةالفرد من البولي ايثلين في الدول الصناعية مثل الواليات المتحدة، أوروبا واليابان عاد استهالك يمثل
  . أسواق آوريا وماليزيا الطاقات الموجهة للتصدير تتضمنبينما

إلى أسواق وسوف يوجه ) ًاالخليج العربي تحديد( في منطقة الشرق األوسط  عالميًامعظم إنتاج البولي ايثلينسيكون 
المملكة العربية السعودية سوف تكون أآبر منتج عالمي لهذه المادة والصين أآبر مستورد، وسوف . أوروبا الصين وغرب

 .تستمر أمريكا وأوروبا باستيراد أآياس البولي ايثلين المصنعة في الصين وباقي دول أسيا بسبب تكلفة اإلنتاج المنخفضة

  لخطيمنخفض الكثافة اايثلين البولي 

لتشكيل ومقاومة أآثر للصدمات من ضمن مزايا أخرى لذلك امرونة بيتميز منتج البولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي 
 البولي ايثلين  علىحجم الطلب يزدادالمستخدم في ألعاب األطفال واألنابيب المرنة وبعض المحتويات، ويتوقع أن 

 يتوقع أن يكون هناك زيادة في الطاقات اإلنتاجية خارج منطقة الشرق  والخالل العقدين القادمينمنخفض الكثافة الخطي 
  .األوسط لعدم قدرتها على المنافسة

البولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي هو أآثر أنواع البولي ايثلين نموًا في شمال شرق آسيا والذي زاد على استهالك إن 
% ٥٫٣ اإلنتاجية في هذه المنطقة بمقدار ة الطاقتلة هذا النمو زادم ولمقاب١٩٩٩البولي ايثلين منخفض الكثافة منذ عام 

اإلنتاجية فلقد زاد االستيراد بمقدار الضعف ة م ولكن بالرغم من هذه الزيادة في الطاق٢٠٠٥ - م٢٠٠٠سنويًا من عام 
  .السنوات الخمسخالل هذه % ٧٫٦ سنويًا قدره خالل هذه الفترة حيث أن حجم الطلب فاق نمو اإلنتاج وحقق معدًال

 اإلنتاجية للبولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي في المنطقة ويتوقع أن يكون معظم هذا النمو في ةالطاق تزداد أنيتوقع 
 آأآبر ،في شرق آسياولبولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي في الصين  ا على مرتفعًايتوقع أن يكون الطلبلكن الصين، و
  . في تحديد التوازن بين العرض والطلبت، وسوف يتعاظم دور الصين عالميًا وإقليميًا للبولي أوليفيناينمستورد

 من منطقة شمال شرق آسيا خالل السنوات القليلة القادمة وبالمقابل  عاليًايتوقع أن يكون مستوى النمو في الطلبآما 
ي آوريا الجنوبية واليابان، وسوف سوف تقل الكميات الموجهة للتصدير من نفس المنطقة وسوف يكون تصديره أآبر ف

 مليون طن سنويًا من الكميات المستوردة من مادة البولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي ٢٫١يمثل السوق الصيني حوالي 
  . وسوف يكون سوقًا ضخمة لهذه المادة مما يتطلب زيادة الطاقات اإلنتاجية

  حوالي م٢٠٠٧يثيلين المنخفض الكثافة في السوق السعودي عام هذا ويبلغ حجم االستهالك المتوقع لمنتجات البولي ا
 .%٤٫٧ ألف طن سنويًا وبمعدل نمو سنوي يعادل نسبة ١١٠

 المنخفض الكثافةايثيلين البولي 

المنخفض الكثافة في أوروبا خالل السنوات القادمة، ويعود سبب ذلك إلى يثيلين ايتوقع أن تنخفض الطاقة اإلنتاجية للبولي 
  .  التكاليفالرتفاعمقدرة المنتجين في أوروبا على منافسة المنتجات القادمة من الشرق األوسط وذلك عدم 

في السنة ما بين % ٦٫٥ ملحوظًا في الطاقة اإلنتاجية حيث بلغت نسبة النمو ارتفاعاوقد شهدت منطقة الشرق األوسط 
د المنطقة حاليًا بناء مصانع جديدة هدفها النسبة ستتضاعف، وتشهن أبم، وتشير الدراسات ٢٠٠٥م و٢٠٠٠عامي 

المنخفض الكثافة، ويعتبر الشرق األوسط المصدر يثيلين اوفي المقابل ينمو الطلب المحلي على البولي . التصدير للخارج
  .األآبر للبولي إيثيلين المنخفض الكثافة

م حيث بلغ اإلنتاج ٢٠٠٥م و٢٠٠٠ين عامي في السنة ب% ٥٫٢والصين بلغت نسبة نمو الطاقة اإلنتاجية حوالي سيا آوفي 
رتفع خالل م، وتشير التوقعات بإن اإلنتاج سي٢٠٠٥ مليون طن عام ٤٫٢م ووصل إلى ٢٠٠٠ مليون طن عام ٣٫٣

  .، والتوجد أي مؤشرات وال خطط مستقبلية لليابان، وتايوان، وآوريا الجنوبية لزيادة اإلنتاجالسنوات العشر القادمة

  . لسد حاجتها منهباالستيرادتقوم الهند وس ،المنخفض الكثافةيثيلين اوقع أن ينمو الطلب على البولي أما في الهند فيت
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   عالي الكثافةايثلين البولي 

يتميز هذا المنتج بمقاومته لبعض المواد الكيماوية ويستعمل في تصنيع الكيابل الكهربائية، ومعظم الطاقات اإلنتاجية 
  . المادة سوف تكون في الصينالمستقبلية في استيراد هذه

من حجم الطلب على البولي ايثلين في شمال شرق آسيا ويكثر االستهالك % ٤٣يمثل البولي ايثلين عالي الكثافة حوالي 
م آانت آوريا الجنوبية تمثل أآبر ٢٠٠٠وفي عام . عاليةفي الصين التي سوف تجعل آميات االستيراد لهذه المنطقة 

بولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي والبولي ايثلين عالي الكثافة وآذلك أآبر مصدر في العالم لمادة مصدر للصين لمادتي ال
م احتلت المملكة العربية السعودية مكانة آوريا الجنوبية آأآبر مصدر ٢٠٠٣ ولكن في عام ،البولي ايثلين عالي الكثافة

  . ف طن أل٦٠٠لمادة البولي ايثلين عالي الكثافة  بكميات تقدر بـ 

 ٣٥٠م  حوالي ٢٠٠٧هذا ويبلغ حجم االستهالك المتوقع لمنتجات البولي ايثيلين عالي الكثافة  في السوق السعودي عام  
 . %٤٫٧ألف طن سنويًا وبمعدل نمو سنوي يعادل نسبة 

  للبولي بروبلينة العالمياألسواق ٢-١-٦

األسواق  إن .سيج، والمكونات البالستيكية للسياراتمنتج البولي بروبلين ذو استخدامات واسعة مثل التغليف، صناعة الن
الرئيسية للبولي بروبلين هي غرب أوروبا، وأمريكا الشمالية، وشمال شرق آسيا وسوف يكون النمو في شمال شرق آسيا 

لول على حساب النمو في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية لتكون هذه المنطقة هي األآثر نموًا للطلب على هذه المادة بح
  .م وسوف تكون الصين السوق األآبر واألهم لهذه المادة٢٠٢٥عام 

الزيادة في الطاقات اإلنتاجية لمادة البولي بروبلين والتي تترآز معظمها في الخليج العربي للتصدير بترآيز أآبر ستوجه 
المادة، والطلب العالمي للبولي الذي يشهد نموًا آبيرًا للطلب على هذه وعلى األسواق اآلسيوية والسوق الصيني تحديدًا 

بعد أن آانت مصدر لها ، وسوف تكون منطقة غرب أوروبا مستوردًا لهذه المادة %٥ - ٤بروبلين يتوقع أن يكون بحدود 
  . بسبب عدم توفر المواد الخامفي السابق

سباب زيادة النمو في أومن يعتبر البولي بروبلين من أفضل المواد البالستيكية من ناحية تعدد االستخدامات والتكلفة 
 سواًء للخصائص التي يتمتع بها األخرى البالستيكية البولي بروبلين محل المنتجات إحاللاستهالك البولي بروبلين هي 
ومن .  للتكلفة التنافسية مقارنة مع المواد البالستيكية األخرى المستخدمة لنفس الغرضأوالمنتج ويرغبها المستهلكون 

ولي بروبلين هي بعض الصناعات التي تستخدم في البوليسترين ومادة لب حادة من اةيكية التي تشهد منافسالمواد البالست
  ).صناعة السجاد(النايلون في 

 مليون طن، ويتوقع أن يزداد الطلب عالميًا على مادة ٦٣٫٦إلى % ٤٫٣م بحدود ٢٠٠٥آان نمو البروبلين عالميًا عام لقد 
 .وبلين السبب الرئيسي لهذه الزيادة في النموالبروبلين ويمثل البولي بر

 ألف طن ٢٠٠م حوالي ٢٠٠٧هذا ويبلغ حجم االستهالك المتوقع لمنتجات البولي البروبلين  في السوق السعودي من عام 
 .%٤٫٧سنويًا وبمعدل نمو سنوي يعادل نسبة 

اقات اإلنتاجية الموجهة للتصدير وخاصًة من التجارة العالمية للبولي بروبلين نموًا آبيرًا وزيادة في الطوسوف تشهد 
الخليج (والصين تحديدًا، وسوف تكون منطقة الشرق األوسط سيا آلمنطقة الخليج العربي والموجهة بصورة رئيسية 

  . سنوات١٠ مستوردًا لهذه المادة قبل بعد أن آانتم ٢٠٠٦المصدر الرئيسي للبولي بروبلين من عام ) العربي

 المرتبة األولى عالميًا آمصدر لمادة البولي بروبلين والصين أآبر مستورد لهذه المادة، ويتوقع حاليًا وبيةآوريا الجن تحتل 
  .  خالل السنوات القادمةأن يزداد نمو الطلب على هذه المادة بالصين

 لنموحافزًا   إلى منظمة التجارة العالمية ومن ضمنها الصينانضمتتقليل التعرفة الجمرآية للدول التي سوف يكون 
 .استيراد البولي بروبلين



 نبذة عن السوق 
  

٤٦  

  ثاني أآسيد التيتانيوم ٢-٦

سنويًا، تمتلك تقنية % ٣يبلغ الطلب العالمي على مادة ثاني أآسيد التيتانيوم حوالي خمسة ماليين طن سنويًا وينمو بنسبة 
سويق حيث تشكل حوالي اإلنتاج عدد محدد من الشرآات العالمية وتعتبر شرآة دبونت أآبر شرآة من حيث اإلنتاج والت

 المرتبة التاسعة  تحتلشرآة آريستل وآانت من السوق العالمية يليها شرآة ليونديل ومن ثم شرآة ترونوآس،% ٢٣
 ولكنها حاليًا تحتل المرتبة الثانية عالميًا وذلك بعد تملكها اعمال شرآة ليونديل من ثاني عالميًا من حيث الطاقة اإلنتاجية

 الشرآة الوحيدة المنتجة لمادة ثاني أآسيد التيتانيوم في الشرق األوسط وتبيع وتعتبر شرآة آريستلاآسيد التيتانيوم 
  . دولة٧٠منتجاتها في حوالي 

يعتبر ثاني أآسيد التيتانيوم من أآثر المواد استخدامًا في صناعة األصباغ، األحبار، الورق، وبعض الصناعات الغذائية، و
  .ومواد التجميل

يعتبر استخدام  و.السوق العالمية لثاني أآسيد التيتانيوم مما ينعكس على زيادة الربحية في هذا القطاع رتفع حجمييتوقع أن 
من االستهالك بينما يمثل االستخدام % ٦٠ثاني أآسيد التيتانيوم في صناعة األصباغ هو القطاع األآبر حيث يمثل حوالي 

  . وقطاع صناعة الورق هو األقل نموًا لهذه الصناعةفي المنتجات البالستيكية القطاع األآثر نموًا

 يرتفع خالل والطلب العالمي يتوقع أن% ٨ - ٦تمثل الصين السوق األآبر واألآثر نموًا في آسيا بمعدل نمو سنوي من 
  .العشر السنوات القادمة



 

  ٤٧  

 للمرآز المالي للشرآة اإلدارةمناقشة وتحليل  ٧
  األعمالونتائج 

  على   مبنيةعمالهاأارة شرآة التصنيع الوطنية لمرآزها المالي ونتائج دإإن مناقشة وتحليل 
للسنوات لقوائم المالية المفترضة ا وم٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ للفترة المنتهية في االولية القوائم المالية معتقرأ ن أيجب و

 إدارة الشرآة وتم بل من قإعدادها، والتي تم م٢٠٠٥ مارس ٣١م و٢٠٠٦ مارس ٣١ م و٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في المنتهية
   . ديلويت اند توش– همالخير وشرآاءابو مراجعتها من قبل مكتب بكر 

من واقع القوائم المالية المدققة لشرآة التصنيع الوطنية للسنوات عدادها إالموحدة المرفقة تم فتراضية إلاالقوائم المالية ن إ
القوائم ن إ.  غير متحفظ حولهارأيًاصدار إالتي تم  وم٢٠٠٥و م٢٠٠٦ مارس ٣١ وفي م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١المنتهية في 

في شرآة قلية اإلالشرآة على حصة ستحواذ إن أفتراض إبوذلك فتراضي إساس أعلى عدادها إالمالية االفتراضية قد تم 
 في التصنيع الوطنية للبتروآيماويات وقيام شرآة آريستل بتأسيس شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكال المحدودة قد تمت

 بحيث قامت شرآة آريستل ان اورجانيك بشراء شرآة ميلينيوم آيميكال والمسجلة في الواليات المتحدة .م٢٠٠٤ ابريل ١
  .االمريكية

تشمل هذه المناقشة والتحليل للمرآز المالي ونتائج األعمال بواسطة إدارة الشرآة بيانات ذات طبيعة مستقبلية تحتوي على 
   .ت غير المؤآدةعدد من المخاطر والبيانا

   تعديل السنة المالية  ١-٧

 ٣١المنتهية في شهر أإن القوائم المالية االفتراضية الموحدة تتضمن القوائم المالية لشرآة التصنيع الوطنية لفترة التسعة 
لسنة عشر شهرا من واقع القوائم المالية المراجعة لهذه الشرآات لثنى ألا والشرآات التابعة لها لفترة م٢٠٠٦ديسمبر 

القوائم المالية االفتراضية ن إف وذلك بسبب تعديل السنة المالية للشرآة ونتيجة لذلك م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١المنتهية في 
للفترة ) المرآز الرئيسي(شرآة التصنيع الوطنية عمال أ ال تتضمن نتائج م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

وألغراض إعداد هذه القوائم المالية االفتراضية الموحدة، فقد .  غير جوهرية وهيم٢٠٠٦ مارس ٣١ يناير ولغاية ١من 
  .تم  استبعاد وتسوية جميع األرصدة والعمليات ذات العالقة الهامة بين هذه الشرآات التابعة والشرآة 

  التغيرات في السياسات المحاسبية ٢-٧

عديل معيار الموجودات غير الملموسة والذي سرى  بتم٢٠٠٥قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خالل سنة 
هذا التعديل يشتمل على بعض التغييرات في طرق المحاسبة على الموجودات غير ن إ، م٢٠٠٦مفعوله ابتداء من عام 

الملموسة عند االقتناء وخالل الفترات التالية لالقتناء، حيث نص المعيار على وجوب قياس الموجودات غير الملموسة 
ليس لها عمر انتاجي محدد او ال يمكن تحديدها آالشهرة في هذه الحالة في نهاية آل فترة مالية واظهارها في القوائم التي 

 م٢٠٠٦ ابريل ١الشهرة اعتبارا من طفاء إيقاف إتم ). ان وجد(المالية وفقا لتكلفتها بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمتها 
 هي آلفة الشهرة وبدأ العمل بتطبيق التعديل على المعيار م٢٠٠٦ مارس ٣١في واعتبار صافي القيمة الدفترية آما 

 .الجديد
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٤٨  

  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية  ٣-٧

تم استخراج آافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من القوائم المالية قد يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه 
دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفحصها وفقًا طنية التصنيع الولشرآة 

  .لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 الثالث آما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشرآة خالل
  .وحتى تاريخ نشرة اإلصدارم ٢٠٠٦ مارس ٣١وم ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١وم ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في سنوات المنتهية 

رهونات أو حقوق أو أعباء على أي ال يوجد ن هذه النشرة، م ١٣٢وفي صفحة  ٧١ ما ذآر في صفحة وباستثناءهذا 
 .ات الشرآة آما في تاريخ النشرةممتلك
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٤٩  

   قائمة المرآز المالي ٤-٧

المالية للسنوات و م٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ للفترة المنتهية في الجدول التالي بيانات قائمة المرآز المالي المراجعةيلخص 
  :م٢٠٠٥ مارس ٣١م و٢٠٠٦ مارس ٣١وم ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ المنتهية في

   )آالف الرياالت السعودية(قائمة المرآز المالي : ١-٧  شكل
  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠ 

  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠  
           الموجودات

:             متداولةت موجودا
 ١٫٧٧٥٫١٧٤ ١٫٩٢٤٫٦٩٨ ١٫٣٩٥٫١٥٦ ١٫٢٣١٫٣٥٥ ١٫٧٦٧٫٢١٦ النقد وما في حكمه

 ٤٠٫٨٥٠ ٤٧٫٤٤١ ٦٫٠٩٦ - - استثمارات قصيرة األجل
 ٥٣٨٫٥٨٣ ٨٢٨٫٧٤٢ ٩٩٨٫٧٠٤ ٩٧٦٫٨٠٧ ٩٦٠٫٢١٩ المدينون، بالصافي

 ٤١٧٫٤٢٦ ٤٨٧٫٧٤٥ ٤٩٩٫٠٣٦ ٥٣٩٫٥٩٩ ٥١٣٫٠٥٨ المخزون
 ٤٠٫٣٥١ ١٣٠٫٥٥٨ ٢٠٩٫٤٢٩ ٢٩٠٫٦٥٣ ٣٤٠٫٨٧٩ مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

 ٢٫٨١٢٫٣٨٤ ٣٫٤١٩٫١٨٤ ٣٫١٠٨٫٤٢١ ٣٫٠٣٨٫٤١٤ ٣٫٥٨١٫٣٧٢ مجموع الموجودات المتداولة
      

:        غير متداولةت موجودا
 ١٫٥٦٦٫٦١٧ ١٫٥٩١٫٤٥٠ ٣٫٧٩٦٫٠٨٣ ٢٫٤٩٣٫٥٣٠ ١٫٧٢٠٫٨٠١ استثمارات في شرآات زميلة وأخرى
 ٣٨٫٥٤٨ - - ١٫٠٠٧ ٣١٦٫٠٥٥ استثمارات في سندات تنمية حكومية

 ٢٫٧١٢٫٤٥١ ٢٫٧٥٠٫٩٠١ ٢٫٩١٩٫٩٨٩ ٢٫٨٠٠٫٣٣٢ ٣٫١٨١٫٦٥٢ ممتلكات ومعدات، بالصافي
 ١٨٫٠٦٨ ٢٣٣٫٨٣١ ١٠٥٫٧٣٩ ٨٢٫٥٤٤ ٥٫٨٨٦٫٨٠٧ مشاريع قيد اإلنشاء

 ١٫٩٩٣٫١٥٨ ١٫٩٧٣٫١٧٥ ١٫٩٨٠٫٦٨٥ ١٫٧٢٤٫٦٥٠ ١٫٧٤٨٫٢٦١ أصول غير ملموسة، بالصافي
 ٦٫٣٢٨٫٨٤٢ ٦٫٥٤٩٫٣٥٧ ٨٫٨٠٢٫٤٩٦ ٧٫١٠٢٫٠٦٣ ١٢٫٨٥٣٫٥٧٦ مجموع الموجودات غير المتداولة

تمجموع الموجودا  ٩٫١٤١٫٢٢٦ ٩٫٩٦٨٫٥٤١ ١١٫٩١٠٫٩١٧ ١٠٫١٤٠٫٤٧٧ ١٦٫٤٣٤٫٩٤٨ 
      المطلوبات وحقوق الملكية

:        متداولةت مطلوبا
 ٣٠١٫٠٦٤ ٢٧١٫٧٥٢ ٢٨٦٫٩٤١ ٣٨٨٫٠٧٦ ٢٧٤٫٢٧٧ تسهيالت قصيرة األجل

 ١١٢٫٩٢٥ ٤٠٦٫٢٠٦ ٤٢٦٫٥٧٥ ٤٠٥٫٢٢٥ ٤٣٤٫٦٩٨ الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
 ١٧١٫٠٧٤ ٢٤٩٫٣٦٠ ١٦٣٫٠١٦ ١٩١٫٥٣٦ ١٤٥٫٨١١ دائنون

 ٣٠٧٫٢٦٥ ٢٣٠٫٣١٣ ٣٣٢٫٧٩٧ ٤١٨٫٢٨٢ ٣٨٥٫١٠٠ مطلوبات مستحقة وأخرى
 ٨٩٢٫٣٢٨ ١٫١٥٧٫٦٣١ ١٫٢٠٩٫٣٢٩ ١٫٤٠٣٫١١٩ ١٫٢٣٩٫٨٨٦ مجموع المطلوبات المتداولة

:        غير متداولةت مطلوبا
 ٢٫٩٥٤٫٣٩٩ ٢٫٩٣٢٫٤٧٨ ٢٫٩٧٥٫٤٥٣ ١٫٧٢٨٫٨٢٩ ٦٫٨٩١٫٤٩٧ قروض طويلة األجل

 ٣٩٫٤٠٥ ٤٨٫٧٣٨ ٥٤٫٨٤٩ ٥٣٫٩٣١ ٦٥٫٧٩٥ تعويضات نهاية الخدمة
 ٢٫٩٩٣٫٨٠٤ ٢٫٩٨١٫٢١٦ ٣٫٠٣٠٫٣٠٢ ١٫٧٨٢٫٧٦٠ ٦٫٩٥٧٫٢٩٢ مجموع المطلوبات غير المتداولة

 ٣٫٨٨٦٫١٣٢ ٤٫١٣٨٫٨٤٧ ٤٫٢٣٩٫٦٣١ ٣٫١٨٥٫٨٧٩ ٨٫١٩٧٫١٧٨ مجموع المطلوبات
      حقوق الملكية
مساهمي الشرآةالحقوق العائدة ل       

 ١٫٧٤١٫٧٤١ ٢٫٣٣٠٫٤٩١ ٢٫٣٣٠٫٤٩١ ٢٫٣٣٠٫٤٩١ ٣٫٤٩٥٫٧٣٦ رأس المال
 ٦٤٫٧٧٨ ١٠١٫٨٢٠ ١٧١٫١٣٠ ١٠١٫٨٢٠ ١٧١٫١٣٠ احتياطي نظامي

مكاسب غير محققة من استثمارات في أوراق 
 ٤٫٥٦١ ٣٫٥٥١ - - - مالية متاحة للبيع
 ٢٫٣٨٤٫٥٩٥ ٢٫٠٥٣٫٣٢٤ ٢٫٠٥٣٫٣٢٤ ٢٫٠٥٣٫٣٢٤ ٨٨٨٫٠٧٩ عالوة إصدار
 ٣٥٩٫٣٣٦ ٦٣٢٫٣٦٦ ١٫٠١٩٫٩٣٥ ٣٩١٫٢٥٣ ٧٧٨٫٨٢٢ أرباح مستبقاة

 ١١٧٫٧٥٠ -       ٢٣٣٫٠٤٩ - - توزيعات أرباح مقترحة
 - - - ٤٨٤٫٠٧٢ ٤٦٥٫٧٠٣ صافي ربح الفترة

 ٤٫٦٧٢٫٧٦١ ٥٫١٢١٫٥٥٢ ٥٫٨٠٧٫٩٢٩ ٥٫٣٦٠٫٩٦٠ ٥٫٧٩٩٫٤٧٠ مجموع حقوق المساهمين
األقليةحقوق   ٥٨٢٫٣٣٣ ٧٠٨٫١٤٢ ١٫٨٦٣٫٣٥٧ ١٫٥٩٣٫٦٣٨ ٢٫٤٣٨٫٣٠٠ 

 ٥٫٢٥٥٫٠٩٤ ٥٫٨٢٩٫٦٩٤ ٧٫٦٧١٫٢٨٦ ٦٫٩٥٤٫٥٩٨ ٨٫٢٣٧٫٧٧٠ مجموع حقوق الملكية
 ٩٫١٤١٫٢٢٦ ٩٫٩٦٨٫٥٤١ ١١٫٩١٠٫٩١٧ ١٠٫١٤٠٫٤٧٧ ١٦٫٤٣٤٫٩٤٨ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

     والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية  :المصدر
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٥٠  

  

  رأس المال العامل ١-٤-٧

 ٣٠ للفترة المنتهية في  قائمة المرآز المالي المراجعة رأس المال العامل آما تظهر فيص الجداول التالية بياناتتلخ
   :م٢٠٠٥ مارس ٣١و م ٢٠٠٦ مارس ٣١وم ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في للسنوات المالية المنتهية و م ٢٠٠٧ سبتمبر

  ) الرياالتماليين (المال العاملرأس : ٢-٧  شكل

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٦٢٠٠  م٧٢٠٠  

  ٢٫٨١٢  ٣٫٤١٩ ٣٫١٠٨ ٣٫٠٣٨ ٣٫٥٨١  الموجودات المتداولة 

 )٨٩٢( (١٫١٥٨) (١٫٢٠٩) )١٫٤٠٣( )١٫٢٤٠(  المطلوبات المتداولة

 ١٫٩٢٠ ٢٫٢٦١ ١٫٨٩٩ ١٫٦٣٥ ٢٫٣٤٢  رأس المال العامل

     والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية  :صدرالم

م وذلك نتيجة ٢٠٠٦م بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠آما في % ٤٣٫٢زاد رأس المال العامل بـ 
 أضعاف والتي استخدمت لتمويل استثمارات الشرآة المستمرة في ثالثلمضاعفة الشرآة لقروضها طويلة األجل 

 التصنيع والشرآات التابعة، فإن الشرآة تتمتع بسيولة هونتيجة لما سبق والنقد الذي حصلت علي. ًا حاليالمشاريع الجارية
م بالمقارنة مع ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ مليار ريال سعودي في قائمة المرآز المالي آما في ١٫٨ممتازة حيث أن الشرآة تملك 

  .م٢٠٠٦ مليار ريال سعودي للفترة نفسها من العام ١٫٢

 عشر شهرًا تلي تاريخ نشرة ثنيا أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشرآة بأن الشرآة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة ويقر
  .اإلصدار مباشرة

  استثمارات في شرآات زميلة وأخرى ٢-٤-٧

 والتي تمتلك الشرآة حصصًا الزميلةمثل حساب استثمارات في شرآات زميلة وأخرى استثمارات الشرآة في الشرآات ي
 سبتمبر ٣٠مليون ريال سعودي في  ١٫٧٢١ وقد بلغ رصيد هذا الحساب حوالي. أو أقل% ٥٠أس مالها تبلغ في ر
م مقارنة بـ ٢٠٠٦  مارس٣١مليون ريال سعودي في  ١٫٥٩١وم ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١مليون ريال في ٣٫٧٩٦ وم ٢٠٠٧
  :يلة واألخرى مما يليتتكون االستثمارات في الشرآات الزم. م٢٠٠٥مليون ريال سعودي في عام  ١٫٥٦٧

 شرآات زميلة  ) أ

 بالمائة وهناك تأثيرًا فّعاًال للشرآة عليها ٢٠ االستثمارات في الشرآات المملوآة بنسبة ال تقل عن يظهر هذا الحساب
بموجب طريقة حقوق الملكية بحيث تظهر االستثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الشرآة 

إن حصة الشرآة في صافي أرباح أو . أصول الشرآات المستثمر بها، ويشار إليها على أنها شرآات زميلةفي صافي 
  .خسائر الشرآات الزميلة للفترة يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة

  )تآالف الرياال(زميلة الاالستثمارات في الشرآات : ٣-٧  شكل

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٦٢٠٠  م٧٢٠٠ 

 ١٫٤٠٣٫٤١٣ ١٫٥٠٣٫٢٠٩ ٣٫٦٣٢٫٤٦٥  ٢٫٣٢٣٫٨٣١ ١٫٥٥٧٫١٨٤ في الشرآات الزميلة االستثمارات

     والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية  :المصدر

 ان اورجانيك آيميكال المحدودة في جزر بتأسيس شرآة آريستل) شرآة تابعة(م قامت شرآة آريستل ٢٠٠٧خالل عام 
م قامت شرآة آريستل ان ٢٠٠٧ مايو ١٥وفي )  مليون دوالر امريكي٣٥٠( مليار ريال سعودي ١٫٣الكيمان برأس مال 

 بشراء شرآة ميلينيوم ان اورجانيك آيميكال والمسجلة في الواليات المتحدة االمريكية بمبلغ  آيميكال المحدودةاورجانيك
 مليار ١٫٣، وقد تم تمويل عملية الشراء من خالل دفع مبلغ نقدي ) مليار دوالر امريكي١٫٢(ارريال سعودي  ملي٤٫٥

 مليار ريال ٣٫٢من الشرآة وقرض تجمع بنكي من بنوك اجنبية بمبلغ )  مليون دوالر امريكي٣٥٠(ريال سعودي 
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لينيوم ان اورجانيك في انتاج مادة ثاني اآسيد ، ويتمثل النشاط الرئيسي لشرآة مي) مليون دوالر امريكي٨٥٠(سعودي 
التيتانيوم البالغ النعومة وعلى مستوى عالمي حيث تتواجد آسيد أثاني لى إضافة إلالتيتانيوم ورباعي آلوريد التيتانيوم با

  .واسترالياوروبا أومريكتين إلمنشآت االنتاج في آل من ا

حقوق الملكية آما في  على اساس طريقة  آيميكال المحدودةن اورجانيكتم قيد االستثمار غير المباشر في شرآة آريستل ا
التوحيد وتقوم الشرآة حاليا بجمع المعلومات ساس أبدال من قة التكلفة في القوائم المالية المفترضة يم وبطر٢٠٠٧سبتمبر 

طلوبات بناء على القيمة المطلوبة لتطبيق عملية الشراء، حيث ان سعر الشراء سوف يتم توزيعه على الموجودات والم
  .المشتراة آشهرةصول لألالعادلة المقدرة وسوف يتم تسجيل زيادة سعر الشراء عن القيمة العادلة المقدرة 

 مارس ٣١ وم ٢٠٠٥ مارس ٣١ خالل الفترة المنتهية فيزادت بشكل ملحوظ االستثمارات في الشرآات الزميلة إن 
وذلك لتأسيس شرآة التصنيع والصحراء برأس مال  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ إلى م ٢٠٠٦ مارس ٣١من  والفترة م٢٠٠٦
 وقامت شرآة التصنيع والصحراء باالستثمار في ،%٦٠٫٤٥حصة الشرآة فيها تبلغ و مليون ريال سعودي ٢٫٤٠٠قدره 

مار على حيث قيد االستث  مليون ريال سعودي٢٫٧٣٧والذي يبلغ رأس مالها % ٧٥شرآة االيثيلين والبولي ايثيلين بنسبة 
 .أساس التكلفة 

  ) الرياالتماليين (التطورات الالحقة في استثمارات الشرآة في شرآات الزميلة: ٤-٧  شكل

  سبتمبر ٣٠   
  م٦٢٠٠  م٧٢٠٠  

 ٢٫٠٥٣٫١٢٥ -  الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين

  -  ١٫٢٢٥٫٩٤٧  المحدودةشرآة آريستل ان اورجانيك 

  ٨٨٫١٤٣  ١٦٢٫٥٦٦  )بي ماآس (بى ماآس ريسورسز ان ال

  ١٠٢٫٣٦٥  ١١٤٫١٢٠  الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 

  ٢٢٫٦٧٦  ٢٦٫٣٥٨  الشرآة الوطنية للمحافظة على البيئة

  ٢٥٫١٢٢  ٢٢٫٧٩٢  الشرآة الوطنيية لمواد التعبئة 

  ٤٫٩٠٠ ٤٫٩٠٠  شرآة الرواد لألغشية الصناعية

  ٥٠٠  ٥٠٠  شرآة مرافق السعودية

 ٢٧٫٠٠٠  -  شرآة التقنية الرباعية لتدوير الرصاص

 ٢٫٣٢٣٫٨٣١ ١٫٥٥٧٫١٨٣   في الشرآات الزميلة بالصافىاتمجموع االستثمار

  ١٦٩٫٦٩٩  ١٦٣٫٦١٨  استثمارات في شرآات اخرى بالصافي: يضاف 
  ٢٫٤٩٣٫٥٣٠  ١٫٧٢٠٫٨٠١   بالصافى واألخرى في الشرآات الزميلةاتمجموع االستثمار

     والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية  :المصدر

م بالمقارنة بالفترة ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠في الفترة المنتهية في % ٣٣تقلصت استثمارات الشرآة في شرآات زميلة  بنسبة 
 مليار ريال ٢ بمبلغ م، حيث أن استثمار التصنيع في الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين٢٠٠٦ذاتها من عام 

أدت إلى ، مع شرآة التصنيع الوطنيةندماجها إ قبل  تابعة لشرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماوياتوالتي آانتسعودي، 
  . وتم توحيدها في القوائم الموحدة تصنيف الشرآة من شرآة زميلة إلى شرآة تابعةتغيير
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 شرآات أخرى  ) ب

من رأس مال الشرآات غير المتداولة  بالمائة ٢٠ ت المملوآة بنسبة تقل عنفي الشرآاستثمارات الا يظهر هذا الحساب
نخفاض إلباأسهمها في السوق بالتكلفة حيث أنه ال يمكن احتساب القيمة العادلة بشكل معقول، ويتم تخفيض القيمة الجارية 

  .وزيع األرباحويجري قيد اإليرادات من هذه االستثمارات عند اإلعالن عن ت. الغير مؤقت في قيمتها

  )آالف الرياالت(  أخرىاالستثمارات في شرآات: ٥-٧  شكل

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧ 

 ١٦٣٫٢٠٤ ٨٨٫٢٤١ ١٦٣٫٦١٨ ١٦٩٫٦٩٩ ١٦٣٫٦١٨ االستثمارات في شرآات أخرى

     والمفحوصةالمراجعةلمالية القوائم ا :المصدر

م والسبب الرئيسي يعود إلى ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ارتفع حساب االستثمارفي حصص رؤوس أموال شرآات أخرى في 
 مليون ريال سعودي، آما انخفض حساب االستثمار في حصص ٨٢زيادة االستثمار في التصنيع وخدمات الطاقة بمبلغ 

 مليون ريال بسبب تكوين مخصص لهبوط استثمارات ٦م بحوالي ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠رؤوس األموال شرآات أخرى في 
  .)ابن رشد(الشرآة العربية لأللياف الصناعية 

  ت والمعدانعاوالمصالممتلكات  ٣-٤-٧

م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الى توسع شرآة ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ترجع الزيادة الرئيسية في األصول الثابتة في 
  .جها بزيادة اآلالت والمعداتستل في خطوط إنتايآر

 لشرآة التصنيع تم شراء أراضي حيث األراضينشاءات ومن شراء إلصول من زيادة المباني واألنتجت الزيادة في او 
 جديد لشرآة إنتاجقيم خط أآما  . مقر جديد للشرآتينإلنشاءمليون ريال تقريبًا وذلك  ٥٥ بـالوطنية وشرآة رصاص 

 في الشرآة السعودية للبولي يتم العمل على توسعة  وآذلك مليون ريال تقريبًا ١٦٦ ت بمبلغتم إضافة آالآريستل حيث 
 .ستلي في شرآة آرة التوسعإلىضافة إلاوليفينات با

  )آالف الرياالت( الممتلكات والمصانع والمعدات: ٦-٧  شكل

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠ 

 ٢٫٧١٢٫٤٥١ ٢٫٧٥٠٫٩٠١ ٢٫٩١٩٫٩٨٩ ٢٫٨٠٠٫٣٣٢ ٣٫١٨١٫٦٥٢ ممتلكات ومعدات، بالصافي

     والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية  :المصدر

 ):بآالف الرياالت السعودية(بما يلي م ٢٠٠٦  ديسمبر٣١ صافي آما في -تتلخص الممتلكات والمصانع والمعدات 
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  )آالف الرياالت (معداتالممتلكات والمصنع وقائمة ال: ٧-٧  شكل

  

  
مباني 
  وانشاءات

  
آالت 
 ومعدات

  
  عدد وادوات

  
اثاث 

 ومفروشات
  

  سيارات

  
اجهزة 
  حاسب

  مشروع
  قيد التنفيذ

  مواد
مساعدة 
  محفزة

  
  المجموع

  التكلفـة
 ابريل ١

٢٠٠٤  
١٫٧٨٤٫٣٠٣  -  -  -  ١٥٫٥٢٠  ٤٩٫٠٨٨  ١٧٫٨٨٦  ١٫٤٣٢٫٠٢٤  ٢٦٩٫٧٨٥  

  ١٨٤٫٣٨٩  -  -  -  ٩٫٩٤٠  ١٥٫١٥١  ٤٦٧  ١٣٥٫٩٧٦  ٢٢٫٨٥٥  االضافات
  )١٩٥٫٥٧٨(  -  -  -  )٣٫٨٤٠(  )٣٫٨٨٠(  )٩٫٥٦٩(  )١٢٦٫٨٩٤(  )٥١٫٣٩٥(  االستبعادات

تحويالت من 
مشروع قيد 

  االنشاء
١٫٧٦٥٫٤٤٤  ٣٢٫٢٤٦  -  -  -  -  -  ١٫٦٥٧٫٦٩٢  ٧٥٫٥٠٦  

ارس  م٣١
٢٠٠٥  

٣٫٥٣٨٫٥٥٨  ٣٢٫٢٤٦  -  -  ٢١٫٦٢٠  ٦٠٫٣٥٩  ٨٫٧٨٤  ٣٫٠٩٨٫٧٩٨  ٣١٦٫٧٥١  

  ٢٧٦٫٤٦١  ٤٠٫٧٠٩  -  -  ٢٫٩٤١  ١١٫٨٧٩  ٩٨٥  ١٨٥٫٦٦٤  ٣٤٫٢٨٣  اضافات
)٥١٫٠٧٣(  -  تعديل  -  -  -  -  -  -  )٥١٫٠٧٣(  
 مارس ٣١

٢٠٠٦  
٣٫٧٦٣٫٩٤٦  ٧٢٫٩٥٥  -  - ٢٤٫٥٦١ ٧٢٫٢٣٨  ٩٫٧٦٩  ٣٫٢٣٣٫٣٨٩  ٣٥١٫٠٣٤  

  ٤٤٥٫٨٠٧  ١٤٫٤٢٤  ٨٫٩٧١  ٦٫٧١٥  ٣٫٦٤٦  ٣٫١٥١  ٣٠٣  ٣٦٤٫٨١١  ٤٣٫٧٨٦  اضافات
  )٤٤٫٩٨١(  -  -  )٤٫٤٧٦(  )٥٣٦(  )٥٫٠٩٤(  )١٫٤١٤(  )٢٩٫٥٤٧(  )٣٫٩١٤(  استبعادات

ما تم تملكه 
عند شراء 

  تابعة
١٦٫٠٣٩  -  -  -  ٤٩٤  ٩٢  -  ٩٫٣٠٥  ٦٫١٤٨  

ما تم حذفه 
عن استبعاد 
  شرآة تابعة

)١٤٧٫٤٣١(  -  -  )٨٨٦(  )١٫٥٨٧(  )٢٫٤٠٢(  -  )١١٠٫٤٦٢(  )٣٢٫٠٩٤(  

  -  -  ٢٤٫٨١٣  ٣١٫٠٩٨  )٢٦٣(  )٣١٫٣٦٠(  ١  ٢٫٧٦٩  )٢٧٫٠٥٨(  تحويالت
 ديسمبر ٣١

٢٠٠٦  
٤٫٠٣٣٫٣٨٠  ٨٧٫٣٧٩  ٣٣٫٧٨٤  ٣٢٫٤٥١  ٢٦٫٣١٥  ٣٦٫٦٢٥  ٨٫٦٥٩  ٣٫٤٧٠٫٢٦٥  ٣٣٧٫٩٠٢  

  االستهالآات
 ابريل ١

٢٠٠٤  
٧٧٨٫٢٩٦  -  -  -  ١١٫٩٢٨  ٣٣٫٠٨٨  ١١٫٥٦٤  ٦٤٢٫٨٠٧  ٧٨٫٩٠٩  

  ١٣٢٫٥٧٢  ٨٫٠٦٢  -  -  ٣٫٠٣٢  ٥٫٩٠٧  ٤٧٧  ١٠٥٫٨٥٨  ٩٫٢٣٦  المحمل للسنة
  )٨٤٫٧٦١(  -  -  -  )٣٫٤٢٤(  )٣٫٧٨٨(  )٧٫٥٣٧(  )٥٣٫٩٩٠(  )١٦٫٠٢٢(  االستبعادات

 مارس ٣١
٨٢٦٫١٠٧  ٨٫٠٦٢  -  -  ١١٫٥٣٦  ٣٥٫٢٠٧  ٤٫٥٠٤  ٦٩٤٫٦٧٥  ٧٢٫١٢٣  ٢٠٠٥  

  ١٨٦٫٩٣٨  ١٦٫١٢٣  -  -  ٣٫١٧٦  ٧٫٢٩٤  ٤٧٧  ١٤٨٫٦٩٨  ١١٫١٧٠  المحمل للسنة
 مارس ٣١

٢٠٠٦  
١٫٠١٣٫٠٤٥  ٢٤٫١٨٥  -  -  ١٤٫٧١٢  ٤٢٫٥٠١  ٤٫٩٨١  ٨٤٣٫٣٧٣  ٨٣٫٢٩٣  

  ٢١١٫٠٧٩  ٤١٫١٤١  -  ٤٫١٢١  ٤٫٢٤٢  ٣٫٨٣٠  ٥٥٠  ١٤٦٫٦٨١  ١٠٫٥١٤  المحمل للسنة
  )٤٤٫٦٧٧(  -  -  )٤٫٤٦٥(  )٤٩٨(  )٤٫٩٠٨(  )١٫٣٦٠(  )٢٩٫٥٣٢(  )٣٫٩١٤(  االستبعادات
ما تم تملكه 
عند شراء 

  تابعة
١٫٩٦٥  -  -  -  ٢١٥  ٢٣  -  ١٫٥٩٠  ١٣٧  

ما تم حذفه 
عن استبعاد 
  شرآة تابعة

)٦٨٫٠٢١(  -  -  -  )١٫١٦٥(  )٢٫٠٩٦(  -  )٥١٫٥٨٩(  )١٣٫١٧١(  

  -  -  -  ١٨٫٩٣٠  -  )١٨٫٩٣٠(  -  -  -  تحويالت
 ديسمبر ٣١

٢٠٠٦  
١٫١١٣٫٣٩١  ٦٥٫٣٢٦  -  ١٨٫٥٨٦  ١٧٫٥٠٦  ٢٠٫٤٢٠  ٤٫١٧١  ٩١٠٫٥٢٣  ٧٦٫٨٥٩  

  صافي القيمة الدفترية 
 ديسمبر ٣١

٢٠٠٦  
٢٫٩١٩٫٩٨٩  ٢٢٫٠٥٣  ٣٣٫٧٨٤  ١٣٫٨٦٥  ٨٫٨٠٩  ١٦٫٢٠٥  ٤٫٤٨٨  ٢٫٥٥٩٫٧٤٢  ٢٦١٫٠٤٣  

 مارس ٣١
٢٠٠٦  

٢٫٧٥٠٫٩٠١  ٤٨٫٧٧٠  -  -  ٩٫٨٤٩  ٢٩٫٧٣٧  ٤٫٧٨٨  ٢٫٣٩٠٫٠١٦  ٢٦٧٫٧٤١  

 مارس ٣١
٢٠٠٥  

٢٫٧١٢٫٤٥١  ٢٤٫١٨٤  -  -  ١٠٫٠٨٤  ٢٥٫١٥٢  ٤٫٢٨٠  ٢٫٤٠٤٫١٢٣  ٢٤٤٫٦٢٨  

   والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية  :المصدر
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٥٤  

  إلنشاءمشاريع قيد ا ٤-٤-٧

م من المبالغ المدفوعة لمشاريع الميثانول والخالت وتطوير ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١يتكون رصيد المشاريع قيد اإلنشاء آما في 
باإلضافة إلى مشروع توسعة الشرآة السعودية للبولي ، مرحلة التطويرخرى، وهي مشاريع ما زالت في أمشاريع 

حيث وصل % ١٫١٩٤ بنسبة في هذا الحساب رتفاعًا آبيرًاام ٢٠٠٦  مارس٣١ فترة نهاية توقد شهداوليفينات، 
 الخالت والميثانول مشاريعمليون ريال سعودي وذلك بسبب الزيادة في الصرف على  ٢٣٤مجموعه إلى حوالي 

م بعد تكوين شرآة ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي فى ١٠٦ حوالي لىإوااليثيلين والبولي ايثيلين وانخفض 
  :، ويوضح الجدول التالي تفصيل حساب مشاريع قيد اإلنشاءيثلينإ يالبولويثلين إلا

  )آالف الرياالت(مشاريع قيد اإلنشاء : ٨-٧  شكل

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٦٢٠٠  م٧٢٠٠ 

 ١٧٫٩٠٨ ١٢٧٫١٧٦  ٦٥٫٧٩٦ ٨٠٫٣٨٢ ٧٧٫٩٥١مشروع الخالت  والميثانول
 ٩٦ ١٠٦٫٦٤٨  - - ٥٫٦٩٥٫٠٢٦مشروع اإليثيلين والبولي إيثيلين

  ٦٤ ٧ ٣٫٤٩٦ ٢٫١٦٢ ٧٫٥١٢   تطوير مشاريع أخرى

 - -  ٣٦٫٤٤٧ - ١٠٦٫٣١٨مشروع البولي أوليفينات

 ١٨٫٠٦٨ ٢٣٣٫٨٣١ ١٠٥٫٧٣٩ ٨٢٫٥٤٤ ٥٫٨٨٦٫٨٠٧ مشاريع قيد اإلنشاء مجموع
    والشرآة  والمفحوصةالمراجعةالية القوائم الم :المصدر

، وتتكون آلفة المشروع يثيلينإوالبولي يثيلين إلابانشاء مصنع ) شرآة تابعة(قامت شرآة التصنيع والصحراء لألوليفينات 
تشمل التكاليف المباشرة . في الموقعصل ألاية تكاليف مباشرة تتعلق بتحضير أبموجب عقود متفرقة ونشاء إلامن تكاليف 

تكاليف الموظفين وتكاليف تجهيز الموقع، وتكاليف الترآيب، ورسوم الترخيص، والرسوم المهنية وتكاليف على 
تشمل تكاليف االقتراض الفوائد على القروض واطفاء التكاليف المتعلقة بترتيبات الحصول على القروض بعد . االقتراض

ومن . نشاءإلا لفترات مؤقتة لحين صرفها على المشروع قيد حسم ايرادات الفوائد المتحققة من استثمار االموال المقترضة
 .م٢٠٠٨التجاري خالل النصف الثاني من سنة نتاج إلبامن تجهيز المصنع والبدء نتهاء إلاالمتوقع 

م بالمقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠زادت االستثمارات في المشاريع قيد اإلنشاء في الفترة المنتهية في 
 . مليار ريال سعودي في مصنع االيثيلين والبولي ايثيلين والتي استمرت على مدار السنة٥٫٧نتيجة لضخ ذلك  و.م٢٠٠٦

  قروض طويلة االجل ٥-٤-٧

اتفاقيات تسهيالت مع مجموعة برام إب وبعض شرآاتها التابعة م٢٠٠٧ سبتمبر٣٠قامت الشرآة خالل الفترة المنتهية في 
بلغ . مية الصناعي لتمويل مشاريع قيد االنشاء واعادة تمويل بعض المشاريع القائمةوصندوق التنجنبية أوبنوك محلية 

 سبتمبر ٣٠ مليار ريال سعودي تقريبا وقد بلغ المستخدم من هذه التسهيالت آما في ١١٫٥مجموع هذه التسهيالت 
هذه ن إبدأ بتواريخ مختلفة، يتم تسديد هذه القروض على اقساط مختلفة ت.  مليار ريال سعودي تقريبا٧٫٦ مبلغ م٢٠٠٧

وهذه  ألمر بعض الشرآات التابعة وسنداتل الثابتة آالآلالت والمعدات صولاألمقابل رهن على القروض صادرة 
  :الشرآات هي 
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٥٥  

  )آالف الرياالت( على اصول بعض الشرآات التابعة اتنوهرتفاصيل ال: ٩-٧  شكل

  الموقع  نوعية األصول  حصة التصنيع   التخصص شرآة التابعةال

  الرياض  ت ومعدات الشرآة الاآلومباني   ٢٫٢١٢  معدني شرآة رصاص
  اللرياض  ومعدات الشرآة  تالاآل ومباني  ٢٫١٠٠  بالستيك  شرآة الرواد

  الرياض   ومعدات الشرآة تالاآلومباني   ٣٧٫٩٢٠  آهربائي  شرآة بطاريات 
  ينبع  ومعدات الشرآة  تالاآل ومباني  ١٫٣٦٧٫٤٣٨  آيميائي   شرآة آريستل 

الشرآة السعودية للبولى 
  الجبيل   ومعدات الشرآة تالاآل ومباني  ١٫١٦٨٫٨٧٥  بتروآيمائي   اولفينات

شرآة التصنيع والصحراء 
  الجبيل  يثيلينإوالبولي يثيلين لإلمباني ومعدات الشرآة السعودية   ٢٫٥٩٨٫٩٨٧  بتروآيمائي   لالوليفينات

      ٥٫١٧٧٫٥٣٢    اإلجمالي

    الشرآة :المصدر

 رأس المال ٦-٤-٧

 مليون ريال سعودي عن ٩٨١إلى ) م٣١/١٢/٢٠٠٤الموافق (هـ ١٩/١١/١٤٢٥قامت الشرآة بزيادة رأس مالها في يوم 
  ريال سعودي مع٨٥عبارة عن أسهم حقوق أولوية بعالوة إصدار بلغت ) قبل التجزئة( سهم ٣٫٩٢٥٫٠٠٠طريق إصدار 

  .سهم الشرآةا أسهم من حملة ٤أحقية اآتتاب سهم لكل 

 مليون ريال ١٫٥٧٠تم زيادة رأس مال الشرآة مرة أخرى إلى ) ٣١/٠٥/٢٠٠٥الموافق (هـ ٢٤/٤/١٤٢٦وفي تاريخ 
 مليون ١٥٧ سهم وبالتالي زاد عدد األسهم إلى ٢٥ سهم مقابل آل ١٥سعودي وذلك عن طريق منح مساهمي الشرآة 

  .سهم

) ٢٠٠٦/م/١٢٣(أصدر مجلس إدارة شرآة التصنيع القرار رقم ) م٢٦/٠١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٦/١٢/١٤٢٦ريخ وفي تا
 ٢٫٣٣٠ مليون ريال سعودي إلى ١٫٥٧٠بالتوصية إلى الجمعية العمومية الغير عادية بالموافقة على زيادة رأس المال من 

وفي تاريخ . نيع الوطنية للبتروآيماوياتشرآة التصمليون ريال سعودي وذلك لالستحواذ آليًا على أسهم 
عقدت الشرآة اجتماع الجمعية الغير العادية وفيها تمت الموافقة على قرار ) م٠٣/٠٧/٢٠٠٦الموافق (هـ ٠٧/٠٦/١٤٢٧

 مليون ريال ٧٦٠٫٥المتبقية في شرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماويات أي بزيادة قدرها % ٤٩الشرآة باإلستحواذ على 
لبقية ) بعد التجزئة( سهم ٧٦٫٠٤٩٫٠٥٠بما يعادل ) قبل التجزئة( سهم عادي ١٥٫٢٠٩٫٨١٠ذلك بإصدار سعودي و

  ".تصنيع بتروآيماويات"الشرآاء في شرآة 

 مليون ريال ٣٫٤٩٦قامت الشرآة بزيادة رأس مالها إلى ) م١١/٠٤/٢٠٠٧الموافق (هـ ٢٣/٠٣/١٤٢٨وفي تاريخ 
 وية بواقع سهم لكل سهمين من حملة أسهم الشرآة، وبذلك زادت عدد أسهمحقوق أولسهم أسعودي عن طريق إصدار 

 .سهممليون  ٣٤٩٫٦الشرآة المصدرة إلى 

  معلومات قطاعية ٧-٤-٧

إن . وتعمل الشرآات التابعة في المجال الصناعي والبتروآيماوياتستثمارات إلبا) المرآز الرئيسي(يتمثل نشاط الشرآة 
إن األسواق . ل هذه القطاعات هي نفس السياسات المبينة في السياسات المحاسبية الهامةالسياسات المحاسبية المتبعة من قب

 المختارة بنودال بعض وفيما يلي. وآسيااألوسط والشرق وأوروبا  الرئيسية لهذه القطاعات هي المملكة العربية السعودية
  :هذه القطاعاتل المرآز المالي من
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٥٦  

  م ٢٠٠٧م و٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠المنتهية في شهر أللستة المرآز المالي معلومات قطاعية من قائمة : ١٠-٧  شكل

  القطاع )آالف الرياالت(
  الصناعـي

  قطاع
  البتروآيماويات

 المرآز الرئيسي
 وقطاع الخدمات

   المجمــوع  التسويات

 م٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠المنتهية في شهر أ تسعةلل
)٣٫٩٤٠٫٩٠٥(٤٫٠٤١٫٣٨٨١٠٫٢٤٠٫٠٥٧٦٫٠٩٤٫٤٠٨مجموع الموجودات  ١٦٫٤٣٤٫٩٤٨ 
)٣٠٣٫٣٣٢(٢٫٤٥٩٫٧٤٤٥٫٨٨٨٫٣٤٤١٥٢٫٤٢٢مجموع المطلوبات  ٨٫١٩٧٫١٧٨ 
 ٧٫٩٤٩٫٤٩٢ -١٫٧٢٧٫١٧٢٦٫١٩٣٫٣٧١٢٨٫٩٤٩مصاريف رأسمالية

  م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠المنتهية في شهر أة تسعلل
)٣٫٦٢٦٫٣٤٠(٢٫٢٠٠٫٨٧٢٥٫٦٤٧٫٦٩١٥٫٩١٨٫٢٥٤مجموع الموجودات  ١٠٫١٤٠٫٤٧٧ 
)٣١١٫٦٦٤(١٫٣٥١٫٥٨٦١٫٦٦٥٫٦٦٨٤٨٠٫٢٨٩مجموع المطلوبات  ٣٫١٨٥٫٨٧٩ 
 ٣٫٩٦٢٫٨٧٣ -٢٧١٫٩٣٧٢٫١٠٥٫٨٢٨١٫٥٨٥٫١٠٨مصاريف رأسمالية

    والشرآة  والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية  :المصدر

م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ لهذه القطاعات للسنوات المالية المنتهية وفيما يلي البيانات المالية المختارة
 :م٢٠٠٥ مارس ٣١و

  م٢٠٠٥م و ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ المالي للسنوات المنتهية زمعلومات قطاعية من قائمة المرآ: ١١-٧  شكل

  لقطاعا )آالف الرياالت(
  الصناعـي

  قطاع
  البتروآيماويات

وقطاع  المرآز الرئيسي
  الخدمات

   المجمــوع

  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية 
 ٣٫٥٩٠٫٠٦٢٥٫٥٠٩٫٤٧٦٢٫٨١١٫٣٧٩١١٫٩١٠٫٩١٧مجموع الموجودات
 ٢٫١٣٤٫٩٢٣١٫٣١٠٫٧٢٢٧٩٣٫٩٨٦٤٫٢٣٩٫٦٣١مجموع المطلوبات
 ٤١٨٫٦٢١٢٫٠٨٣٫٦٦٦١١٢٫٧١٠٢٫٦١٤٫٩٩٧مصاريف رأسمالية

 ٧٫٤٦٥( ١٫٣٣٥)١٫٤٥٠٧٫٣٥٠غير ملموسةصول أ

  م٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 
 ٣٫٢٨٩٫٠٩٧٤٫٣٥٦٫٨٣٩٢٫٣٢٢٫٦٠٥٩٫٩٦٨٫٥٤١مجموع الموجودات
 ١٫٨٩٥٫٤٧٧١٫٥٨٠٫٧١٥٦٦٢٫٦٥٥٤٫١٣٨٫٨٤٧مجموع المطلوبات
 ٢١٦٫٦٢٢٢٧٢٫٦٣٢١٠٫٥٣٤٤٩٩٫٧٨٨مصاريف رأسمالية

 ١٫٧٤٦٦٥٥٢٫٤٠١-غير ملموسةصول أ

  م٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 
 ١٫٧٣٣٫٥٦٦٢٫٤٢٠٫٤٩٠٤٫٩٨٧٫١٧٠٩٫١٤١٫٢٢٦مجموع الموجودات
 ١٫٨٠٥٫٤٤١١٫٦٣٩٫٥٠٩٤٤١٫١٨٢٣٫٨٨٦٫١٣٢مجموع المطلوبات
 ١٦٦٫٣٨٠٢٥٢٫١٢٤٥٠٫٧١٨٤٦٩٫٢٢٢مصاريف رأسمالية

 ١٫٨١٩٫٢٥٧١٫٨١٩٫٢٥٧--صول غير ملموسةأ

    والشرآة  والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية  :المصدر

 .يتمثل نشاط قطاع البتروآيماويات بمصنع البروبلين والبولي بروبلين
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٥٧  

  نتائج التشغيل ٥-٧

 المالية المنتهية فيم وللسنوات ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في  المراجعةيلخص الجدول التالي بيانات قائمة الدخل 
  :م٢٠٠٥ مارس ٣١م و٢٠٠٦ مارس ٣١وم ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١

  )آالف الرياالت(بيانات قائمة الدخل المراجعة : ١٢-٧  شكل

  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠ 

 ١٫٥٤١٫٠٤٤ ٢٫٧١٢٫٧٠٩٢٫٣١٧٫١١٦٣٫٢٤١٫١٩٦٢٫٨٤٦٫٢٧٤ مبيعات
 (١٫٠١٠٫٢٢٩) (١٫٧٩٢٫٦١٩)(٢٫٠٥٢٫٢٨٠))١٫٤٩٨٫٥٥٤()١٫٧٧٦٫٦٧٧( تكلفة المبيعات
 ٥٣٠٫٨١٥ ٩٣٦٫٠٣٢٨١٨٫٥٦٢١٫١٨٨٫٩١٦١٫٠٥٣٫٦٥٥ الربح اإلجمالي

 (٧٩٫٧٦١) (١٤٥٫٣٣١)(١٥٢٫٤٠٥))١١٥٫١٦٩()١٢٧٫٨٠٤( مصاريف بيع وتسويق
 (٦٩٫٠٠٤) (٨٧٫٩٤٧)(٧٢٫٣٣٤))٤٨٫٩٨٤()٦٣٫٧٨٦( مصاريف إدارية وعمومية

حصة في صافي أرباح الشرآات الزميلةال  )٢٠٫٤٤٣ ٣٢٫٧٤٠٤٢٫٧٣٩١٩٫٠٦٥)٦٨٫٢٩٣ 
 ٤٠٢٫٤٩٣ ٦٧٦٫١٤٩٦٨٧٫١٤٩١٫٠٠٦٫٩١٦٨٣٩٫٤٤٢ الربح من العمليات

 ٣٣٫٥٢٠ ٨٥٫٤٨٦٧٥٫٠١٠١٠٤٫٠٣٨٥٠٫٦٨٨ إيرادات استثمارية وأخرى
 ١٢٦٫١٠٦ ١٢٫١٨٠--- أرباح بيع استثمارات 

 (٣٤٫٣٣٥) (٧٫٣٨١)(٢٠٫٨٥٢) -- االنخفاض في قيمة االستثمارات األخرى
 (٤١٫٧٥٩) (١٠١٫٩٨٦)(١١٤٫٥٩٢))٧٠٫٠٥٨()١٠٢٫٤٥٦( مصاريف تمويل

 ٤٨٦٫٠٢٥ ٦٥٩٫١٧٩٦٩٢٫١٠١٩٧٥٫٥١٠٧٩٢٫٩٤٣ الربح قبل الزآاة وحقوق األقلية
 (٨٫٥٣٩) (٤١٫٢٠٢)(٤٨٫١٦٠))٤٤٫٣٢٠()٤٦٫٢٤١( الزآاة وضريبة دخل الشرآات التابعة

 حقوق األقلية في صافي أرباح حصة
 (١١٣٫١٤٣) (١٨٤٫١٩٠)(٢٣٢٫٩٤٤))١٥٦٫٠٢٨()١٤٥٫٧٠١( الشرآات التابعة الموحدة

 ٣٦٤٫٣٤٣ ٤٦٧٫٢٣٧٤٩١٫٧٥٣٦٩٤٫٤٠٦٥٦٧٫٥٥١ الربح قبل الزآاة
 (٣٫١٤٨) -(١٫٣٠٩))٧٫٦٨١()١٫٥٣٤( الزآاة

 ٣٦١٫١٩٥ ٤٦٥٫٧٠٣٤٨٤٫٠٧٢٦٩٣٫٠٩٧٥٦٧٫٥٥١ الربح الصافي
( بالريال السعودي(ربح السهم   ٢٫٠٧ ١٫٣٣١٫٣٨٢٫٩٧٢٫٤٤ 

     والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية  :المصدر

 (%) مبيعاتقائمة الدخل آنسبة من ال: ١٣-٧  شكل
  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠ 

%١٠٠٫٠٠%١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠%١٠٠٫٠٠% مبيعات  ١٠٠٫٠٠%  
%٦٢٫٩٨%٦٤٫٦٧٦٣٫٣٢%٦٥٫٤٩%  المبيعاتتكلفة  ٦٥٫٥٥%  
%٣٧٫٠٢%٣٥٫٣٣٣٦٫٦٨%٣٤٫٥١%  اإلجماليالربح  ٣٤٫٤٥%  

%٥٫١١%٤٫٩٧٤٫٧٠%٤٫٧١%  بيع وتسويقمصاريف  ٥٫١٨%  
%٣٫٠٩%٢٫١١٢٫٢٣%٢٫٣٥%  إدارية وعموميةمصاريف  ٤٫٤٨%  

حصة في صافي أرباح الشرآات الزميلةال  %٠٫٦٧%٠٫١٤١٫٣٢%٢٫٥٢%  ١٫٣٣%  
%٢٩٫٤٩%٢٩٫٦٦٣١٫٠٧%٢٤٫٩٣%  من العملياتالربح  ٢٦٫١٢%  

%١٫٧٨%٠٫٣٢٣٫٢١%٣٫١٥%  استثمارية وأخرىإيرادات  ٢٫١٨%  
 بيع استثمارات في شرآات زميلة أرباح
-- وأخرى

-٠٫٤٣%  ٨٫١٨%  

%٠٫٢٦%٠٫٦٤--  في قيمة االستثمارات األخرىاالنخفاض  ٢٫٢٣%  
%٣٫٥٨%٣٫٠٢٣٫٥٤%٣٫٧٨%  تمويلمصاريف  ٢٫٧١%  

%٢٧٫٨٦%٢٩٫٨٧٣٠٫١٠%٢٤٫٣٠%  قبل الزآاة وحقوق األقليةالربح  ٣١٫٥٤%  
%١٫٤٥%٠٫١٩١٫٤٩%١٫٧٠%   وضريبة دخل الشرآات التابعةالزآاة  ٠٫٥٥%  
قلية في صافي أرباح  حقوق األحصة

٦٫٧٣%٥٫٣٧%  الموحدةالتابعةالشرآات 
٦٫٤٧%٧٫١٩%  ٧٫٣٤%  

%١٩٫٩٤%٢١٫٢٢٢١٫٤٢%١٧٫٢٢%  قبل الزآاةالربح  ٢٣٫٦٤%  
%٠٫٢٠ -%٠٫٣٣٠٫٠٤%٠٫٠٦% الزآاة  
%١٩٫٩٤%٢٠٫٨٩٢١٫٣٨%١٧٫١٧%  الصافيالربح  ٢٣٫٤٤%  
     والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية تم احتسابها من قبل اإلدارة بناًء على  :المصدر
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  حيث بلغتبشكل معتدل ومستمر مارس ٣١ في تين المنتهيالسنتين من المبيعات خالل  اإلجمالينسبة هامش الربح تنم
نخفاض ، والسبب في ذلك يعود إلى اال على التوالي%٣٧٫٠ و%٣٤٫٤  ما مقدارهم٢٠٠٦م و٢٠٠٥ في النسب هذه

وليفينات أ الشرآة السعودية للبولي إنتاجنظرًا الرتفاع ( المبيعات من إجمالي المبيعات التدريجي في  نسبة تكلفة
 وقد ،م٢٠٠٦ في عام% ٦٢٫٩٨ وم٢٠٠٥  في عام%٦٥٫٥٥ حواليحيث بلغت النسب ) خرىألوالشرآات التابعة ا

الرتفاع تكلفة  م٢٠٠٦ مارس ٣١ ـ بةمقارنم ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ة المنتهية في سنللانخفض هامش الربح من المبيعات 
 الربح من األعمال  هامشنسبة ارتفعتآما  .النفط أسعار ة نتيجة لزيادالمبيعات في الشرآة السعودية للبولي اوليفينات

% ٢٦٫١  حواليم٢٠٠٥ عام  في النسبة من إجمالي المبيعاتبلغت مارس حيث ٣١ في تينالمنتهيالسنتين خالل  الرئيسية
 في نسبة المصاريف اإلدارية والعمومية االنخفاض يعود إلىم، والسبب في ذلك ٢٠٠٦عام في % ٢٩٫٥ووصلت إلى 

 ٣١ة المنتهية في لسنل وزادت نسبة الربح من األعمال . نتاج الشرآات بشكل عامإمن إجمالي المبيعات نظرًا الرتفاع 
 وذلك ةداريإل واةف العمومينخفاض المصاريا  في ذلك إلىويرجع السبب م٢٠٠٦ مارس ٣١ ـ بةم مقارن٢٠٠٦ديسمبر 

 ة الشرآة ارتفاع حصإلى ةضافإل فقط وليست عام آامل باأشهر ٩ تمثل مصاريف ة التصنيع المنفردةألن مصاريف شرآ
   .الزميلة الشرآات أداءرباح الشرآات حيث تحسن أمن 

م ٢٠٠٥  مارس٣١ ما آانت عليه فيعم ٢٠٠٦  مارس٣١في  نسبة صافي الربح من إجمالي المبيعات نخفضتاقد و
  .رتفاع مصاريف التمويلاورباح بيع استثمارات في شرآات زميلة أخرى أ نخفاضال نتيجة

م فقد ٢٠٠٦ مارس ٣١ ـ بةم مقارن٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ المنتهية في سنةجمالي المبيعات للإ صافي الربح من إلىما بالنسبة أ
 بسبب استحواذ شرآة التصنيع م٢٠٠٦  ديسمبر٣١ في %٢١٫٤إلى م ٢٠٠٦ مارس ٣١ في %١٩٫٩ارتفعت من 

قلية في ألض حصة ااخفساهم في انم مما ٢٠٠٦الوطنية على شرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماويات بالكامل خالل العام 
  .شكل عامبيرادات الشرآات التابعة إ تحسن إلىضافة إلم با٢٠٠٦ مارس ٣١ ـصافي الربح مقارنة ب

في الفترة ذاتها من % ٣٥٫٣مقابل % ٣٤٫٥م بنسبة ٢٠٠٧ سبتمبر٣٠رة المنتهية في انخفض هامش مجمل الربح في الفت
، رصاص المبيعات فى شرآه آريستلى إل ة آنسبالمبيعات ةم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلف٢٠٠٦عام 

   .وبطاريات

للفترة ذاتها % ٢٩٫٧مقابل % ٢٤٫٩م ليبلغ ٢٠٠٧ سبتمبر٣٠انخفض هامش الربح من العمليات في الفترة المنتهية في 
آريستل ي  فةالشرآات الزميلرباح أ فى صافى ة الشرآةالنقص فى حصبشكل رئيسي الى م، ويعود ذلك ٢٠٠٦من عام 

 م٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ ي فة المنتهيةعن الفتربسبب التكاليف االستثنائية لتمويل االستحواذ الذي قامت به شرآة آريستل 
  . و المصاريف العمومية واإلدارية لتلك الفترةةالمصاريف التسويقيلفة المبيعات وفي تكوالزيادة النسبية 

بالمقارنة مع ذات % ٢٠٫٩مقابل % ١٧٫٢م ليبلغ ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠انخفض هامش صافي الربح فى الفترة المنتهية في 
بسبب  آريستل ة فى شرآة ارباح الشرآات الزميلي فة الشرآةم، وذلك نتيجة لالنخفاض فى حص٢٠٠٦الفترة من عام 

 فى المصاريف ة والزيادالمبيعات ةوارتفاع تكلفالتكاليف االستثنائية لتمويل االستحواذ الذي قامت به شرآة آريستل 
 .ةوالتسويقية العمومي

  المبيعات  ١-٥-٧

  .تتحقق اإليرادات عند تسليم البضاعة إلى العمالء وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري أو خصم الكميات

ونشير لها هنا ( من خالل شرآات تابعة مملوآة للشرآاء  الشرآةبتسويق منتجاتللتصنيع م إحدى الشرآات التابعة تقو
تسجل المبيعات التي تتم من . تتم المبيعات مباشرة إلى العمالء النهائيين وآذلك إلى المسوقين في أوروبا"). بالمسوقين"

 مبدئية عند شحن المنتجات، ويتم تعديلها إلى األسعار الفعلية المستلمة من خالل محطات التوزيع التابعة للمسوقين بأسعار
  .يتم التعديل عندما تعلم الشرآة بذلك. قبل المسوقين من عمالئهم النهائيين بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق

عن % ١٣٫٩ ارتفاع بلغت مليار ريال سعودي أي بنسبة ٣٫٢٤١ حواليم ٢٠٠٦ ديسمبر٣١بلغت مبيعات الشرآة في 
 مبيعات الشرآة للعام ارتفعت آما ، مليار ريال سعودي٢٫٨٤٦م والتي بلغت ٢٠٠٦ مارس ٣١ فيمبيعات الشرآة 

 ٣٠بلغت مبيعات الشرآة في آما م، ٢٠٠٥عن ما حققته الشرآة في عام % ٨٤٫٧م حوالي ٢٠٠٦ مارس ٣١ في يالمنته
م  ٢٠٠٦ سبتمبر ٣١عن ما حققته الشرآة في % ١٤ حوالي بزيادة ريال سعودي مليون ٩٣٦ حواليم ٢٠٠٧سبتمبر 

إلى وصول تلك الفترة خالل  مبيعات الشرآة ارتفاعويعود السبب في  مليون ريال سعودي، ٨١٨والتي بلغت حوالي 
الشرآة أن آر ويجدر بالذ. إنتاج الشرآة السعودية للبولي اوليفينات للطاقة القصوى وتنامي مبيعات باقي الشرآات الفرعية

 ،م٢٠٠٥ مارس ٣١من المبيعات المتحققة لشرآة التصنيع في % ٣٥قد ساهمت بحوالي أوليفينات السعودية للبولي 
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% ٥٩م، و٢٠٠٦ ديسمبر ٣١من المبيعات المتحققة في % ٦٣و ،م٢٠٠٦ مارس ٣١من المبيعات المتحققة في % ٦٠و
  . م ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠من المبيعات المتحققة في 

  المبيعاتتكلفة  ٢-٥-٧

 إلى وصول الشرآة السعودية للبولي اوليفينات  الماضيةخالل السنوات الثالثة تكلفة المبيعات في ارتفاعيعود السبب في 
م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١م إلى ٢٠٠٦ مارس ٣١من % ١٤٫٤٨ االرتفاع القصوى، فقد بلغت نسبة اإلنتاجية الطاقة إلى
  إجماليلكن. م٢٠٠٥م إلى ٢٠٠٤من عام % ٦١٫٩ االرتفاعنسبة م، وبلغت ٢٠٠٦م إلى عام ٢٠٠٥من عام % ٧٧٫٥و

 .)١٢-٨  ( شكلمن خالل السنوات الثالثة بالنسبة إلجمالي المبيعات آما هو واضح لم تتغير نسبيًاتكلفة المبيعات 

 من ةفس الفتر بنةمقارن %١٨٫٥٦زادت تكلفة المبيعات بنسبة فقد م ٢٠٠٧سبتمبر ٣٠الفترة المنتهية في اما بالنسبة الى 
   . وبطاريات،ارتفاع تكاليف المبيعات لشرآة آريستل، رصاص، ويرجع السبب الى م٢٠٠٦عام 

 الربح اإلجمالي ٣-٥-٧

الربح اإلجمالي للشرآة  ارتفع ة حيثفي الربح اإلجمالي خالل السنوات الثالثة األخير بشكل مستمرحققت الشرآة تحسنًا 
، %١٤٫٥م بنسبة ٢٠٠٦  ديسمبر٣١م إلى ٢٠٠٦ مارس ٣١ من تفعوار% ٧٧٫٥م بنسبة ٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٥عام من 

 .للشرآة السعودية للبولي اوليفينات وشرآة رصاصالمبيعات حجم  ارتفاعإجماًال إلى  االرتفاعويعود سبب 

في % ٩وقد استمرت الشرآة السعودية للبولي اوليفينات في المساهمة في هامش الربح، حيث نمت ربحية الشرآة بنسبة 
آما وساهمت الشرآة السعودية للبولي . م٢٠٠٦م بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام ٢٠٠٧سبتمبر  ٣٠فترة المنتهية في ال

 .م٢٠٠٦للفترة ذاتها من عام % ٦٢٫٧في هامش الربح الموحد لشرآة التصنيع بالمقارنة مع % ٧١٫٦اوليفينات بنسبة 

  مصاريف البيع والتسويق ٤-٥-٧

ويتم تصنيف . ويق بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتسويق وبيع منتجات الشرآات التابعةتتكون مصاريف البيع والتس
  .المصاريف األخرى آمصاريف إدارية وعمومية

 ١٤٥ م مقارنة بـ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي في ١٥٢لتبلغ % ٤٫٨بنسبة ارتفعت مصاريف البيع والتسويق 
م، ويعود ٢٠٠٥عن ما صرفته الشرآة في عام % ٢٨٢.رتفعت بنسبة ا آما ،م٢٠٠٦ مارس ٣١في مليون ريال سعودي 

 الى ارتفاع تكاليف النقل والشحن نتيجة للتشغيل الكامل للشرآة السعودية للبولي ةسبب االرتفاع فى الفترات السابق
  .اوليفينات مما استدعى زيادة في نقل البضائع

  :تتلخص مصاريف البيع والتسويق بما يلي
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 )آالف الرياالت(تحليل مصاريف البيع والتسويق   :١٤-٧  شكل
   مارس٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠  

  ١٠٫٩٤٦  ١١٫٢٠٣  ١٣٫٦٠١ ٩٫٤٧٠ ١٠٫٢٠٣  وأجور ومزايا أخرى رواتب
  ٤٧٫٤٥٣  ١٠٥٫٦٩١  ١١٠٫٣٨٣ ٨٢٫٨٣٥ ٩٠٫٢٧٤  شحن ونقل

  ٨٫٦٠٣  ١٤٫٠١١  ١٣٫١٤٢ ١٠٫١٢٧ ١٠٫٨٤٣  حوافز موزعين
  ١٫٢٠٩  ١٫٨٠١  ٢٫٤١٧ ١٫٨٤٩ ٢٫٣٠٣  تنقل وسفر مصاريف
  ٤٩٨  ٨٨٧  ٨٧١ ٦٣٧ ٦٧٩  واطفاءات استهالآات

  ٢٫٦١٩  ٢٫٢٨٣  ٢٫٣٠٩ ٢٫٤٥٢ ٥٫٧٠٩  وإعالن دعاية
  ٧٣٠  ٦١٤  ٨٠٥ ٥١٧ ١٫٣٤٢  إيجارات

  ٧٧٦  ٦٤٦  ٧٠٥ ٤١٥ ٧٣٨  وهاتف بريد
  ٦٫٩٢٧  ٨٫١٩٥  ٨٫١٧٢ ٦٫٨٦٧ ٥٫٧١٣  أخرى
  ٧٩٫٧٦١  ١٤٥٫٣٣١  ١٥٢٫٤٠٥ ١١٥٫١٦٩ ١٢٧٫٨٠٤  مجموع

النسبة من إجمالي مصاريف البيع 
  والتسويق 

  
    

   

  %١٣٫٧٢  %٧٫٧١  %٨٫٩٢ %٨٫٢٢ %٧٫٩٨  وأجور ومزايا أخرى رواتب
  %٥٩٫٤٩  %٧٢٫٧٢  %٧٢٫٤٣ %٧١٫٩٢ %٧٠٫٦٣  شحن ونقل

  %١٠٫٧٩  %٩٫٦٤  %٨٫٦٢ %٨٫٧٩ %٨٫٤٨  حوافز موزعين
  %١٫٥٢  %١٫٢٤  %١٫٥٩ %١٫٦١ %١٫٨٠  تنقل وسفر مصاريف
  %٠٫٦٢  %٠٫٦١  %٠٫٥٧ %٠٫٥٥ %٠٫٥٣  واطفاءات استهالآات

  %٣٫٢٨  %١٫٥٧  %١٫٥٢ %٢٫١٣ %٤٫٤٧  وإعالن دعاية
  %٠٫٩٢  %٠٫٤٢  %٠٫٥٣ %٠٫٤٥ %١٫٠٥  إيجارات

  %٠٫٩٧  %٠٫٤٤  %٠٫٤٦ %٠٫٣٦ %٠٫٥٨  وهاتف بريد
  %٨٫٦٨  %٥٫٦٤  %٥٫٣٦ %٥٫٩٦ %٤٫٤٧  أخرى
  %١٠٠٫٠٠  %١٠٠٫٠٠  %١٠٠٫٠٠ %١٠٠٫٠٠ %١٠٠٫٠٠  مجموع
   والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية تم احتسابها من قبل اإلدارة بناًء على  :المصدر

م ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠من المبيعات للفترة المنتهية في % ٤٫٧والتي تمثل % ١٠٫٩٧زادت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 
  .عالن واإلةم، ويعود ذلك إلى االرتفاع المتزايد في تكاليف النقل والدعاي٢٠٠٦ مع ذات الفترة من عام بالمقارنة

  المصاريف العمومية واإلدارية ٥-٥-٧

 المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة  علىتتضمن المصاريف اإلدارية والعمومية
ويتم توزيع المصاريف بين المصاريف اإلدارية والعمومية وتكلفة . سبية المتعارف عليهاالمبيعات وفقًا للمعايير المحا
  .إذا دعت الحاجة لذلك المبيعات على أساس ثابت

 نسبة بلغت ، سنوات الماضيةالثالثأهم عناصر المصاريف العمومية واإلدارية خالل ) آاألجور(تمثل تكاليف الموظفين 
 ديسمبر ٣١ يف% ٢٫٢٣و م٢٠٠٥في % ٤٫٤٨) آنسبة مئوية من المبيعات(إلدارية تكلفة المصاريف العمومية وا

 .م٢٠٠٦
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٦١  

  :تتلخص المصاريف اإلدارية والعمومية بما يلي

 )آالف الرياالت (تحليل المصاريف اإلدارية والعمومية: ١٥-٧ شكل 
   مارس٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠  

  ٣٥٫٦٨٢  ٤٦٫٤٣٠  ٤٦٫٨٥١ ٢٣٫١٣٠ ٣٣٫٥٧٩       وأجور ومزايا أخرى رواتب
  ١٣٫٣٥٢  ١٢٫٣٧٠  ٥٫٣٧٨ ٣٫٢٨٧ ٩٫٤٧٦  واطفاءات استهالآات

  ٨٫١٧٠  ٣٫٢١٧  ٦٫٢٩٠ ٥٢٠ ٦٤٧  اتعاب مهنية واستشارات قانونية
  ١٫٣٣٣  ١٫٢٢١  ١٫١٢١ ٨٩٥ ١٫٠٧٤  إيجارات
  ١٫١٤٠  ١٫٢٥٣  ١٫٧٣٠ ٥٣٠ ٢٫١٦٧  وعاتومطب إعالنات

 - ٢٫٢٠٠ ٣٫٤٦٠ - ١٫٠٧٤  مساهمات خيرية واعمال اجتماعية
  (١٫٦٤٠)  ١٠٫٤٥٨  ١٣ - -  تحويل عملة روقاتف

  ١٠٫٩٦٧  ١٠٫٧٩٨  ٧٫٤٩١ ٢٠٫٦٢٢ ١٥٫٧٦٩  أخرى
  ٦٩٫٠٠٤  ٨٧٫٩٤٧  ٧٢٫٣٣٤ ٤٨٫٩٨٤ ٦٣٫٧٨٦  المجموع

النسبة من إجمالي المصاريف العمومية 
           واإلدارية

  %٥١٫٧١  %٥٢٫٧٩  %٦٤٫٧٧ %٤٧٫٢٢ %٥٢٫٦٤       وأجور ومزايا أخرى رواتب
  %١٩٫٣٥  %١٤٫٠٦  %٧٫٤٣ %٦٫٧١ %١٤٫٨٦  واطفاءات استهالآات

  %١١٫٨٤  %٣٫٦٦  %٨٫٦٩ %١٫٠٦ %١٫٠١  اتعاب مهنية واستشارات قانونية
  %١٫٣٩  %١٫٣٩  %١٫٥٥ %١٫٨٣ %١٫٦٨  إيجارات
  %١٫٦٥  %١٫٤٢  %٢٫٣٩ %١٫٠٨ %٣٫٤٠  ومطبوعات إعالنات

  -  %٢٫٥٠  %٤٫٧٨ - %١٫٦٨  مساهمات خيرية واعمال اجتماعية
  %)٠٫٢٤(  %١١٫٨٩  %٠٫٠٢ - -  تحويل عملة روقاتف

  %١٥٫٨٩  %١٢٫٢٨  %١٠٫٣٦ %٤٢٫١٠  %٢٤٫٧٢  أخرى
  %١٠٠٫٠٠  %١٠٠٫٠٠  %١٠٠٫٠٠ %١٠٠٫٠٠ %١٠٠٫٠٠  المجموع
   والمفحوصةالمراجعةئم المالية القواتم احتسابها من قبل اإلدارة بناًء على  :المصدر

م بالمقارنة ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ في الفترة المنتهية في% ٣٠٫٢بالرغم من أن المصاريف العمومية واإلدارية زادت بنسبة 
% ٢٫٢م إال أن نسبة المصاريف العمومية واإلدارية إلى المبيعات استقرت على حوالي ٢٠٠٦مع الفترة ذاتها من عام 

  .سابقتينخالل الفترتين ال
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  إيرادات استثمارية وأخرى ٦-٥-٧

  :تتلخص اإليرادات االستثمارية واألخرى بما يلي

  )آالف الرياالت( تحليل اإليرادات االستثمارية واألخرى: ١٦-٧  شكل
   مارس٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠  
   ٢٤٫٩٣٣     ٤١٫٩٥٣    ٧٨٫٨٢٥ ٥٦٫٤٩٠ ٥١٫٩٧٦   وودائع وسندات حكوميةمرابحة ئدعوا

 - - ١٢٫٩٤٨ ٩٫١٥٥ ١٨٫٢٧٠  فروقات عمالت اجنبية
  -  -  ٤٫٤٥٠ - -  إيرادات تطوير مشاريع

  ٧٥١         ١٫٣٢١     ١٫٧١٤ ٤٫١٢٦ ٤٫٤٠٧   بيع مخلفات أرباح
  ٢٥٠  ٣٫٢٣٨  ١٫٥٥٠ ١٫٥٥٠ ٦٫٨٠٤  توزيعات أرباح مستلمة

   ٥٫٥٧٠       ٢٫٥٨٧      - ٢٫٥٨٧ ٢٫٥٨٧   تقنية وأخرى حقوق
   ٢٫٠١٦      ١٫٥٨٩  ٤٫٥٥١ ١٫١٠٢ ١٫٤٤٢   أخرى

   ٣٣٫٥٢٠     ٥٠٫٦٨٨    ١٠٤٫٠٣٨ ٧٥٫٠١٠ ٨٥٫٤٨٦   المجموع
النسبة من إجمالي إيرادات استثمارية و 

    (%)أخرى 
  

    

  %٧٤٫٣٨  %٨٢٫٧٧  %٧٥٫٧٧ %٧٥٫٣١ %٦٠٫٨٠  وودائع وسندات حكوميةمرابحة  عوائد
  -  -  %١٢٫٤٥ %١٢٫٢١ %٢١٫٣٧  فروقات عمالت اجنبية
  -  -  %٤٫٢٧  - -  إيرادات تطوير مشاريع

  %٢٫٢٤  %٢٫٦١  %١٫٦٥ %٥٫٥٠  %٥٫١٦   بيع مخلفات أرباح
  %٠٫٧٥  %٦٫٣٩  %١٫٤٩ %٢٫٠٧ %٧٫٩٦  توزيعات أرباح مستلمة

 %١٦٫٦٢ %٥٫١٠ - %٣٫٤٥ %٣٫٠٣   تقنية وأخرى حقوق
 %٦٫٠١ %٣٫١٣ %٤٫٣٧ %١٫٤٧ %١٫٦٩   أخرى

  %١٠٠٫٠٠  %١٠٠٫٠٠  %١٠٠٫٠٠ %١٠٠٫٠٠ %١٠٠٫٠٠   المجموع
     والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية تم احتسابها من قبل اإلدارة بناًء على  :المصدر

 م٢٠٠٥م  عن عا%٥١ مليون ريال سعودي أي بنسبة ١٧ يحوالبم ٢٠٠٦عام  فيستثمارية رتفع مجموع اإليرادات االا
  مليون ريال سعودي٥٣ يحوالبم ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١ في أيضاوارتفعت ، شرآةللوذلك بسبب ارتفاع عوائد المرابحات 

  . بشرآة آريستلاألجنبية مرابحات وفروقات العمالتالارتفاع هو والسبب  %١٠٥أي بنسبة 

م ٢٠٠٦م بالمقارنة مع ذات الفترة لعام ٢٠٠٧  سبتمبر٣٠للفترة المنتهية في % ١٤ارتفعت اإليرادات االستثماريًة حوالي 
  . من الشرآاتة ومن األرباح المستلمةويعود ذلك إلى ارتفاع العائد من فروق العمالت األجنبي

  أرباح بيع استثمارات في شرآات زميلة وأخرى ٧-٥-٧

م بأية ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١  والسنة المنتهيةم٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ة اشهر المنتهية تسع اللم تقم شرآة التصنيع الوطنية في
 قامت  فقدم،٢٠٠٦ مارس ٣١خالل السنة المنتهية في ،  أما واألخرىعمليات بيع الستثماراتها في الشرآات الزميلة 

  :شرآة الصناعات الزجاجية الوطنيةالشرآة ببيع حصتها في 

 م ٢٠٠٦  مارس٣١آما في  في شرآات زميلة وأخرى تحليل أرباح بيع استثمارات: ١٧-٧ شكل 
 الربح  نسبة الملكية (%)

آالف (
)الرياالت   قبل البيع بعد البيع 

)زجاج(شرآة الصناعات الزجاجية الوطنية  ٠٫٤٦ - ١٢٫١٨٠
 المجموع  ١٢٫١٨٠

     والمفحوصةالمراجعةالقوائم المالية  :المصدر
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  :م ببيع حصتها في الشرآات التالية٢٠٠٥ مارس ٣١ل السنة المنتهية في باإلضافة إلى ذلك، قامت الشرآة خال

   م ٢٠٠٥  مارس٣١ آما في تحليل أرباح بيع استثمارات في شرآات زميلة وأخرى: ١٨-٧ شكل 
 الربح  نسبة الملكية (%)

)آالف الرياالت(  قبل البيع بعد البيع 
 

)معدنية(الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن  ٥٢٫٢٣ ٢٩٫٢١ ٦٢٫٧٤٤
)زجاج(شرآة الصناعات الزجاجية الوطنية  ٢٫٠٥ ٠٫٤٦ ١١٫٨٦٠
شرآة السالم للطائرات ٥٫٠٠ - ١٩٫٥١٢
شرآة اإللكترونيات المتقدمة ١٥٫٠٠ - ٣١٫٩٩٠

المجموع ١٢٦٫١٠٦
    وصة والمفحالمراجعة الماليةالقوائم  :المصدر

 مكونات الوعاء الزآوي والزآاة الشرعية ٨-٥-٧

رآ    ي ش ة وه رآاتها التابع شرآة وش وم ال ة     ةتق ا المالي ديم قوائمه عودية بتق دودة س سؤولية مح رآات ذات م ساهمة وش  م
  .فراديإمصلحة الزآاة والدخل بشكل لى إالضريبية والزآوية قراراتها إو

 : هي آما يليشرآة التصنيع الوطنيةبات ان العناصر الرئيسية لوعاء الزآاة والمتعلقة بحسا

 ) آالف الرياالت( مكونات الوعاء الزآوي والمتعلق بحسابات شرآة التصنيع الوطنية تحليل: ١٩-٧ شكل 
  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  

  ٧٨٥٫٠٠٠  ١٫٥٧٠٫٠٠٠  ٢٫٣٣٠٫٤٩١  رأس المال
  ٣٣٫٠٥٧  ٦٤٫٧٧٨  ١٠١٫٨٢٠  تياطي نظامياح

  -  -  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  عالوة اصدار
  ١٤٩٫٠١٢  ٥٧٫٨٧٧  ٣٩١٫٢٥٣  ارباح مستبقاة

  ١٢٥٫٣٢٥  )٤٫٨٢٧(  )١٣٫١٣٥(  الربح / الخسارة
  ٧٫٨٢٩  ٢٫٩٧٢  ١١٫٨٣٩   مدورةمخصصات

  -  -  ٧٥٫٠٠٠  قروض طويلة االجل
  )١٥٫٦٤٣(  )١٥٫٦٧٨(  )٥٧٫٩٤٧(  ممتلكات ومعدات

  )٩٣١٫١٤٤(  )١٫٦١٦٫٥٢٨(  )٣٫٠٧٣٫٥٨٣(  استثمارات
  -  )٦٦٧(  )٦٩٫٢٩٢(  مشاريع قيد التطوير
  )١٠٣٫٩٠٠(  )٩٧٫١٧٣(  )١٫٦٧٢٫٣١٧(  اصول غير ملموسة

  )٤٩٫٥٣٦(  )٣٩٫٢٤٦(  ٧٧٫٤٥٣  وعاء الزآاة
   والمفحوصةالقوائم المالية المراجعة :المصدر

  .وعاء الزآاةلى إتم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول 

  : هي آما يليلشرآة التصنيع الوطنيةآة مخصص الزآاة حرن إ

 حرآة مخصص الزآاة لشرآة التصنيع الوطنية: ٢٠-٧ شكل 
  مارس ٣١  ديسمبر ٣١  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  

  ٤٫٦٧٦  ٥٫٧٣٩  ٢٫٦٠٦   ابريل١الرصيد في 
   )٢٫٠٨٥(    )٣٫١٣٣(   -  المسدد خالل السنة
  ٣٫١٤٨  -  ١٫٣٠٩  المخصص للسنة
  ٥٫٧٣٩  ٢٫٦٠٦  ٣٫٩١٥  لشرآة التصنيع الوطنيةمخصص الزآاة 

  ١٨٫٢٤٠  ٢٨٫٣٩٣  ٤٦٫٥٠٩  مخصص الزآاة للشرآات التابعة
  ٢٣٫٩٧٩  ٣٠٫٩٩٩  ٥٠٫٤٢٤   ديسمبر٣١الرصيد في 
   والمفحوصةالقوائم المالية المراجعة: المصدر
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لف أ ٨٥٦فروقات بمبلغ  حيث توجد م٢٠٠٣ مارس ٣١ية السنة المنتهية في على الربوط الزآوية لغاحصلت الشرآة 
 مارس ٣١ ولغاية م٢٠٠٤ مارس ٣١عليها، آما تم تسديد الزآاة المستحقة عن السنوات المنتهية في عتراض إلارياال تم 
  .اتالزآاة، ولم تستلم الشرآة بعد الربوط الزآوية النهائية لهذه السنوقرارات إ من واقع م٢٠٠٦

  صافى الربح ٩-٥-٧

ة مارس   مليون ريال سعودي  ٥٦٨زاد صافي الربح إلى   و  ٢٠٠٦ بنهاي سبة نم ع   %٥٧٫١  بلغت م بن ا ارتف ى ، آم  ٦٩٣ إل
ال سعودي     سمبر  ٣١ في مليون ري و   ٢٠٠٦ دي سبة نم ة ب  % ٢٢٫١ بلغت م  بن ك   ٢٠٠٦ مارس  ٣١ ـمقارن ود ذل ى  ويع  إل

 .نات في صافي أرباح الشرآةالمساهمة القوية من الشرآة السعودية للبولي اوليفي

 )آالف الرياالت(صافي الربح : ٢١-٧  شكل
   مارس٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠  

  ٣٦١٫١٩٥  ٥٦٧٫٥٥١  ٦٩٣٫٠٩٧ ٤٨٤٫٠٧٢ ٤٦٥٫٧٠٣  صافي الربح
 -  ٥٧٫١٣  ٢٢٫١٢  -  )٣٫٧٩(  (%)نمو صافي الربح 

   والمفحوصةالقوائم المالية المراجعةتم احتسابها من قبل اإلدارة بناًء على  :المصدر

لتمويل االستحواذ اإلستثنائية م نظرًا للتكاليف ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠م مقارنة بـ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠انخفض صافي الربح في 
 .التي قامت به شرآة آريستل

  معلومات قطاعية ١٠-٥-٧

إن . باالستثمارات وتعمل الشرآات التابعة في المجال الصناعي والبتروآيماويات) المرآز الرئيسي(يتمثل نشاط الشرآة 
إن األسواق . السياسات المحاسبية المتبعة من قبل هذه القطاعات هي نفس السياسات المبينة في السياسات المحاسبية الهامة

  :هذه القطاعات الدخل لمة قائ منالمختارة بنودال بعض ما يليوفي. الرئيسية لهذه القطاعات هي المملكة العربية السعودية

  )آالف الرياالت(م ٢٠٠٧م و٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠للستة اشهر المنتهية في  من قائمة الدخل معلومات قطاعية :٢٢-٧  شكل

  القطاع 
  الصناعـي

  قطاع
  البتروآيماويات

يالمرآز الرئيس
 وقطاع الخدمات

   المجمــوع  التسويات

 م٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ة اشهر المنتهية في تسعلل
)٦٤٣٫٥١٩(١٫١٢٨٫٦١٣٢٫٠٩٠٫٨٠٦١٣٦٫٨٠٩المبيعات  ٢٫٧١٢٫٧٠٩ 

 ٩٣٦٫٠٣٢ ٣٣٤٫٣٤٥٥٧٤٫٨٩٦٢٦٫٥٤٤٢٤٧الربح االجمالي
 ١٧٦٫٩٦٣ -٦٥٫٢٠٠١٠٩٫٥١٣٢٫٢٥٠االستهالآات واالطفاءات

)٤٦٩٫٦٥٦(١٦٩٫٢٦٥٤٩٠٫٠٨٦٤٨٦٫٤٥٤مالالربح من االع  ٦٧٦٫١٤٩ 
  م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ة اشهر المنتهية في تسعلل

)٤٩٩٫٦٠٨(٨٤٩٫٤٩٧١٫٨٧٠٫٩٧٠٩٦٫٢٥٧المبيعات  ٢٫٣١٧٫١١٦ 
)١٫٣٩١(٢٤٨٫٥٣٥٥٥١٫٧١٦١٩٫٧٠٢الربح االجمالي  ٨١٨٫٥٦٢ 

 ١٦٩٫٨٢٨ -٥٦٫٩٠٤١١١٫٠١٨١٫٩٠٦االستهالآات واالطفاءات
)٤٥٩٫١٧٠(١٨٠٫١٦٠٤٧٦٫٧٤٢٤٨٩٫٤١٧عمالألابح من الر  ٦٨٧٫١٤٩ 

  والمفحوصةالقوائم المالية المراجعةتم احتسابها من قبل اإلدارة بناًء على  :المصدر
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م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١وفيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات للسنوات المالية المنتهية في 
 .م٢٠٠٥ سمار ٣١و 

 )آالف الرياالت (٢٠٠٥ وم٢٠٠٦ مارس ٣١و م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ المنتهية وات معلومات قطاعية من قائمة الدخل للسن:٢٣-٧  شكل
  القطاع
 الصناعـي

  قطاع
 البتروآيماويات

 المرآز الرئيسي
 وقطاع الخدمات

 المجمــوع

  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية
 ٣٫٢٤١٫١٩٦ ١٫٠٥٦٫٧٣٥٢٫٠٥٠٫٣٨١١٣٤٫٠٨٠المبيعات

 ١٫١٨٨٫٩١٦ ٣٥٠٫٦٩٥٨١٠٫٥٠٣٢٧٫٧١٨الربح االجمالي
 ٢١٨٫٥٨٥ ٧٣٫٢٨٥١٤٢٫٦٥٧٢٫٦٤٣االستهالآات واالطفاءات

 ١٫٠٠٦٫٩١٦ ٢٦٩٫٢٩٧٧٠٥٫٨٩٨٣١٫٧٢١الربح من االعمال

  م٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 
 ٢٫٨٤٦٫٢٧٤ ١٫٠٤٥٫١٩٤١٫٧٠٤٫٩٨٦٩٦٫٠٩٤يعاتالمب

 ١٫٠٥٣٫٦٥٥ ٣٧٥٫٥٨٤٦٥٧٫٥١٤٢٠٫٥٥٧الربح االجمالي
 ٢١٠٫١٩١ ٨٠٫٨٦٨١٢٠٫٢٥٥٩٫٠٦٨االستهالآات واالطفاءات

 ٨٣٩٫٤٤٢ ٢٨٣٫٠٠٣٥٥١٫٢٠٧٥٫٢٣٢الربح من االعمال

  م٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 
 ١٫٥٤١٫٠٤٤ ٩٢٧٫٠٩٠٥٣٥٫٧٠٣٧٨٫٢٥١المبيعات

 ٥٣٠٫٨١٥ ٣٤٦٫٩٢٨١٦٩٫٨٩١١٣٫٩٧٦الربح االجمالي
 ١٥٤٫٦٩٩ ٧٩٫٥٠٧٦٦٫٦٥٣٨٫٥٣٩االستهالآات واالطفاءات

 ٤٠٢٫٤٩٣ (١٢١٫٩٤٨)٢٦٧٫٧٥٣١٣٢٫٩٧٢الربح من االعمال

  والشرآة  والمفحوصةالقوائم المالية المراجعة: المصدر
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  لوضع المالي والسيولة والبنود األخرىا ٦-٧

  دفقات النقديةالت ١-٦-٧

إن المصدر األساسي لسيولة الشرآة هو النقد من المصادر التشغيلية واالستثمارية والتمويلية والذي يستخدم بشكل رئيسي 
ة تسعللوفيما يلي جدوًال بالتدفقات النقدية الموحدة . لتمويل مصروفات التشغيل والنفقات الرأسمالية ودفعات أرباح األسهم

م ٢٠٠٦ مارس ٣١وم ٢٠٠٦ ديسمبر٣١لسنوات المالية المنتهية في م وا٢٠٠٦ وم٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠المنتهية في شهر أ
 :م٢٠٠٥و

 )آالف الرياالت (لتدفقات النقدية الموحدةا لجدو: ٢٤-٧  شكل
   مارس٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠  
  ١٤١٫٧٢٦  ٢٩٩٫٠١١  ٦٣٩٫٥٤٢ ٣٦٦٫٣٤٤ ٦٥٦٫١١٢  في النقد الناتج من األنشطة التشغيليةصا

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
  )١٫٤٩٨٫٩٥٢(  )٣٩٩٫٥٩٤(  (٢٫٤٥٥٫٥٩٧) )٢٫٢٢٢٫٦٤٢( )٥٫١٦٦٫٠٧٤(  االستثمارية

  ٢٫١٤٣٫٧١٣  ٢٥٠٫١٠٧  ١٫٢٨٦٫٥١٣ ١٫١٦٢٫٩٥٥ ٤٫٨٨٢٫٠٢٢  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
  ٧٨٦٫٤٨٧  ١٤٩٫٥٢٤  (٥٢٩٫٥٤٢) )٦٩٣٫٣٤٣( ٣٧٢٫٠٦٠  صافي التغير في النقد وما في حكمه

  ٩٨٨٫٦٨٧  ١٫٧٧٥٫١٧٤  ١٫٩٢٤٫٦٩٨ ١٫٩٢٤٫٦٩٨ ١٫٣٩٥٫١٥٦   في أول الفترةالنقد وما في حكمه
  ١٫٧٧٥٫١٧٤  ١٫٩٢٤٫٦٩٨  ١٫٣٩٥٫١٥٦  ١٫٢٣١٫٣٥٥  ١٫٧٦٧٫٢١٦   في أخر الفترةالنقد وما في حكمه

     والمفحوصةالقوائم المالية المراجعة :مصدرال

مليون ريال سعودي  ١٫٩٢٥م ٢٠٠٦في عام  في حين بلغمليون ريال سعودي،  ١٫٧٧٥م ٢٠٠٥  في عامبلغ صافي النقد
 توفر النقدية من زيادة رأس مال شرآة التصنيع الوطنية إلىويرجع السبب في االرتفاع % ٨٫٤نمو حيث بلغت نسبة ال

آما  ، االستثماراتأو األرباحم في حين لم تقم الشرآة بأي تغييرات جوهرية في توزيعات ٢٠٠٥يات في عام للبتروآيماو
باالستثمار  لقيام الشرآة %٢٧٫٥  تقريبًام بنسبة بلغت٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في سعودي مليون ريال ١٫٣٩٥ إلىانخفض 

  . في نفس السنةفي شرآة التصنيع والصحراء

 مليار ريال سعودي، ما يمثل زيادة بنسبة ١٫٨م ٢٠٠٧سبتمبر  ٣٠في حكمه في آخر الفترة آما في بلغت قيمة النقد وما 
مليار ريال  ٥ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى حصول الشرآة على . م٢٠٠٦عن نفس الفترة من عام % ٤٣٫٥
  .لقائمةم لتمويل مشاريع الشرآة ا٢٠٠٧ آقروض طويلة األجل في عام  تقريبًاسعودي
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 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ٢-٦-٧

 )آالف الرياالت  ( التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةلجدو: ٢٥-٧  شكل
   مارس٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠  

          األنشطة التشغيلية
  ٣٦١٫١٩٥  ٥٦٧٫٥٥١  ٦٩٣٫٠٩٧ ٤٨٤٫٠٧٢ ٤٦٥٫٧٠٣  الصافيالربح 

تسوية صافي الربح مع صافي النقد 
       الناتج من األنشطة التشغيلية

 ١٣٢٫٥٧٢ ١٨٦٫٩٣٨ ٢١١٫٠٧٩ ١٥٩٫٠٣٢ ١٥٥٫٢٢٧  استهالآات
 ٢٢٫١٢٧ ٢٢٫٣٨٤ ٧٫٥٠٦ ١٠٫٧٩٦ ٢١٫٧٣٦  إطفاءات

 )أرباح(  خسائر في صافيالشرآةحصة 
 (٢٠٫٤٤٣) (١٩٫٠٦٥) (٤٢٫٧٣٩) )٣٢٫٧٤٠( ٦٨٫٢٩٣  الشرآات الزميلة

 (١٢٦٫١٠٦) (١٢٫١٨٠) - - -  مكاسب بيع استثمارات
 ٧٫٧٣٠ ٩٫٣٣٣ ٨٫١٧٧ ٧٫٢٥٩ ١٣٫٠٠٠  مخصص تعويضات الصرف من الخدمة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
       العاملة

 - (٦٫٥٩١) ٤١٫٣٤٥ - ٦٫٠٩٦  استثمارات قصيرة األجل
  (٣٠٧٫٩٣٤)  (٢٩٠٫١٥٩)  (١٧٧٫٢٠٧) )٦٤٫٠١٩( ٣٨٫٤٨٥  صافيالمدينون، 
  )١٨٠٫٣٥٧(  (٧٠٫٣١٩)  (٤٢٫٤٩٨) )٨٦٫١٣١( )١٤٫٠٢٢(  المخزون

المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات 
 (١٧٫١٨٣) (٩٠٫٢٠٧) (٨١٫٠٣٤) )٢٥٣٫٤٩٥( )١٣١٫٤٥٠(   األخرى

  ٩٥٫٠٨٩ ٧٨٫٢٨٦ ٨٢٫٣٧٥  )٤٩٫٨٩٣(  )١٧٫٢٠٥(  الدائنون
  ١٧٥٫٠٣٦  )٧٦٫٩٦٠(  ١٠٤٫١٩١ ١٩١٫٤٦٣ ٥٢٫٣٠٣   واالخرىت المستحقةالمطلوبا

 - - -  -  )٢٫٠٥٤(  تعويضات نهاية الخدمة مسددة
  ١٤١٫٧٢٦  ٢٩٩٫٠١١  ٦٣٩٫٥٤٢  ٣٦٦٫٣٤٤  ٦٥٦٫١١٢  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     والمفحوصةالقوائم المالية المراجعة :المصدر

 ٣١في  مليون ريال سعودي ٢٩٩إلى م ٢٠٠٥ مارس ٣١ مليون ريال سعودي في ١٤٢ رتفع صافي النقد التشغيلي منا
 وترجع م ٢٠٠٦ مارس ٣١ بـ ةم مقارن٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في% ١١٤وارتفع بنسبة % ١١١أي بنسبة  م ٢٠٠٦مارس 
  . الى  زيادة الربح الصافي بشكل رئيسيةالزياد

بالمقارنة مع الفترة % ٧٩م بنسبة ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠فترة المنتهية في زادت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في ال
ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى االنخفاض في المصاريف المدفوعة مقدمًا والمدفوعات . م٢٠٠٦ذاتها من عام 

  .ةستثمار فى الشرآات الزميلالرباح اأ من ة الشرآةفى الموجودات األخرى والمخزون وحص
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 قات النقدية من األنشطة االستثماريةالتدف ٣-٦-٧

 )آالف الرياالت ( التدفقات النقدية من األنشطة االستثماريةلجدو: ٢٦-٧  شكل
   مارس٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠  

          األنشطة االستثمارية
 ستثمار فى شرآات اد ااستبعشراء و

  ٧٧٫٠٣٢  -  ٤١٫٦٣٤ ٦٧٫٣٤٠ ٢٫٧٣٧٫٥٠٠  تابعة بالصافي

االستثمارات في الشرآات الزميلة 
 )١٫٤٠١٫٧٩٢( )٧٫٧١٤( (٢٫١٦٩٫١٩٠) )٢٫١٤١٫٦٤٠( )١٫٣٥٩٫١٣٦(  واألخرى

 ٢٥٫٥٥٢ ٣٨٫٥٤٨ (٥٫٣٤١) )٥٫٣٢١( )٣١٦٫٠٥٥(  االستثمارات في سندات التنمية الحكومية
 (١٨٤٫٣٨٩) )٢٧٦٫٤٦١( (٤٤٥٫٨٠٧) )٢٨٨٫٧٧٠( )٤١٧٫٠٤٩(   ات ومعداتإضافات على ممتلك

 (١٩٣٫٦١٢) (٢١٥٫٧٦٣) )١٢٨٫٠٩٢( ١٥١٫٢٨٧ )٥٫٧٨١٫٠٦٨(  مشاريع قيد اإلنشاء) إضافات(استبعادات 
  (٢٫٤٢٩)  (٢٫٤٠١)  (٨٫١٣٣) )٨٫٥٩٨( )٣٠٫٤٢٥(  إضافات على أصول غير ملموسة

  ١٨٠٫٣٦٥  ١٣٫١١٦  ٢٫١٧٦ ٢٫١٦٣ -  المحصل من بيع استثمارات
 ٣٢١ ٥١٫٠٨١ ٣٠٤ ٨٩٧ ١٥٩   ممتلكات ومعداتاستبعادصافي 
  -  -  ٦٦٨ - -  ة ملموس أصول غيراستبعادصافي 

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
  )١٫٤٩٨٫٩٥٢(  )٣٩٩٫٥٩٤(  (٢٫٤٥٥٫٥٩٧)  )٢٫٢٢٢٫٦٤٢(  )٥٫١٦٦٫٠٧٤(  ةاالستثماري

   والمفحوصةالقوائم المالية المراجعة :المصدر

بتأسيس شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكال المحدودة في جزر ) شرآة تابعة( قامت شرآة آريستل م٢٠٠٧خالل سنة 
 قامت شرآة آريستل ان م٢٠٠٧ مايو ١٥وفي )  مليون دوالر امريكي٣٥٠( ريال سعودي مليار ١٫٣الكيمان برأس مال 

 ريال مليار ٤٫٥ جلة في الواليات المتحدة االمريكية بمبلغاورجانيك بشراء شرآة ميلينيوم ان اورجانيك آيميكال والمس
 ريال سعودي مليار ١٫٣  قدره، وقد تم تمويل عملية الشراء من خالل دفع مبلغ نقدي)  دوالر امريكيمليار ١٫٢ (سعودي

 ٨٥٠ ( ريال سعوديمليار ٣٫٢ من الشرآة وقرض تجمع بنكي من بنوك اجنبية بمبلغ)  مليون دوالر امريكي٣٥٠(
، ويتمثل النشاط الرئيسي لشرآة ميلينيوم ان اورجانيك في انتاج مادة ثاني اآسيد التيتانيوم ورباعي )مليون دوالر امريكي

آلوريد التيتانيوم باالضافة الى ثاني اآسيد التيتانيوم البالغ النعومة وعلى مستوى عالمي حيث تتواجد منشآت االنتاج في 
  .سترالياواوروبا أمريكتين وألاآل من 

طريقة ساس أعلى عاله أليه إتم قيد االستثمار غير المباشر في شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكال المحدودة  المشار 
 مارس ٣١م، ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في اإلفتراضية م وبطريقة التكلفة في البيانات ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠في حقوق الملكية 

ام الشرآة حاليا باآمال االجراءات الالزمة لتقييم الموجودات التوحيد بسبب قيساس أبدال من  م٢٠٠٥ وم٢٠٠٦
سعر الشراء سوف يتم توزيعه على الموجودات والمطلوبات بناء على القيمة ن إوالمطلوبات لتطبيق عملية الشراء ، حيث 

شهرة، علما بان العادلة المقدرة وسوف يتم تسجيل زيادة سعر الشراء عن القيمة العادلة المقدرة لالصول المشتراة آ
  . شهرا لالنتهاء من اعمال التقييم ١٢لى إمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية تعطي للشرآة فترة تصل 

في الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين % ٧٥قامت شرآة التصنيع والصحراء لالوليفينات باالستثمار بنسبة 
 مليون ريال سعودي، حيث تم قيد االستثمار بالكلفة لكون ٢٫٧٣٧لغ رأسمالها والتي يب) شرآة ذات مسؤولية محدودة(

، وقد تم استكمال م٢٠٠٧الشرآة ما زالت في مرحلة التنفيذ وسيتم اصدار اول قوائم مالية مدققة لهذه الشرآة بنهاية سنة 
  .االجراءات النظامية لتسجيل الشرآة

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية ٤-٦-٧

تفاقيات تسهيالت مع مجموعة إبرام إب م٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية في ت الشرآة وبعض شرآاتها التابعة قام
بلغ . واعادة تمويل بعض المشاريع القائمةنشاء إلاوصندوق التنمية الصناعي لتمويل مشاريع قيد جنبية أوبنوك محلية 

 م٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠يبا وقد بلغ المستخدم من هذه التسهيالت آما في  ريال سعودي تقرمليار ١١٫٥مجموع هذه التسهيالت 
  . ريال سعودي تقريبامليار ٧٫٦مبلغ 

  



 األعمال للمرآز المالي للشرآة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 
 

٦٩  

 )آالف الرياالت (التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة لجدو: ٢٧-٧  شكل
   مارس٣١  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠   
  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٧٢٠٠  

          األنشطة التمويلية
  ٢١٫٩٨١  )٢٩٫٣١٢(  ١٥٫١٨٩ ١٢٤٫٤٢٤ )١٢٫٦٦٤(   تسهيالت وقروض متداولة

 ١٫٤٦٩٫٩٧٠ ٢٧١٫٣٦٠ ١١٦٫١٠٩ )٣٨٫٧١٥( ٥٫٠٤٥٫٤١٧  قروض طويلة األجل
 )٧٨٫٥٠٠( (١١٧٫٧٥٠) - - )٢٣٣٫٠٤٩(  أرباح موزعة
 ٢٠٢٫٧٤١ ١٢٥٫٨٠٩ ١٫١٥٥٫٢١٥ ١٫٠٧٧٫٢٤٦ ٨٢٫٣١٨  حقوق األقلية

 ١٩٦٫٢٥٠ - - - -  زيادة رأس المال
  ٣٣١٫٢٧١  -  - - -  عالوة اإلصدار

  ٢٫١٤٣٫٧١٣  ٢٥٠٫١٠٧  ١٫٢٨٦٫٥١٣  ١٫١٦٢٫٩٥٥  ٤٫٨٨٢٫٠٢٢  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
     والمفحوصةالقوائم المالية المراجعة :المصدر

  األرباح الموزعة ٥-٦-٧

 : على النحو التالياإلصدار ة وعالوة األرباح المبقا حسابيرباح منأ توزيعات اإلدارةاقترح مجلس 

 ريال ١( من رأس المال %١٠ ريال سعودي تمثل ألف ٢٣٣٫٠٤٩توزيع أربـاح نقدية على المساهمين بمبلغ  
 ).سعودي للسهم الواحد

  . ريال ألف ١٫١٦٥٫٢٤٥ مقابل آل سهمين وبمبلغ اجمالى قدره مجانيتوزيع سهم  

 . ريال سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارةألف ١٫٦٠٠صرف مبلغ  

  إقرار اإلدارة بمسؤوليتها عن القوائم المالية ٧-٧

ه من قبل ددارة الشرآة، وتم اعتماإمن قبل  "عمالألدارة للمرآز المالي للشرآة ونتائج اإلمناقشة وتحليل ا "إعداد قسمتم 
 تغيرات ذات أثر مادي على القوائم المالية أو التوقعات المستقبلية منذ  تعتقد بأنه لم يكن هناك أياإلدارةن إ .دارةإلمجلس ا

دارة المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليالت المالية، وتؤآد إلوتتحمل ا. تاريخ نشرة اإلصدار هذه
وثائق  آما ال توجد أي معلومات أو. فصاح الكامل والعادل عن هذه البياناتإلجراءات الالزمة وأنها قامت باإلقيامها بكل ا

  .شكالألأخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات المالية والمعلومات الواردة مضللة بأي شكل من ا

  األنشطة ستمرار إ ٨-٧

وال يزمع أعضاء مجلس .  شهرًا التي سبقت تاريخ هذه النشرة١٢لم يحدث أي توقف لعمليات الشرآة أو أنشطتها في الـ 
وال يوجد أي تغيير جوهري سلبي في . ارة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أنشطة الشرآة وشرآاتها التابعةاإلد

  .الموقف المالي أو التجاري للشرآة في السنتين الماليتين الماضيتين والسنة المالية الراهنة حتى تاريخ إعداد هذه النشرة

 .تاريخ إعداد هذه النشرةحتى  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١الشرآة للفترة من  حدثت في نشاط جوهريةال توجد اختالفات آما أنه 
وال يتوقع مجلس إدارة الشرآة حدوث أي تغيير جوهري سلبي في الموقف المالي أو التجاري للشرآة أو في القطاع 

م ٢٠٠٨ خالل عام الصناعي في وقت إعداد هذه النشرة، آما تتوقع الشرآة استمرار النمو في عملياتها ونتائجها التشغيلية
  . التوسعية التي تنتهجها وللنمو في قطاع الصناعة بشكل عاملإلستراتيجيةآنتيجة 



 

  ٧٠  

  ال والمديونيةمأس الر ٨

  المديونية وحقوق المساهمين ١-٨

 مليون ٢٫٣٣٠قامت الشرآة بزيادة رأس مالها من حيث  م٢٠٠٧سبتمبر ٣٠  فييوضح الجدول أدناه رأس مال الشرآة
 مليون ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم منحة بواقع سهم لكل سهمين من حملة أسهم ٣٫٤٩٦ريال سعودي إلى 
 ٣٤٩٫٦، وبذلك زادت عدد أسهم الشرآة المصدرة إلى )م١١/٠٤/٢٠٠٧الموافق (هـ ٢٣/٠٣/١٤٢٨الشرآة في تاريخ 

  .يخ هذه النشرة ولم يحدث أي تغيير جوهري في مديونية المجموعة منذ ذلك التاريخ ولغاية تار.مليون سهم

  )آالف الرياالت(م ٢٠٠٧ سبتمبر  ٣٠  فيرسملة الشرآة آما : ١-٨  شكل

م٢٠٠٧ سبتمبر  ٣٠  قروض
 قصيرة األجلتسهيالت   ٢٧٤٫٢٧٧
  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل  ٤٣٤٫٦٩٨

 طويلة األجل  ٦٫٨٩١٫٤٩٧
 لي القروضإجما  ٧٫٦٠٠٫٤٧٢

 حقوق المساهمين  
 رأس المال  ٣٫٤٩٥٫٧٣٦
 احتياطي نظامي  ١٧١٫١٣٠
 إصدارعالوة   ٨٨٨٫٠٧٩
   مستبقاةأرباح  ٧٧٨٫٨٢٢
  صافي ربح الفترة  ٤٦٥٫٧٠٣

 إجمالي حقوق المساهمين  ٥٫٧٩٩٫٤٧٠
     والمفحوصةالقوائم المالية المراجعةتم احتسابها من قبل اإلدارة بناًء على  :المصدر

 ال يوجد لديها حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة أية أسهم مصدرة  والشرآات التابعةيؤآد أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشرآةو
  .مشمولة بحق خيار



 ال والمديونيةمأس الر
  

٧١  

  قروض والتزامات الشرآة والشرآات التابعة ٢-٨

بنوك محلية حصلت شرآة التصنيع الوطنية وشرآاتها التابعة على قروض طويلة األجل من صندوق التنمية الصناعي و
  . ريال سعودي مليار٧٫٦الي م حو٢٠٠٧سبتمبر ٣٠ويبلغ رصيد هذه القروض آما في . لتمويل عمليات الشرآة

  )آالف الرياالت (م ٢٠٠٧ سبتمبر  ٣٠ فيآما  الشرآة والشرآات التابعة قروض تفاصيل: ٢-٨ شكل 

   القروض صلا  التخصص  اسم الشرآة
  )آالف الرياالت(

 ٣٠رصيد القروض في 
  ٢٠٠٧ سبتمبر

 )آالف الرياالت(

البنك الرئيسي 
  الممول للقرض

حصة التصنيع من 
 الضمانات

 صندوق التنمية ٢٫٩٥٠  ٤٨٫٩٠٠  معدني  شرآة رصاص
 ٢٫٢١٢  الصناعي

صندوق التنمية   ٢٫١٠٠  ١٢٫٥٠٢  بالستيك  شرآة الرواد
  ٢٫١٠٠  الصناعي

صندوق التنمية   ٤٧٫٤٠٠  ٦٢٫٣٠٠  آهربائي   ت شرآة بطاريا
  ٣٧٫٩٢٠  الصناعي

صندوق التنمية   ١٢٤٫٦٠٠ ٣٦٠٫٠٠٠
  ٨٢٫٢٣٦  الصناعي

  آيميائي   شرآة آريستل 
البنك السعودي  ١٫٩٤٧٫٢٧٦  ٢٫٦٤٥٫٠٦٩

  ١٫٢٨٥٫٢٠٢  لالستثمار 

 صندوق التنمية ٢٤٦٫٤٠٠ ٤٠٠٫٠٠٠
الشرآة السعودية للبولى   ١٨٤٫٥٠٠  الصناعي

  بتروآيمائي   اولفينات
  ٩٨٤٫٣٧٥  اتحاد بنوك ١٫٣١٢٫٥٠٠ ١٫٣١٢٫٥٠٠

 صندوق التنمية  ٦٠٠٫٠٠٠ ١٫٢٠٠٫٠٠٠
شرآة التصنيع   ٦٠٠٫٠٠٠  الصناعي

  بتروآيمائي   والصحراء لالوليفينات
  ١٫٩٩٨٫٩٨٧  اتحاد بنوك ٣٫٣١٧٫٢٤٦ ٥٫٣٠٢٫٦٨٧

  ٥٫١٧٧٫٥٣٢    ٧٫٦٠٠٫٤٧٢ ١١٫٣٤٣٫٩٥٨    اإلجمالي
   والمفحوصةالقوائم المالية المراجعةابها من قبل اإلدارة بناًء على تم احتس :المصدر

 وقد تم  . نصف سنوية غير متساوية تبدأ بتواريخ مختلفةأقساطيتم تسديد قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي على 
يتم تسديد القروض آما .  على فترات القروضإطفاؤهاتسديد نفقات التمويل مقدما واعتبرت مصاريف رأسمالية يتم 

  . غير متساوية وتحسب نفقات التمويل حسب المعدالت السائدة في السوقأقساطالتجارية على 

صادرة يؤآد أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشرآة ال تمتلك أية أدوات دين  ، ١٣٢ وباستثناء ما ذآر سابقًا وفي صفحة
 أو قروض ألجل مشمولة بضمان شخصي أو مضمونة برهن أو غير مضمونة يتم إصدارهاوقائمة، والمصرح بها ولم 

  .برهن



 

  ٧٢  

   االآتتاباستخدام متحصالت ٩

  لقيمة التقديرية لصافي متحصالت االآتتابا ١-٩

ريال سعودي، سيدفع منها حوالي  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تبلغ القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االآتتاب ما يقارب 
 ، ومتعهد التغطيةبمدير االآتتاو  المستشار المالييال سعودي آمصاريف لإلصدار التي تشمل أتعابر ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠

 .ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار آما تشمل مصاريف البنوك المستلمة
  . صافي متحصالت االآتتاب لتمويل مشاريع جديدة للشرآةاستخداموسيتم 

  متحصالت االآتتابستخدام ا ٢-٩

تهدف شرآة التصنيع الوطنية إلى أن تكون شرآة عالمية مميزة في أدائها ونموها، ولدى الشرآة مشاريع تنوي تنفيذها  
وتنقسم مشاريع الشرآة إلى مشاريع تحت التنفيذ ومشاريع جديدة . خالل السنوات القادمة من أجل تحقيق أهدافها الطموحة

 .تحت الدراسة

  :المستقبلية التكاليف المتوقعة للمشاريع إجمالي ضح الجدول التاليويو

  )مليون ريال سعودي(المستقبلية التكاليف المتوقعة للمشاريع : ١-٩  شكل

 المشروع
وضع 
  المشروع

 التكلفة
  ايضاح 

 -  ٣٫٧٥٠  تحت التنفيذ  مشروع حامض االآريليك واالآريالت
 - ٣٠٠  تحت التنفيذ  (BOPP)   ثنائية االتجاهبروبلين البولي رقائق

 - ٢٫٦٢٥ الدراسةتحت   مجمع اإليثيلين والبروبيلين ومشتقاتهما  توسعة مشروع 
 -  ٥٫١١٩  الدراسةتحت   مشروع إنتاج الخالت

 - ٤٫٥٠٠  الدراسةتحت   شرآة آريستلمشاريع
 تكلفة التطوير  ٥٦٢  تحت الدراسة  ماوياتمجمع المصفاة و إنتاج البيتروآي

  ١٦٫٨٥٦ المجموع

    الشرآة :المصدر

 بالمشارآة مع شرآاء أو بصورة منفردة أخرى التصنيع بصورة مستمرة على دراسة فرص استثمارية  شرآة تعمل
 إستراتيجيةاالت  للدخول في مجأو في مجاالت متكاملة مع مشاريعها الحالية أخرى عن طريق امتالك مشاريع أو آخرين
   .مستهدفة

 ، وستقوم شرآة التصنيع الوطنية بتمويلمختلفة الشرآة مع شرآائها اإلستراتيجيين تكلفة المشاريع بنسب ستمول
  . أدوات الدين و هذه المشاريع عن طريق النقد المتوفر لدى الشرآة وإصدار أسهم حقوق أولويةحصصها في رأس مال 

  :يف التقديرية المرتبطة بخطة توسع الشرآةوفيما يلي ملخص يوضح التكال
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   )مليون ريال سعودي( لمشاريعاتكاليف حصة التصنيع في : ٢-٩  شكل

 المشروع
وضع 
  المشروع

حصة التصنيع في 
  الموقع  ايضاح  تهاتكلف

بيلالج    ٥٣٢  تحت التنفيذ  مشروع حامض االآريليك واالآريالت  

 الجبيل -  ٩٢  تحت التنفيذ  (BOPP)   ثنائية االتجاهبروبلين البولي رقائق

 الجبيل - ٤١٦ الدراسةتحت    مجمع اإليثيلين والبروبيلين ومشتقاتهما  توسعةمشروع

 الجبيل -  ١٫٠٧٥  الدراسةتحت   مشروع إنتاج الخالت

 ينبع - ١٫٠٤٠  الدراسةتحت  مشاريع شرآة آريستل

تكلفة   ٢٨٧  تحت الدراسة  و إنتاج البيتروآيماوياتمجمع المصفاة 
 التطوير

 جيزان

    ٣٫٤٤١  الكليالمجموع

   الشرآة :المصدر

ق  حصة الشرآة في رأسمال هذه  من تكلفة   )  ريال سعودي   مليون ٢٫٠٠٠(تعتزم الشرآة تأمين     إصدار    المشاريع عن طري
ة          ١١١٫١١١٫١١١ ة بقيم وق أولوي ال سعودي      ١٨ سهم آأسهم حق غ المتبقي           ري ا المبل سهم الواحد، وأم ون   ١٫٤٤١(لل  ملي

  . أدوات الدين لدى الشرآة والنقد المتوفر  عن طريقهفسيتم تأمين) ريال سعودي

 حمض االآريليك واالآريالت مشروع إنتاج  ١-٢-٩

 ألف   ١٦٠غ   والبيوتانول ومشتقاتهما بطاقة إنتاجية تبل     االآريلكتخطط شرآة التصنيع الوطنية إلنشاء مصنع إلنتاج حمض         
ام و   األآريليك طن سنويًا من حمض      وفرة                     ١٢٠ الخ روبلين المت ادة الب ى م ادا عل انول اعتم ادة البيوت نويًا من م  ألف طن س

ان  از الميث صنيع (وغ از الت اج غ ك  ) إلنت اج حمض األآريلي شروع  إنت اليف م در تك انولو وتق دار البيوت شتقاتهما بمق  وم
يبدأ اإلنت ٣٫٧٥٠ عودي وس ال س ون ري ي  ملي صنيع م،٢٠١١اج ف رآة الت ق ش ن طري شروع ع ذا الم ذ ه يتم تنفي    وس

  ).  للتصنيعباألغلبيةالمملوآة  (لألوليفيناتوالصحراء 

 هرقائق البولي بروبلين ثنائية االتجامشروع إنتاج مادة  ٢-٢-٩
Biaxially Oriented Polypropylene )BOPP(  

منتج البولي بروبلين بخصائص متميزة مثل الشفافية والقدرة يحتوى المشروع على خط إنتاج لهذه المادة المعتمدة على 
، وتقوم تتلخص االستخدامات الرئيسية لهذه المادة في مواد وأنظمة التعبئة والملصقات. على تحمل معظم المواد الكيماوية

المتوقع أن يبدأ اإلنتاج في  ومن شرآة الرواد الوطنية للبالستيك بتنفيذ هذا المشروع والتي ستقام في مدينة الدمام الصناعية
  .م٢٠٠٩ عام  منالربع األول

 )١المجمع رقم (مجمع االيثيلين والبروبيلين ومشتقاتهما توسعة  ٣-٢-٩

نشاء مشروع إلنتاج مليون طن سنويًا من اإليثيلين إلشرآة باسل  بمشارآة والصحراء لإلوليفيناتتقوم شرآة التصنيع 
 ألف طن ٤٠٠ ألف طن سنويًا من اإليثيلين إلنتاج ٨٠٠ باستخدامم الشرآة وستقو. ألف طن سنويًا من البروبلين ٢٨٠و

  والبروبيليناإليثيلين ستخدمي ألف من البولي إيثيلين المنخفض الكثافة، وس٤٠٠سنويًا من البولي إيثيلين العالي الكثافة و
بلغ حصة شرآة التصنيع الوطنية  مليار ريال سعودي، وت٩٫٣تقدر تكلفة المشروع بحوالي . المتبقي في مشاريع أخرى

 وسيبدأ التشغيل في اإلنشائية األعمالمن % ٨٥يقارب  نجاز ماإوقد دخل المشروع حيز التنفيذ وتم  ،%٤٥٫٣٣فيها 
  .م٢٠٠٨النصف الثاني من العام 

اللقيم أنواع  تغيير بعضأو زيادة إمكانية ودراسة إضافة فرن تكسير بيثيلين إلاتوسعة مشروع دراسات آما تم البدء في 
، علمًا بأن هذا المشروع يتطلب أخرىمع منتجات متنوعة  طن سنويًا  ألف١٦٠يثلين بمقدار مما يزيد الطاقة اإلنتاجية لإل

  . ختصة على تخصيص اللقيم والوقود الذي تتطلبه هذه التوسعةمموافقة الجهات ال

   . مليون ريال٢٫٦٢٥ هذه التوسعة بـوتقدر تكاليف
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 الخالتمشروع إنتاج  ٤-٢-٩

 على إقامة  مع شرآة آندية تدعى اسيتيكساتفاقم إلى ٢٠٠٢ولقد تم التوصل عام ، وات سن عشرةبدأ هذا المشروع منذ
 ٢٧٥ ألف طن سنويًا وخالت الفينيل بطاقة ٥٠٠ مليون طن سنويًا، وحمض الخل بطاقة ١٫٨مشروع للميثانول بطاقة 

نيز شرآة اسيتيكس واستمر العمل مع شرآة سيالنيز على تطوير م أشترت شرآة سيال٢٠٠٥في عام وألف طن سنويًا، 
 التي  تنفيذ المشاريعتكلفة ارتفاع  المشروع بسببالعمل في توقيفقرر الشرآاء م ٢٠٠٥عام أواخر في المشروع، و

 أسعار  مما أدى إلى زيادةنتجت من العدد الضخم من المشروعات التي تحت التنفيذ في قطاع البتروآيماويات عالميًا
إال أن التصنيع . ونتيجة لذلك فقد المشروع تخصيص الغاز الذي سبق منحه لهالمعدات والمواد وخدمات المقاوالت 

و  الخل من حمض مليون طن سنوياًًإلى  الف ٦٠٠ مع عدة شرآاء محتملين إلنتاج  العمل على المشروعاستمرت في
   .Vinyl Acetate Monomer  (VAM)الفينيل  ألف طن سنويًا من خالت ٣٠٠ إلى ٢٠٠

 من المشروع،% ٦٠تشارك التصنيع بحدود س و ريال سعودي،مليون ٥٫١١٩ في المشروع حوالي االستثمارتبلغ قيمة  
علمًا بأن تكلفة االنتاج في المملكة تعتبر تنافسية . م٢٠١١عام  اإلنتاج يبدأ أن ومن المتوقع ولم يتم بعد تحديد الشرآاء،

مي وذلك لتوفر الغاز وبتكلفة منافسة ، ويعتمد المشروع على حصوله على الغاز المطلوب من الجهات على النطاق العال
  .المعنية

 شرآة آريستل مشاريع ٥-٢-٩

 قليلة النقاوة أولية التيتانيوم من مواد أآسيد لثاني األولية المادة منها استخالص توسعية مشاريعتعمل شرآة آريستل على 
تكلفة هذه  قدرتو ،التيتانيوم لتصنيع ثاني أآسيدستخدامها إ من ثم ن خام الحديد المختلط بها آهربائية عبأفرانبفصلها 
صنع لمعدن التيتانيوم وذلك م، آما تعمل الشرآة على إنشاء ) مليون ريال٣٫٧٥٠حوالي  (مليون دوالر ١٫٠٠٠ المشروع

  مليون دوالر٢٠٠ر تكلفة هذا المشروع بحوالي عن طريق استغالل رباعي آلوريد التيتانيوم المتوفر لدى الشرآة، وتقد
 وتشارك  إضافة إلى رأس المال،بقروض  هذين المشروعين مناألآبرول الجزء موسي .) مليون ريال٧٥٠حوالي (

  .ون ريالملي١٫٠٤٠ـالتصنيع بتمويل جزء من رأس المال ويقدر ب

 مصفاة و إنتاج البتروآيماوياتالمجمع  ٦-٢-٩

مرافق وخدمات مساندة ومنشئات إلنتاج البتروآيماويات،  و،النفطضم مصفاة لتكرير الشرآة إنشاء مجمع ي تخطط
 برميل يوميًا من الزيت الخام بحيث سيتم إنتاج الديزل، ووقود ٤٠٠٫٠٠٠ السعة اإلنتاجية للمجمع  ستبلغ.للمشروع

سيعطي .  األسواق لهذه المنتجاتأهم واآلسيويةتروآيماوية، وتعتبر األسواق األوروبية فحم، ومنتجات بالالطائرات، و
 مما للمشروع  ميزة تنافسيةالمشروع والتكامل المتميز بين عناصر ، والمجمع، والمواد الخام المستخدمةتصميم المصفاة
 مليون ريال سعودي ٢٨٧حوالي المشروع تطوير حصة شرآة التصنيع المتوقعة من تكاليف وتبلغ ، هيساهم في نجاح

و يجدر بالذآر أن تقنيات المصافي هي تقنيات متوفرة ومفتوحة للجميع  ،م٢٠١٢المشروع في عام  يأن ينتهومن المتوقع 
 .ويمكن الحصول عليها من أآثر من شرآة
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  التعهد بالتغطية  ١٠

  متعهد التغطية  ١-١٠

دد وذلك لع") متعهد تغطية االآتتاب(" شرآة الرياض المالية وآاليون السعودي الفرنسي ماه التغطية اإن متعهد
  . سهم وتمثل آافة األسهم المطروحة لالآتتاب١١١٫١١١٫١١١

  ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االآتتاب ٢-١٠

  عرض البيع والتعهد بتغطية االآتتاب  ١-٢-١٠

ممثلة في هذه االتفاقية بشرآة (بموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االآتتاب بين الشرآة 
  :االآتتابومتعهد تغطية ) التصنيع

تقوم في تاريخ التخصيص بإصدار وتخصيص جميع أسهم الحقوق األولوية تعهد التغطية بأن متتعهد الشرآة ل 
  .المتعهد بتغطيتها التي لم يكتتب بها المساهمون

يشتري بنفسه في تاريخ التخصيص جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد يتعهد متعهد تغطية االآتتاب للشرآة بأن  
  .ا التي لم يكتتب بها المساهمون المسجلون بتاريخ األحقية إن وجدت بسعر االآتتاببتغطيته

  .ورد في اتفاقية التعهد بتغطية االآتتاب وقد تعهدت الشرآة لمصلحة متعهد تغطية االآتتاب بأنها ستلتزم بجميع ما

  الرسوم والمصاريف ٢-٢-١٠

 آما تقوم الشرآة بدفع القيمة المتعهد بتغطيتهامالي تدفع الشرآة لمتعهد تغطية االآتتاب رسوم تغطية على أساس إج
  .تغطيةالاالآتتاب إلى متعهد  بعمليةالرسوم والمصاريف المتعلقة 
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  ملخص النظـام األساسي للشرآة ١١

، شرآة مساهمة هـ وتعديالته٢٢/٣/١٣٨٥ تاريخ ٦/ألحكام نظام الشرآات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ًاطبقتأسست 
 :ن مالكي األسهم المبينة أسمائهم بعقد التأسيس ووفقا ألحكام هذا النظام التاليهسعودية بي

  اسم الشرآة ١-١١

 ".الشرآة" ويشار إليها فيما بعد بكلمة -شرآة مساهمة سعودية" شرآة التصنيع الوطنية " اسم الشرآة هو 

  أغراض الشرآة ٢-١١

  :حددت أغراض الشرآة فيما يلي

لمملكة العربية السعودية بصفة خاصة وللمنطقة العربية بصفة عامة وذلك في مجال نقل التقنية الصناعية المتقدمة ل 
  .صناعات تحويل البتروآيماويات والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والميكانيكية

  .إلى الدول األخرى ةالمصنعالمساهمة في توسيع القاعدة التصديرية للمملكة عن طريق تصدير منتجات المملكة  

مساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي عن طريق تطوير الصناعات الكبيرة باالستفادة من المزايا النسبية التي ال 
  .تتوفر في المملكة

تحقيق درجة أعلى من االآتفاء الذاتي والمساهمة في رفع درجة االستقاللية االقتصادية في مجاالت االستهالك  
  .والخدمات الصناعية الفنيةنتاج إلوا

وتأآيد وترسيخ وتطوير القدرة واإلمكانيات الذاتية للمملكة العربية السعودية وتحقيق التكامل بين براز إمساهمة في ال 
 .درجة اعتمادها على قطاع االستيرادفيض ختالقطاعات اإلنتاجية وسعودتها والعمل على 

  .العربية بصفة عامةومع الدول  يالخليجبين دول مجلس التعاون  ي والتقنيالصناعتقوية التعاون  

تحقيق أقصى العائدات الممكنة على الموارد االقتصادية التى تستثمرها حيث تساهم في نمو تنمية إيجابية للدخل  
 .القومى وعائد مجز على رؤوس األموال المستثمرة

  :ولتحقيق هذة األغراض ستقوم الشرآة بما يلي

يل البتروآيماويات وفي مجاالت الصناعات الكيماوية إنشاء الصناعات المتقدمة في مجاالت صناعات تحو  )أ(
والصناعات الهندسية والميكانيكية والصناعات المكملة وتقديم الدعم والخدمات الفنية واالستشارية لهذه الصناعات لتأآيد 

  .نجاحها وضمان استمرار تطورها التقنى

  . المساعدة في تنفيذها أو ادارتهاتأسيس الشرآات بمختلف أشكالها لتنفيذ مشاريعها الصناعية أو  )ب(

  .الصناعية لخدمة القطاع الصناعى الوطنى بصفة عامةدارة إلاالمصانع وتطوير القدرات الذاتية على دارة إ  )ج(

  .اآتساب التقنية الصناعية عن طريق الشراء وعن طريق التعاون مع مالآها أو مطوريها  )د(

نة الصناعية والفحص الصناعي لخدمة مشاريع الشرآة الصناعية إنشاء مشاريع تطوير القدرة على الصيا  )هـ(
  .والمشاريع الصناعية في المنطقة العربية
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  .قطع الغيار واألجزاء واآلالت والمعدات الرأسمالية نتاج إتطوير صناعات   )و(

تطوير وتشجيع في المجاالت الممكنة عن طريق تدعيم القدرة على البحث وال ًاذاتيتطوير التقنية الصناعية   )ز(
  .مواهب االبتكار واالختراع  وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة

أو رأسيًا لصناعتها أو للصناعات المحلية األخرى باإلشتراك والمساهمة فيها مع  ًاأفقيالصناعات المكملة قامة إ  )ح(
  .غيرها من الشرآات والمؤسسات أو مع األفراد أو بمفردها

  .مواد الخام المحلية بمفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية المختلفةتطوير مصادر ال  )ط(

التعاون مع القطاع التجاري المحلي والعمل على تلبية متطلبات وتدعيم نشاطه لخدمة األسواق المحلية واآتساب   )ي(
  .األسواق الخارجية

جات المشاريع الصناعية وتخزينها والمعارض تُملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات الالزمة لحفظ منت  )ك(
تحتاج الشرآة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والعرض  يالتالالزمة لعرضها ولغير ذلك من الوجوه 

  .والبيع والشراء واالستيراد والتصدير

عمل على تحقيق  مشابهة ألعمالها أو التي تالتعاون مع الهيئات والشرآات والمؤسسات التي تزاول أعماًال  )ل(
ويحق أن يكون للشرآة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه في هذه الهيئات أو الشرآات أو . أغراضها

 .المؤسسات وأن تساهم فيها أو تشتريها أو تشترك في ادارتها

  المرآز الرئيسي ٣-١١

المملكة العربية السعودية بمقتضى يقع المرآز الرئيسي للشرآة في مدينة الرياض ويجوز نقله إلى أية مدينة أخرى داخل 
  .قرار تصدره الجمعية العامة غير العادية

الشرآة إنشاء فروع أو وآاالت أو مكاتب أو معارض للشرآة داخل المملكة العربية السعودية أو دارة إيجوز لمجلس 
 .خارجها حسبما تقتضيه مصلحة الشرآة

  مدة الشرآة ٤-١١

  . ميالدية تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة بإعالن تأسيس الشرآةسنة) ٩٩(حددت مدة الشرآة بتسعة وتسعين 

 .إطالة مدة الشرآة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل ًادائميجوز 

  رأس مال الشرآة ٥-١١

ة وتسعون مليون وسبعمائة ثالثة أالف وأربعمائة وخمس)  ريال٣٫٤٩٥٫٧٣٥٫٧٥٠(رأس مال الشرآة مبلغ وقدره 
ثالثمائة وتسعة وأربعون )  سهمًا٣٤٩٫٥٧٣٫٥٧٥(وخمسة وثالثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي مقسم إلى 

عشرة رياالت ) ١٠(مليون وخمسمائة وثالثة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون سهمًا اسميًا قيمة آل منها 
  .سعودية

  . متساوية فيما تخوله من حقوق وما ترتبه من التزاماتجميع أسهم الشرآة عادية ونقدية

في حالة زيادة رأس المال ال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة 
  .ًانظاموفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي حتى ولو بلغ حده األقصى المقرر 

  : أسهم ممتازةإصدار
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، وبعد موافقة معالي وزير التجارة وطبقًا لألسس التي يحددها أن تصدر أسهمًا ممتازة ال تعطي الحق في يجوز للشرآة
٪ من رأس مالها وترتب األسهم المذآورة ألصحابها باإلضافة إلى حق المشارآة في ٥٠التصويت وذلك بما ال يجاوز 

  :سهم ما يلياألرباح الصافية التي توزع على األ

٪ من القيمة اإلسمية للسهم بعد تجنيب ٥الحق في الحصول على نسبة معينة من األرباح الصافية ال تقل عن   )أ(
  .اإلحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع ألرباح الشرآة

ن ناتج معينة مأولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشرآة وفي الحصول على نسبة   )ب(
  .التصفية

،  تحديدها في قرار اإلصداريجوز للشرآة شراء هذه األسهم بعد موافقة وزارة التجارة وطبقًا لألسس وبالطريقة التي يتم
على أال يتضمن هذا القرار أي نص يقضي بإجبار المساهم على بيع أسهمه، وال تدخل هذه األسهم في حساب النصاب 

 ).١٠-١٥(و ) ٩-١٥( للشرآة المنصوص عليهـا في المادتين الالزم النعقاد الجمعية العامة

وفي حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المشار 
 هذه النسبة من السابقة ألصحاب األسهم عديمة الصوت عن هذه السنة وإذا فشلت الشرآة في دفع) أ-١(إليها في الفقرة 

من ) ٨٦(األرباح لمدة ثالث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم منعقدة طبقًا ألحكام المــادة 
نظام الشرآات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشرآة والمشارآة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم 

سب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشرآة من دفع آامل أرباح األولوية في مجلس اإلدارة بما يتنا
  .المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة

  االآتتاب في األسهم ٦-١١

  .بالكامل مال الشرآة وتم دفعه المساهمون في جميع أسهم رأساآتتب 

  ملكية السهم ٧-١١

لشرآة فإذا تعدد ُمالك السهم وجب عليهم أن يختاروا من بينهم من ينوب عنهم في السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة ا
  .استعمال الحقوق الخاصة بالسهم مع بقائهم مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم

لهذا النظام سواء  ًافقوتمُلك السهم يعني قبول مالكه لنظام الشرآة والتزامه بما تصدره جمعيات المساهمين من قرارات 
  .لها ًامخالفآان حاضرأ أو غائبأ وسواء آان موافقأ على هذه القرارات أو 

وال يجوز أن يكون االآتتاب أو التصرف الذي يتم به اآتساب ملكية السهم معلقأ على شرط يؤدي بطريق مباشر أو غير 
  . القبيل آأن لم يكنمباشر إلى إعفاء أو تحديد إلتزام المساهم ويعتبر أي شرط من هذا

  سجل األسهم ٨-١١

 للمساهمين ويجب أن يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وأرقام األسهم والقدر تعد الشرآة سجًال
  .المدفوع من قيمتها إلى جانب البيانات األخرى التي يقرر مجلس االدارة قيدها في السجل

ألسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقامأ مسلسلة ويجب أن يوقع عليها عضوان تكون األسهم اسمية وتستخرج شهادات ا
  .من أعضاء مجلس االدارة وُتختم بخاتم الشرآة 

يجب أن تتضمن شهادات األسهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشرآة، ورقم 
يمة رأس المال، وعدد األسهم الموزع عليها وخصائص وأغراض وتاريخ القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشرآة، وق

  .الشرآة ومرآزها الرئيسي، ومدتها



   النظـام األساسي للشرآةملخص
  

٧٩  

  .يحدد مجلس االدارة شروط تزويد الشرآة للمساهم بشهادة جديدة للسهم أو األسهم تحل محل الشهادة التي تفقد أو تتلف

  تداول األسهم ٩-١١

ويكون القيد ) ١-٨(د في سجل المساهمين المنصوص عليه في البند سهم الشرآة قابلة للتداول وتنتقل ملكية السهم بالقي
بتسجيل اسم المتصِرف إليه ونوع التصُرف الناقل للملكية وتاريخه ويجب أن يؤشر بهذا القيد على السهم محل التصرف 

  .إال من تاريخ القيد في سجل المساهمين الغير وال يحتج بانتقال الملكية قبل الشرآة أو

ال يجوز تداول األسهم التى اآتتب بها المؤسسون قبل نشر ) ١-٩(ن حكم قابلية األسهم للتداول المشار إليها بالبند استثناء م
الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين آاملتين ال تقل آل منهما عن اثنى عشر شهرأ من تاريخ تأسيس 

ومع . على نوعها وتاريخ تأسيس الشرآة والمدة التي يمتنع فيها تداولهاالشرآة ويؤشر على شهادات هذه األسهم بما يدل 
ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية هذه األسهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى 

  .لى الغيرأو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إدارة لإلأحد أعضاء مجلس االدارة لتقديمها آضمان 

  زيادة رأس المال ١٠-١١

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشرآة مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون رأس المال 
  .األصلي قد دفع بأآمله ويعين القرار مقدار الزيادة وطريقة تحصيلها

يجب إعالن هؤالء بأولويتهم بنشر القرار الصادر يكون للمساهمين األصليين أولوية االآتتاب باألسهم الجديدة النقدية و
بالزيادة في جريدة يومية مع بيان شروط االآتتاب أواخطارهم بذلك بواسطة إرسال خطابات مسجلة ويجب على من 
يرغب منهم في ممارسة حقه في أولوية األآتتاب أن يفصح للشرآة عن هذه الرغبة خالل خمسة عشر يومأ من تاريخ 

  .خطارالنشر أو اإل

توزع األسهم الجديدة الخاصة بزيادة رأس المال على المساهمين األصليين الذين طلبوا االآتتاب بها بنسبة ما يملكه آل 
ويعاد توزيع ما بقي من األسهم . منهم من أسهم أصلية بشرط أال يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة

ين طلبوا أآثر من نصيبهم بنسبة مايملكونه من أسهم أصلية على أال يجاوز ما الجديدة على المساهمين األصليين الذ
  .يحصلون عليه من أسهم جديدة ما طلبوه منها 

لالآتتاب العام ) ٣-١٠(يتم طرح الباقي من أسهم زيادة رأس المال بعد اآتتاب المساهمين األصليين حسب نص البند 
  .إليها عالوة إصدار ًامضافبالقيمة االسمية أو بالقيمة االسمية 

في حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن آيفية االآتتاب في أسهم زيادة رأس المال أو الفائض منها بعد اآتتاب 
  .المساهمين األصليين أو إلغاء أو تقييد حق األولوية فتتبع اإلجراءات التي ينص عليها هذا القرار

  تخفيض رأس المال ١١-١١

  .العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشرآة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشرآة بخسائريجوز بقرار من الجمعية 

يجب قبل صدور قرار التخفيض تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الداعية للتخفيض وعن اإللتزامات التي على 
  .الشرآة وأثر التخفيض في هده اإللتزامات

  .لمال الطريقة التي يتم بها اجراء التخفيضيجب أن يبين قرار تخفيض رأس ا

إذا آان تخفيض رأس مال الشرآة نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشرآة وجبت  دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم 
من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المرآز الرئيسي  ًايومعليه في خالل ستين 

فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشرآة مستنداته في الميعاد المذآور وجب على الشرآة أن تؤدي إليه دينه إذا آان . لشرآةل
 . آافيًا للوفاء به إذا آان آجًال أو أن تقدم ضمانًاحاًال
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  تكوين مجلس اإلدارة ١٢-١١

لعادية لمدة ثالث سنوات تبدأ مدة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة ادارة إيتولى ادارة الشرآة مجلس 
  .عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشرآة

  :استثناء مما سبق قام المؤسسون بتعيين أول مجلس ادارة لمدة خمس سنوات مؤلفأ من األعضاء التالية أسماؤهم

  مجلس اإلدارة: ١-١١  شكل

 الصفة االسم م
 رئيس المجلس محسون محسن بهجت جالل/ الدآتور  ١

 عضو المجلس فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود/ األمير ٢

 عضو المجلس فيصل بن صفوق البشير/ الدآتور ٣

 عضو المجلس يوسف حمدان الحمدان/ األستاذ ٤

 سعضو المجل على زيد القرشي/ األستاذ ٥

 عضو المجلس علي عبدالرحمن الخلف/ الدآتور ٦

 عضو المجلس فؤاد عباس قطان/ األستاذ  ٧

 عضو المجلس  فيصل محمد البسام/ األستاذ  ٨

  عضو المجلس  رضا محمود ابار/ األستاذ  ٩

  عضو المجلس  بنك الرياض  ١٠

    الشرآة :المصدر

لعدد من أسهم الشرآة التقل قيمتها عن عشرة آالف  ًامالكيجب على آل عضو من أعضاء مجلس االدارة أن يكون 
يعتمدها وزير من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي  ًايوم) ٣٠(ريال وتودع هذه األسهم خالل ثالثين ) ١٠٫٠٠٠(

وتظل غير قابلة للتداول إلى أن دارة إلاوتخصص هذه األسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس . التجارة لهذا الغرض
من نظام الشرآات أو لحين الفصل في ) ٧٧(قضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في المادة تن

  .الدعوى المذآورة

  .ًاتلقائيبطلت عضويته ) ٣-١٢(أسهم الضمان خالل المدة المحددة في البند دارة إلاإذا لم يقدم عضو مجلس 

 له وإذا شغر مرآز أحد أعضاء المجلس، آان للمجلس أن يعين مؤقتًا عضوًا تنتهى عضوية المجلس بانتهاء المدة المقررة
على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها للتصديق عليه، ويكمل  في المرآز الشاغر

  .و الجديد مدة سلفه في المجلسالعض

ت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن النتخاب عن أربعة أعضاء وجبدارة إلاإذا هبط عدد أعضاء مجلس 
  .العدد الالزم من األعضاء

ويجوز دائمًا إعادة تجديد . يجوز بعد انتهاء مدة عضوية مجلس االدارة إعادة تعيين نفس األعضاء أو بعضهم ولعدة مرات
  .مدة رئاسة رئيس المجلس

يل محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجلس االدارة وتدوين ُيعين مجلس االدارة سكرتيرًا للشرآة يختص بتسج
القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات ويكون هو المسئول واألمين على حفظها إلى جانب ُممارسة االختصاصات 

  .األخرى التي يكلها إليه مجلس االدارة ويحدد المجلس راتبه وميزاته
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  اجتماعات مجلس اإلدارة ١٣-١١

، آلما اقتضى األمر ذلك على أال تقل اجتماعاته في آل األحوال عن مرة ارة بناًء على دعوة من رئيسهاالديجتمع مجلس 
ا طلب إليه ذلك واحدة آل ثالثة أشهر ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لالنعقاد في اجتماع خاص مستعجل إذ

ألعضاء في حضور اإلجتماع، وفقًا للضوابط يره من ا، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غاثنان من األعضاء
  :التالية

  .ال يجوز لعضو المجلس أن ينوب عن أآثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع  )أ

  .أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة  )ب

  .أن تكون اإلنابة بشأن إجتماع محدد  )ج

  .نيب التصويت بشأنهاال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على الم  )د

وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة . إال بحضور أربعة من أعضائه على األقل ًاصحيحال يكون اجتماع المجلس 
  .ألصوات األعضاء الحاضرين وعند تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي منه رئيس مجلس االدارة

  .عات عادية متتالية اعتبر مستقيًالإذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور أربعة اجتما

تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص 
  .يوقعه رئيس المجلس والسكرتير، ويتم إثبات حضور أعضاء المجلس بكشف يوقع عليه الحضور

مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشرآة أية مصلحة دارة إلاال يجوز أن يكون لعضو مجلس 
  .إال بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد آل سنة

إبالغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب دارة إلاعلى عضو مجلس 
وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على قرار .  المجلسالشرآة ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع

  .المجلس الذي يصدر في هذا الشأن

يجب على رئيس مجلس االدارة إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التى تمت أو تتم لحساب 
ة فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الشرآة والتي يكون ألحد أعضاء مجلس االدارة مصلحة شخصي

  .الحسابات

أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة  ًاسنويال يجوز لعضو مجلس االدارة بغير ترخيص من الجمعية العادية يجدد 
مليات التي الشرآة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وإال آان للشرآة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر الع

  .باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها

من أي نوع أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم  ًا نقديًاقرضال يجوز للشرآة أن تقدم ألي من أعضاء مجلس االدارة 
  .ويعتبر باطأل آل عقد يتم بالمخالفة ألحكام هذا البند. أو أآثر مع الغير

  :للشرآة على النحو التاليدارتهم إ عن يصرف ألعضاء مجلس االدارة مكافأة

ريال سعودي يصرف لكل عضو حضر االجتماع بنفسه وبحد أعلى ) ٣٫٠٠٠(بدل حضور مقداره ثالثة آالف   )أ(
  .ريال سعودي في السنة) ٣٦٫٠٠٠(ال يزيد عن ستة وثالثين ألف 

من الباقي بعد ) ٪١٠(زيد عن ريال سعودي بما ال ي) ٢٠٠٫٠٠٠(مبلغ من األرباح ال يزيد عن مائتي ألف   )ب(
ألحكام هذا النظام أو لنصوص  ًاتطبيقخصم المصروفات واالستهالآات واالحتياطيات التي قررتها الجمعية، 

  .من رأس مال الشرآة) ٪٥(نظام الشرآات، وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن 

 لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس االدارة شامًال ًابيانة يجب أن يتضمن تقرير مجلس االدارة السنوي إلى الجمعية العام
من مبالغ خالل سنة الشرآة المالية من مكافآت وبدل حضور ومصروفات نثرية وآذلك المزايا النقدية أو العينية آما يشمل 
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بها داريين إالتقرير المذآور على بيان المبالغ التى حصل عليها أعضاء المجلس بوصفهم موظفين مخولين في الشرآة أو 
  .ستشاريةإأو دارية إوما قبضوه منها مقابل أية خدمات فنية أو 

  صالحيات مجلس اإلدارة ١٤-١١

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعيات العامة يكون لمجلس االدارة أوسع السلطات في ادارة الشرآة آما يكون له 
  . في مباشرة عمل أو أعمال معينهفي حدود اختصاصه أن يفوض واحدأ أو أآثر من أعضائه أو من الغير

بين أعضائه أو من غيرهم، آما يجوز له أن يعين من  يعين مجلس اإلدارة رئيسًا من بين أعضائه وسكرتيرًا للمجلس من
بين أعضائه عضوًا منتدبًا ويحدد المجلس صالحيات العضو المنتدب وأتعابه السنوية ويجوز أن يجمع عضو بين مرآز 

  :صالحيات التاليةمنتدب ويكون لرئيس المجلس نيابة عن مجلس اإلدارة والمساهمين الالرئيس والعضو ال

  .دعوة المجلس إلى االنعقاد ورئاسة اجتماعات الجمعيات العامة  )أ

تمثيل الشرآة أمام الجهات الحكومية والقضائية والهيئات الخاصة والشرآات والمؤسسات وآذلك تمثيلها في   ) ب
وآذلك اقتراح أسماء ممثلي شرآة التصنيع الوطنية في .  أو تساهم فيها بجميع أنواعهاالشرآات التي ساهمت

  .مجالس إدارات تلك الشرآات الذين يقوم بتعيينهم مجلس إدارة شرآة التصنيع الوطنية

تمثيل شرآة التصنيع الوطنية في الجمعيات العامة التي تعقدها الشرآات التي تساهم فيها شرآة التصنيع   ) ج
  .الوطنية أو تفويض من يشاء من أعضاء المجلس أو موظفي الشرآة بحضورها نيابة عنه

إجراء المعامالت وإبرام العقود والوثائق والتوقيع عليها باسم الشرآة في الحدود المقررة من قبل مجلس اإلدارة   ) د
  .ستنداتهابما في ذلك توقيع عقود تأسيس الشرآات مع آافة تعديالتها ومالحقها واستالم م

طلب ومطالبة ومقاضاة أي شخص طبيعي أو اعتباري واتخاذ آافة الوسائل والسبل القانونية لتحصيل   )هـ
  .والمحافظة على أموال الشرآة وممتلكاتها والعقارات، أيًا آانت طبيعتها أو أوصافها المستحقة لها لدى الغير

 واإلفراغات ضمن الحدود التي يقررها مجلس إصدار وتوقيع اإليصاالت الصحيحة وصكوك نقل الملكية  ) و
  .اإلدارة

القيام بدفع أي دين أو مال مستحق على الشرآة وقبض أي مال أو دين مستحق لها وإجراء المفاوضات   ) ز
  .والتصالح وتسوية الحسابات والمنازعات والتصفيات الحسابية أيًا آانت متى آان للشرآة مصلحة في ذلك

 الجهات الخاصة والعامة وإبرام االتفاقيات الالزمة لذلك مع الجهات المختصة آصندوق اقتراض النقود من  ) ح
  .التنمية الصناعي السعودي أو غيره وآذلك تقديم الضمانات الالزمة لذلك باسم شرآة التصنيع الوطنية

الوطنية فيها بما الرهن أو فك الرهن لموجودات أو ممتلكات الشرآة أو الشرآات التي تساهم شرآة التصنيع   ) ط
  .يساوي نسبتها في تلك الشرآات لدى ُآتَّاب العدل وغيرهم من الجهات المختصة

  .توآيل الغير في المدافعة والمرافعة عن الشرآة  ) ي

  .آما له أن يوآل غيره في عمل أو أعمال معينة  ) ك

. ة عضوية آل منهم في المجلسال تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن مد
  .ويجوز دائمًا إعادة تجديد مدة رئاسة رئيس المجلس

يجوز لمجلس اإلدارة تعيين مدير عام تنفيذي، ويحدد المجلس صالحياته وراتبه وميزاته، ويكون هو المسئول التنفيذي في 
من هذا النظام بتصريف شئون ) ١-١٤(الشرآة تحت إشراف مجلس اإلدارة، ويقـوم في حدود ما نص عليــه البنـــد 

  .الشرآة اليومية
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تفويض بعض صالحياته لمساعديه من موظفي الشرآة أو للغير على أن دارة إلايجوز للمديرالعام بعد موافقة مجلس 
  .تباشر هذه الصالحيات المفوضة تحت إشرافه ومسئوليته

لى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو أو سكرتير الشرآة أن يذيع إدارة إلاال يجوز ألي من أعضاء مجلس 
  . وجب عزله ومساءلته عن التعويضإلى الغير ما عرفه من أسرار الشرآة بسبب مباشرته لمسئولياته فيها وإال

  لمساهمينا جمعيات ١٥-١١

  .تضم جميع المساهمين وال يجوز انعقادها إال في مدينة الرياض ًا صحيحًاتكوينالجمعية العامة المكونة 

لكل مكتتب أيًا آان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريقة األصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين ولكل 
وللمساهم أن يوآل عنه مساهمًا . مساهم حائز لعشرة أسهم على األقل حق حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية

  .جمعية العامةآخر من غير أعضاء مجلس االدارة  في حضور ال

  :تختص الجمعية التأسيسية باألمور التالية

ألحكام هذا النظام  ًاطبقالتحقق من االآتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء بالقدر المستحق من قيمة األسهم   )أ(
  .األساسي ونظام الشرآات

ت جوهرية على النظام وضع النصوص النهائية لنظام الشرآة األساسي ولكن ال يجوز للجمعية إدخال تعديال  )ب(
  .المعروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها

  .المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والصفقات التي اقتضاها تأسيس الشرآة  )ج(

ن إذا حضره عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس مال الشرآة على األقل ويكو ًاصحيحيكون اجتماع الجمعية التأسيسية 
لكل مكتتب في اجتماعات الجمعية صوت واحد عن آل سهم يملكه أو يمثله وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية باألغلبية 

  .المطلقة ألصوات األسهم الممثلة فيها

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة 
ويجوز دعوة جمعيات . ة، وتعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشرآةبالشرآ

  .عادية أخرى لإلجتماع آلما دعت الحاجة إلى ذلك

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشرآة األساسي باستثناء األحكام المحظور تعديلها بمقتضى نظام 
. وتختص باالضافة إلى ذلك بالنظر في إطالة مدة الشرآة أو تقصيرها أو حلها قبل انتهاء مدتها ألي سبب. رآاتالش

وفضأل عما تقدم يكون لها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بنفس 
  .الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

وعلى مجلس االدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب . العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارةتعقد الجمعية 
وتنشر . من رأس مال الشرآة على األقل) ٪٥(ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائــــــة 

ة يومية توزع في البلد الذي يوجد فيه المرآز الرئيسي للشرآة الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيف
ويجوز توجيه الدعوة إلى المساهمين في الميعاد . قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يومآ على األقل

ول األعمال ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الجمعية وترسل صورة من الدعوة وجد. المذآور بخطابات مسجلة
  .إلى االدارة العامة للشرآات بوزارة التجارة خالل المدة المحددة  للنشر

يحرر عند انعقاد الجمعية آشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم إلتى في 
  .ي مصلحة اإلطالع على هذا الكشفويكون لكل ذ. حيازتهم سواء باألصالة أو بالوآالة وعدد األصوات المخصصة لها

. رأس مال الشرآة على األقل) ١/٢(إذا حضره مساهمون يمثلون نصف  ًاصحيحيكون اجتماع الجمعية العامة العادية 
فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يومأ التالية لإلجتماع 

 ًا أيًاصحيحمن هذا النظام ويعتبر االجتماع الثاني ) ٧ -١٥(لن هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في البند وتع. السابق
  .آان عدد األسهم الممثلة فيه



   النظـام األساسي للشرآةملخص
  

٨٤  

رأس مال الشرآة على ) ١/٢(يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحأ إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 
نصاب في االجتماع األول، وجهت  الدعوة إلى اجتماع ثان بالطريقة المنصوص عليها في البند فإذا لم يتوفر هذا ال. األقل

  .رأس المال على األقل) ١/٤(إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع  ًاصحيحالسابق، ويكون االجتماع الثاني 

يات العامة العادية وغير العادية لكل مكتتب صوت عن آل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات في الجمع
االشتراك في التصويت على قرارت الجمعية دارة إلاعلى أساس صوت واحد لكل سهم ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس 

  .للشرآة دارتهم إالتي تتعلق بإبراء ذمتهم  من المسئولية عن 

ة في اإلجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامـة غير تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثل
عدا القرارات المتعلقة بزيادة رأس المال أو تخفيضه . أصوات األسهم الممثلة في االجتماع) ٢/٣(العاديــة بأغلبيــة ثلثى 

ر بأغلبية ثالثة أو بإطالة مدة الشرآة أو بحلها قبل انتهاء مدتها أو بدمج الشرآة في شرآة أو منشأة أخرى فيجب أن تصد
  . أصوات األسهم الممثلة في االجتماع ) ٣/٤(أرباع 

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس االدارة 
ي ال يعرض ويجيب أعضاء مجلس االدارة ومراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذ. ومراقب الحسابات

وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها في . مصلحة الشرآة للضرر
  .ًا ونافذًانهائيهذا الشأن 

وُيعين الرئيس جامعين لألصوات من بين المساهمين . يرأس الجمعيات العامة رئيس مجلس االدارة أو نائبه في حالة غيابه
رين ويحرر باجتماع آل جمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين والممثلين وعدد األسهم التى في الحاض

وعدد األصوات التى وافقت عليها أو . والقرارات التى اتخذت. حيازتهم باألصالة أو بالوآالة وعدد األصوات المقرر لها
وتدون هذه المحاضر بصفة منتظمة عقب آل اجتماع في عارضتها وخالصة وافية للمناقشات التى دارت في االجتماع، 
 .سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعو األصوات

  مراقب الحسابات ١٦-١١

من بين المحاسبين القانونيين المعتمدين والمرخص لهم  ًاسنوييكون للشرآة مراقب حسابات أو أآثر تعينه الجمعية العامة 
ية العامة مكافآتهم ولها إعادة تعيينهم أو تغييرهم، واستثناء مما تقدم عين المؤسسون وتحدد الجمع. بالعمل في المملكة

مراقبين أوليين للشرآة ) المحاسب القانوني أحمد الزامل(إبراهيم السبيل وشرآاه " المحاسبون السعوديون " السادة 
  .وحددوا مكافآتهم

لشرآة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات لمراقب الحسابات في آل األوقات حق االطالع على دفاتر ا
  .وله أن يفحص ويتحقق من أصول الشرآة والتزاماتها وموجوداتها. واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها

صول الشرآة من تمكينه من الحدارة إيضمنه موقف  ًاتقريرالعامة السنوية معية جالعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى 
وما قد يكون آشفه من المخالفات ألحكام نظام الشرآات أو هذا النظام األساسي . على البيانات واإليضاحات التي طلبتها

  .مدى مطابقة حسابات الشرآة للواقعورأيه في 

  حسابات الشرآة وحصص األرباح ١٧-١١

  . ديسمبر من آل عام ميالدي٣١تبدأ سنة الشرآة المالية من أول يناير وتنتهي في 

يعد مجلس االدارة في نهاية آل سنة مالية جردًا لقيمة أصول الشرآة وخصومها في التاريخ المذآور آما يعد ميزانية 
ويتضمن هذا . الشرآة وحساب األرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشرآة ومرآزها المالي عن السنة المالية المنقضية

على  ًايومح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األربا
األقل ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية بخمسة وخمسين 

ز الرئيسي للشرآة تحت ويوقع رئيس مجلس االدارة الوثائق المذآورة وتودع نسخ منها في المرآ. على األقل ًايوم
  .على األقل ًايومتصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين 
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أن ينشر في صحيفة توزع في المدينة التي يقع فيها المرآز الرئيسي للشرآة، الميزانية دارة إلاوعلى رئيس مجلس 
والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات قبل تاريخ دارة إلاجلس وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية من تقرير م

العامة دارة إلاانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يومآ على األقل ويجب أن ترسل صورة من هذه الوثائق إلى 
 .على األقل ًايومللشرآات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين 

  :السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجة اآلتيتوزع أرباح الشرآة الصافية 

  .ًاشرعتجنب الزآاة المفروضة   )أ(

من األرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامي، ويجور للجمعية العامة العادية وقف ) ٪١٠(يجنب عشرة بالمائة   )ب(
  .مالهذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذآور نصف رأس ال

  .من رأس المال المدفوع( ٪٥(توزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة   )ج(

) ب (١٠-١٣يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين آحصة اضافية من األرباح مع مراعاة أحكام المادتين   )د(
  .٥-١٧و

اح الصافية على المساهمين أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى للجمعية العامة العادية عند تحديد النصيب الموزع من األرب
  .وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشرآة ويكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر اإلمكان للمساهمين

  .تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والموعد وبالطريقة التي يحددها مجلس االدارة

  المنازعات ١٨-١١

هم الحق في أن يرفع دعوى المسئولية المقررة للشرآة ضد أعضاء مجلس االدارة إذا آان من شأن الخطأ الذي لكل مسا
وقع منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشرآة فى رفع هذه الدعوى ال يزال قائمأ، ويجب على المساهم أن 

 .يخطر الشرآة بعزمه على رفع الدعوى

  حل الشرآة و تصفيتها ١٩-١١

رأس المال، وجب على مجلس االدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر ) ٣/٤( بلغت خسائرالشرآة ثالثة أرباع إذا
  .في استمرار الشرآة أو حلها قبل انتهاء أجلها

ء على حل الشرآة قبل األجل المحدد لها أو النتهاء مدة الشرآة المحددة فتقرر الجمعية العامة غير العادية بنا إذا تقرر
  .أو اآثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم ًامصفياقتراح مجلس االدارة طريقة التصفية وتعيين 

. الشرآة إلى أن يتم تعيين المصفيدارة إومع ذلك يستمر المجلس قائمأ على . تنتهى سلطة مجلس االدارة بانقضاء الشرآة
  .صاصات المصفينوتبقى ألجهزة الشرآة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اخت

  أحكام ختامية ٢٠-١١

  .يعد مجلس االدارة ختمًا للشرآة تختم به الوثائق التي يرى مجلس االدارة ضرورة أو من المفيد ختمها به

  .يودع هذا النظام األساسي وينشر طبقًا ألحكام نظام الشرآات



 

  ٨٦  

  المعلومات القانونية ١٢

  المساهمون ١-١٢

 يمثلون نخبة من رجال ون مساهمعشرةالتصنيع الوطنية  شرآة أسهمفي بلغ عدد المساهمين الذين يملكون حصصًا آبيرة 
  : هذه النشرة على النحو التاليإعدادوتبلغ نسبة المساهمة في رأس مال شرآة التصنيع الوطنية وقت . األعمال واألفراد

 م٢٧/٠٢/٢٠٠٨ بتاريخ الوطنية التصنيع نسبة المساهمة في رأس مال شرآة :١-١٢  شكل

 (%)النسبة   عدد األسهم االسم

 ٤٤٫٠٤٦٫٧٦٦١٢٫٦٨  والمقاوالتة والصناعةشرآه الشاعر للتجار

 ٢٧٫٧٣٧٫٤٥٠٧٫٩٨ مؤسسة الخليج لالستثمار

 ٢٣٫١٦١٫٤٠٠٦٫٦٦  االستثمارية المحدودة شرآة العليان السعودية

 ٢١٫٦٠٢٫٠١٠٦٫٢٢ شرآة المملكة القابضة

  ٥٫٦٣  ١٩٫٥٧٢٫٤٣٥  لتأمينات االجتماعيةل  العامةمؤسسةال

 ٥٫٢٨  ١٨٫٣٤١٫٤٠٠   والمستلزمات الطبيةالدوائية للصناعات الشرآة السعودية

  ٥٫٢٨  ١٨٫٣٤١٫٤٠٠  مجموعة الصناعات الوطنية

  ٣٫٥٥  ١٢٫٣٢٠٫٧٣٠  شرآة سويكورب جسور

  ٢٫٦١  ٩٫١٠٠٫٠٤٩   المؤسسة العامة للتقاعد

  ٢٫١٦  ٧٫٤٩٢٫٩٦٥    بدالعزيز الخريجيعبدالكريم ع

  ٥٨٫٠٥  ٢٠١٫٧١٦٫٦٠٥  اإلجمالي
    الشرآة :المصدر

  رأس مال الشرآة ٢-١٢

 خمسة وتسعون وأربعمائةو ثالثة اآلف) ٣٫٤٩٥٫٧٣٥٫٧٥٠( المصرح به والمصدر والمدفوع يبلغ رأس مال الشرآة
ثالثمائة )  سهمًا٣٤٩٫٥٧٣٫٥٧٥(ى  ريال سعودي مقسم إلسبعمائة وخمسون ألف ووسبعمائة وخمسة ثالثونمليون 

عشرة ) ١٠(سهمًا اسميًا قيمة آل منها خمسمائة وخمس وسبعون  ألف وخمسمائة وثالثة وسبعون مليون وتسعة وأربعونو
 .رياالت سعودية

  الممتلكات ٣-١٢

بلغ صافي قيمتها الدفترية حوالي ) ب ٣٦(إلى ) ب ٢٩(قطع أراضي من رقم الوطنية تمتلك شرآة التصنيع 
 متر بطول ١٥ حي التعاون بالرياض، شماًال شارع عرض –ريال سعودي تقع شمال الدائري الشمالي ) ١٤٫١٩٨٫٥٦٩(

 ١١١٫٧٧١ متر بطول ١٥شارع :  متر، شرقًا٦٣٫٢٤١ متر بطول ١٠٠ متر ، جنوبًا بالدائري الشمالي عرض ٦١٫٧٠
  .متر١١١٫٠٩١ متر بطول ٣٠شارع : متر، غربًا



 المعلومات القانونية
  

٨٧  

  التأمين ٤-١٢

صنيع الوطنية بوالص تأمين مختلفة للعاملين بالشرآة والسيارات التابعة للشرآة بخصوص التغطية أبرمت شرآة الت
وحسب إفادة الشرآة بأنه ليس هنالك عالقة  .التأمينية التي يرى أعضاء مجلس اإلدارة أنها مناسبة ألعمال الشرآة
  .لتأميناستثمارية مباشرة أو غير مباشرة بين شرآة التصنيع الوطنية و شرآة ا

  ملخص ألهم العقود  ٥-١٢

أو اتفاقيات توريد ولكن أبرمت الشرآة عقد إيجار واحد والخاص بمقرها تفاقيات أي االتوجد لشرآة التصنيع الوطنية 
 .بالرياض

  اتفاقيات التمويل ٦-١٢

فاقية حصلت شرآة التصنيع الوطنية على تسهيالت ائتمانية لصالح الشرآة مقدمة من مجموعة سامبا المالية بموجب ات
م، للصرف على المصروفات األولية ٨/٣/٢٠٠٥ريال سعودي بموجب خطاب بتاريخ ) ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(مرابحة بقيمة 

  .للمشاريع الحالية والمستقبلية وتمويل مشاريع البتروآيماويات 

  العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى ٧-١٢

عزيز اسمها وصورتها التجارية، وقد نجحت الشرآة في تطوير منذ تأسيسها سعت شرآة التصنيع الوطنية إلى بناء وت
ويوضح الجدول التالي العالمتين التجاريتين المسجلتين من قبل . وتسجيل عالمة تجارية لدى وزارة التجارة والصناعة

  :شرآة التصنيع الوطنية

  لشرآة التصنيع الوطنيةالعالمات التجارية : ٢-١٢  شكل

 الشعار الوصف  رقم التسجيل االسم

 ٢١/٧٥٨ شرآة التصنيع الوطنية
آلمة تصنيع بحروف عربية والتينية بشكل مميز 
بجانب بعضها البعض والعالمة باللونين األزرق 

 الفاتح والغامق
 

  ٢٢/٧٥٨ شرآة التصنيع الوطنية
والتينية بشكل مميز آلمة تصنيع بحروف عربية 

بجانب بعضها البعض والعالمة باللونين األزرق 
 الفاتح والغامق

 

    الشرآة :المصدر

  النزاعات ٨-١٢

 شرآة التصنيع الوطنية ليست طرفًا في أن اإلصدار هذه ةيؤآد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشرآة بتاريخ نشر
يم قضائي أو أي متابعات أو تسويات مجتمعة أو منفردة من شأنها أن تؤثر سلبًا على وضع الشرآة أي إدعاء أو تحك

  .المالي أو نتائج أعمالها

  المستشار القانوني ٩-١٢

وافق مكتب دار النهى لالستشارات القانونية والمحاماة على استخدام اسمه بالشكل وعلى النحو الذي يظهر به في هذه 
هذه الموافقة، وليست له أي مصلحة في شرآة التصنيع الوطنية أو شرآاتها التابعة أو شرآاتها النشرة ولم يتم سحب 

  .الشقيقة خالف الخدمات المهنية المعينة التي تقدم وفقًا لالتفاق بين الطرفين



 

  ٨٨  

  شروط وتعليمات االآتتاب ١٣

ة قبل استكمال تعبئة طلب االآتتاب، يجب على جميع المساهمين المستحقين قراءة شروط وتعليمات االآتتاب بعناية تام
  .حيث يعد التوقيع على طلب االآتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االآتتاب المذآورة

  االآتتاب في األسهم الجديدة ١-١٣

ويمكن . ساهم المستحقإن التوقيع على طلب االآتتاب وتقديمه للبنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشرآة والم
  :للمساهمين المستحقين الحصول على نشرة اإلصدار وطلب االآتتاب من البنوك المستلمة على النحو التالي

 البنك السعودي البريطاني
  المملكة العربية السعودية١١٤١٣ الرياض ٩٠٨٤ .ب.ص

 
 البنك األهلي

  السعوديةالعربية المملكة ٢١٤٨١جدة  ٣٥٥٥. ب.ص

 
  الرياضبنك
  السعوديةالعربية المملكة ١١٤١٦ الرياض ٢٢٦١٦ .ب.ص

 

 البنك السعودي الفرنسي
  العربية المملكة ١١٥٥٤ الرياض ٥٦٠٠٦. ب.ص

 السعودية

/ ٣١/٥الموافق (هـ ٢٦/٥/١٤٢٩سيتم البدء باستالم طلبات االآتتاب في فروع البنوك المذآورة في المملكة من تاريخ 
قوم البنك المستلم يوعند توقيع وتقديم طلب االآتتاب، س ،)م١١/٦/٢٠٠٨الموافق (هـ ٧/٦/١٤٢٩حتى تاريخ ) م٢٠٠٨

وفي حالة تبين أن المعلومات المقدمة في طلب االآتتاب غير مكتملة أو غير . بصورة منه بختمه وتزويد المساهم المستحق
  .عتبر الغيًاصحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البنك المستلم، فإن طلب االآتتاب سي

 األولوية االآتتاب في حقوق ٢-١٣

 في ولوية، فلن يحصل على أية مزايا أو امتيازات مقابل حقوقهحقوق األسهم أبالنسبة للمساهم المستحق الذي ال يكتتب في 
 المستحقة له شريطةسهم ألااالآتتاب، ما عدا حصوله على تعويض مقابل عدم اشتراآه آليًا او جزئيًا في االآتتاب في 

قبل زيادة ، ولكنه يحتفظ بنفس عدد األسهم الذي يملكه من األسهم وجود تعويض وذلك حسب ما هو موضح تفصيًال أدناه
 ولويةحقوق األسهم أوإذا اختار المساهم المستحق عدم ممارسة حق األولوية الخاص به وعدم االآتتاب في . رأس المال
القيمة اإلجمالية لألسهم المملوآة له نخفاض اوالشرآة سهم أته في ، فإن من البديهي أن تنخفض نسبة حصالمستحقة له

  .حاليًا

وفي حالة عدم  ،االآتتاب وأن يعبئ جميع بنود طلب االآتتاب تعليماتويجب أن يوافق المساهم المستحق على شروط 
آذلك يتعين على .  جزئيًا أواالآتتاب، فإن من حق الشرآة رفض ذلك الطلب آليًا تعليماتو ألي من شروط الطلباستيفاء 

وسيعتبر أي طلب اآتتاب يحتوي على . ولويةحقوق األسهم أمقدم طلب االآتتاب أن يقبل أي عدد يتم تخصيصه له من 
وال يجوز تعديل طلب االآتتاب أو . معلومات غير آاملة أو غير صحيحة أو غير مختوم من قبل مدير االآتتاب الغيًا

  . بين المكتتب والشرآة ملزمًاد قبوله من قبل الشرآة عقدًاسحبه بعد تسليمه، ويعتبر بع



 شروط وتعليمات االآتتاب
  

٨٩  

  المساهمون المستحقون الذين ال يشارآون في االآتتاب في األسهم الجديدة ٣-١٣

سيكون المساهمون المستحقون الذين ال يشارآون في االآتتاب في األسهم الجديدة عرضة إلنخفاض نسبة ملكيتهم في 
سهم المملوآة لهم حاليًا، ووفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية وتمشيًا مع متطلباتها فإنه الشرآة إضافة إلى انخفاض قيمة األ

من الممكن ان يحصل المساهمون المستحقون الذين ال يشارآون في االآتتاب آليًا أو جزئيًا على تعويض، إن وجد، يتم 
ة لهم قبل االآتتاب في حال آون أعلى سعر طلب احتسابه آما هو موضح أدناه، علمًا بأنهم سيحتفظون باألسهم المملوآ

مماثًال لسعر االآتتاب للسهم، فلن يحصل المساهمين المستحقين الذين لم يشارآوا في االآتتاب على أي تعويض نتيجة عدم 
  .اشتراآهم في االآتتاب في األسهم الجديدة

يشارآوا في االآتتاب في األسهم الجديدة آليًا أو للمساهمين المستحقين الذين لم ) إن وجد(سيتم إحتساب مبلغ التعويض 
  :جزئيًا وفقًا للتالي

  متحصالت االآتتاب في األسهم اإلضافية

نعقاد إاألسهم الجديدة التي ال يتم االآتتاب فيها من قبل المساهمين المستحقين عند إغالق آخر تداول ألسهم الشرآة قبل 
سيتم ") األسهم اإلضافية (")م٢٦/٥/٢٠٠٨(الموافق هـ ٢١/٥/١٤٢٩خ الجمعية العامة غير العادية المقررة بتاري

 قد اتخصيصها للمساهمين المستحقين الذين طلبوا االآتتاب بعدد من األسهم يفوق األسهم المستحقة لهم، شريطة أن يكونو
كون توستتاب، وذلك بحسب سعر الطلب الذي ضمنوه في طلب االآ. في جميع األسهم المستحقة لهمآتتاب الباقاموا 

وتعتبر المبالغ . األولوية في التخصيص للمساهمين المستحقين الذين طلبوا االآتتاب في األسهم اإلضافية بأعلى سعر طلب
بعد خصم سعر االآتتاب للسهم الذي سيؤول للشرآة والمصاريف (التي تم الحصول عليها من االآتتاب في هذه األسهم 

  ").مبلغ التعويض(" توزيعها على المساهمين المستحقين الذيم لم يشارآوا هي المبالغ التي سيتم) اإلدارية

  مبلغ التعويض

بعد خصم سعر االآتتاب لألسهم الذي (سيتم تحديد التعويض المستحق لكل سهم عن طريق قسمة مبلغ التعويض، إن وجد، 
ي عدد األسهم التي لم يكتتب بها من على إجمال) سيؤول للشرآة والمصاريف اإلدارية لعملية تخصيص األسهم اإلضافية

قبل المساهمين المستحقين وبذلك يتم تحديد التعويض المستحق لكل سهم وسيتم دفعه للمساهم المستحق الذي لم يكتتب في 
  .آامل أو جزء من األسهم التي يحق له االآتتاب به

  في األسهم الجديدةتعبئة طلب االآتتاب 

في طلب اآتتاب مرفقًا به آامل مبلغ االآتتاب في االآتتاب بها األسهم التي يرغب على المساهم المستحق تحديد عدد 
 التي يملكها في تاريخ األحقيةعدد األسهم  بتقسيم، يحسب عدد األسهم التي يحق للمساهم المستحق االآتتاب بها المستحق

  .)٣،١٤٦( جزء من السهم ١٤٦ أسهم و٣على 

  همأعداد إضافية من األساالآتتاب في  ٤-١٣

وافقت يحق للمساهمين المسجلين في سجالت الشرآة عند آخر إقفال للتداول قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي 
. على زيادة رأس المال، طلب االآتتاب في أعداد إضافية من األسهم لتغطية تلك التي لم ُيمارس حق أولوية االآتتاب فيها

  :يحة التالية فقطويكون االآتتاب بأحد األسعار الصح

 .السعر الذي ُطرح فيه السهم الجديد لالآتتاب 
السعر الذي ُطرح فيه السهم الجديد لالآتتاب ُمضافًا إليه مبلغ يعادل ثالثين بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشرآة  

ل وسعر السهم الُمعدل في نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس الما
  .بعد عقد الجمعية العامة غير العادية

السعر الذي ُطرح فيه السهم الجديد لالآتتاب ُمضافًا إليه مبلغ يعادل ستين بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشرآة في  
ر السهم الُمعدل بعد نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال وسع

 .عقد الجمعية العامة غير العادية
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السعر الذي طرح فيه السهم الجديد لالآتتاب مضافًا إليه مبلغ يعادل تسعين بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشرآة  
م المعدل في نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال وسعر السه

 .بعد عقد الجمعية العامة غير العادية

ريال  ٣٧ريال للسهم، ٣١ريال للسهم، ٢٤ريال للسهم،  ١٨في أعداد إضافية من األسهم آالتالي آتتاب الاوستكون أسعار 
 .مع مراعاة أنه ال يجوز للمساهم المستحق إختيار أآثر من سعر واحد لألسهم اإلضافية. للسهم

 بعد ما ذآر أعاله بعد نهاية فترة االآتتاب سيتم االآتتاب بها من قبل متعهدي التغطية بحسب سعر أسهم جديدة تبقىي أ
  .اإلآتتاب للسهم

  األسهم المستحقة للمساهم المستحقاالآتتاب في آامل  ٥-١٣

الآتتاب  حقوق األولوية التي يحق له ا اسهم الذي يرغب في استخدام آامل حقه واالآتتاب في جميعالمستحقعلى المساهم 
 بكامل مبلغ االآتتاب المستحق والمستندات المطلوبة إلى أحد فروع  مرفقًا ويقدمه طلب اآتتابيقوم بتعبئة نموذجبها أن 

  .البنوك المستلمة أثناء فترة االآتتاب

 ٣ على التي يملكها في تاريخ األحقية عدد األسهم بتقسيمب عدد األسهم التي يحق للمساهم المستحق االآتتاب بها سيح
، علمًا بأنه ال يجوز االآتتاب في عدد آسري من األسهم، بل ُيدوَّر الرقم بشطب )٣،١٤٦( جزء من السهم ١٤٦أسهم و

ريال في عدد  ١٨أما مبلغ االآتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب بضرب . الجزء الكسري منه حيثما يلزم األمر
  .المستحقةاألسهم 

  ي األسهم الجديدة من قبل المساهم المستحقآليًا فعدم االآتتاب  ٦-١٣

فعل أي عليه  التي يحق له االآتتاب بها، فال يتوجب في االآتتاب في األسهم الجديدة مساهم مستحق  أيإذا لم يرغب
وسيتم إعتباره من المساهمين غير المشارآين في االآتتاب وسيكون له الحق في الحصول على مبلغ التعويض، إن  ،شيء

  .ا هو موضح أعاله ويكون للمساهمين المستحقين اآلخرين الحق في االآتتاب في األسهم المستحقة لهوجد، آم

  االآتتاب الجزئي ٧-١٣

 أراد المساهم المستحق االآتتاب في جزء من األسهم التي يحق له االآتتاب بها وليس آلها، وجب عليه تقديم طلب إذا
ناء فترة االآتتاب، وبالنسبة لطريقة احتساب حقوق األولوية ومبلغ االآتتاب مرفقًا به مبلغ االآتتاب والوثائق المطلوبة أث

وسيتم اعتبار المساهم المستحق في الحالة المذآورة أعاله مساهم غير مشارك بالنسبة لألسهم . فهي موضحة أعاله
  .إن وجدالمستحقة له والتي لم يقم باالآتتاب فيها وسيكون له الحق في الحصول على مبلغ التعويض، 

   مع طلب االآتتاب تقديمهاالوثائق المطلوب ٨-١٣

 ويقوم البنك المستلم بمطابقة الصورة مع ،يجب تقديم طلب االآتتاب مشفوعا بالمستندات التالية، حسبما ينطبق الحال
  :األصل وإعادة األصل للمكتتب

  )للمكتتب الفرد(أصل وصورة البطاقة الشخصية  
 )األسرةألفراد (أصل وصورة دفتر العائلة  
 )في حالة توآيل شخص آخر باالآتتاب(أصل وصورة صك الوآالة الشرعية  
 )للمكتتب الفرد) (لأليتام(أصل وصورة صك الوالية  
 )للمكتتب الفرد(أصل وصورة اإلقامة بالنسبة لغير السعوديين، حيثما ينطبق الحال  
 أصل وصورة السجل التجاري بالنسبة للشخصية االعتبارية 
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عند تقديم طلب االآتتاب لدى احد فروع البنوك المستلمة من خالل تفويض البنك المستلم غ االآتتاب آامالً يجب دفع مبل
بخصم المبلغ المطلوب من حساب المكتتب لدى البنك المستلم، وذلك حسب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

  .السعودي

وفي حالة تقديم الطلب نيابة عن شخص آخر، يجب ) األبناء واألبوين(لى فراد األسرة من الدرجة األو أيقتصر التوآيل بين
أن يكتب الوآيل اسمه ويوقع على طلب االآتتاب وأن يرفق أصل وصورة وآالة شرعية سارية المفعول صادرة من آتابة 

 صلية السعودية في بلدأو مصدقة من السفارة أو القن) بالنسبة لألشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية(العدل 
  ).النسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعوديةب(المكتتب 

  االآتتابتقديم طلب  ٩-١٣

الموافق هـ ٢٦/٥/١٤٢٩البنوك المستلمة باستالم طلبات االآتتاب في فروعهم بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تبدأ 
ويمكن تقديم طلب االآتتاب أثناء فترة . )م١١/٦/٢٠٠٨(الموافق  هـ٧/٦/١٤٢٩م ، وحتى نهاية يو)م٣١/٥/٢٠٠٨(

االآتتاب إما من خالل أحد فروع البنوك المستلمة أو قسم الخدمات المصرفية الهاتفية أو جهاز الصراف اآللي ألي من 
يمات التي يجب اتباعها  التعلالبنوك المستلمة التي توفر هذه الخدمة، علمًا بأن نموذج طلب االآتتاب يحتوي على مزيد من

  .بدقة

ويوافق المساهم  عند تعبئة نموذج طلب االآتتاب وتوقيعه وتسليمه، يقوم البنك المستلم بختمه وإعطاء نسخة منه للمكتتب
  :المستحق على االآتتاب في عدد األسهم المحدد في نموذج طلب االآتتاب الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل

 ١٨البالغ للسهم  عدد األسهم المطلوب االآتتاب بها مضروبا في سعر االآتتاب مبلغ يعادل: بالنسبة لألسهم المستحقة 
  ، ورياال للسهم الواحد

مبلغ يعادل عدد األسهم اإلضافية المطلوبة مضروبًا في أحد : بالنسبة لألسهم االضافية التي يرغب االآتتاب بها 
  .وفي نموذج االآتتاب" ية من األسهماالآتتاب في أعداد إضاف"األسعار الموضحة تحت بند 

  :ويعتبر المكتتب من المساهمين المستحقين قد اشترى عدد األسهم المخصص له عند تحقق الشروط التالية

 تسليم المساهم المستحق نموذج طلب اآتتاب لدى أحد فروع البنوك المستلمة؛ 
  المستحق المكتتب من خالل البنك المستلم؛ من قبل المساهم)آما هو محدد أعاله ( تسديد آامل مبلغ االآتتاب 
 .صها لهياستالم المساهم المستحق المكتتب من البنك المستلم إشعار تخصيص يحدد عدد األسهم التي تم تخص 

  لن يتم تخصيص أسهم للمساهمين المستحقين يتجاوز عدد األسهم التي طلبوا االآتتاب بها

  تعليمات عامة ١٠-١٣

 على االآتتاب في األسهم الجديدة المحددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات االآتتاب يقر آل مساهم مستحق بموافقته
ريال  ١٨المقدمة من المساهم المستحق مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االآتتاب فيها مضروبًا بسعر االآتتاب 

هم الجديدة الذي تم تخصيصه له عند تحقق ويعتبر آل مساهم مستحق قد امتلك ذلك العدد من األس. سعودي لكل سهم جديد
دفع المساهم ) ٢(تقديم المكتتب الستمارة طلب االآتتاب إلى أي من البنوك المستلمة، ) ١: (آل من الشروط التالية

ر تقديم البنك المستلم إشعا) ٣(المستحق القيمة اإلجمالية لألسهم الجديدة التي طلب االآتتاب بها بالكامل للبنك المستلم، 
  .التخصيص الذي يحدد عدد األسهم الجديدة التي ُخصصت للمساهم المستحق

ويحق للشرآة أن ترفض الطلب آليًا أو جزئيًا إذا لم يستوف الطلب شروط االآتتاب وتعليماته، وسيقبل المساهم المستحق 
  .عدد األسهم الجديدة المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اآتتب بها

  خصيص ورد الفائضالت ١١-١٣

  ". لالآتتاب في أسهم حقوق األولويةتصنيع الوطنية حساب شرآة ال"ستقوم البنوك المشارآة بفتح حساب أمانة يسمي 
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 في ةأسهم قائم  منهما يملكونلمساهمين المستحقين الذين طلبوا االآتتاب بنسبة ا على  األولويةيتم تخصيص أسهم حقوق
  .  األحقيةتاريخ 

  من المساهمينمكتتب يملكه ال)٣،١٤٦( جزء من السهم ١٤٦ أسهم و٣ مقابل آلآحد أدنى   واحدسهم سيتم تخصيص
 في حال عدم .")االآتتاب تعليماتوشروط "فضال راجع (المستحقين الذي يقدم طلبا لذلك وفقا لشروط وأحكام االآتتاب 

 للمساهمين المستحقين  تخصيص األسهم اإلضافيةسيتماالآتتاب في آامل األسهم الجديدة حسب المعادلة الموضحة أعاله 
" الموضحة في قسم بالسعر األعلى ثم األقل فاألقل من األسعار في أسهم زيادة عن األسهم المستحقة لهم  الذين اآتتبوا

األسهم  أما بالنسبة للمساهمين المستحقين الذين لم يشارآوا أو شارآوا جزئيًا في االآتتاب في ."شروط واحكام االآتتاب
المستحقة لهم، سيتم توزيع مبلغ التعويض إن وجد بعد خصم سعر االآتتاب لألسهم الذي سيؤول للشرآة والمصاريف 
اإلدارية الخاصة بهذا التخصيص آما هو موضح في هذا القسم من حساب األمانة المؤقت المشار إليه أعاله وذلك بواسطة 

عهدو التغطية أية أسهم من األسهم الجديدة لم يتم االآتتاب بها خالل فترة ويشتري مت مدير االآتتاب والبنوك المستلمة،
   .االآتتاب، إن وجدت

) إن ُوجد(ويتوقع اإلعالن النهائي عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل مساهم مستحق وإعادة فائض االآتتاب 
وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد . تلمةلهؤالء األشخاص دون أي عموالت أو استقطاعات من البنوك المس

 ).م١٧/٦/٢٠٠٨الموافق (هـ ١٣/٦/١٤٢٩الفائض في موعد أقصاه 

ويجب . سترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ، وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى البنك المستلم
لم الذي تم تقديم طلب االآتتاب فيه للحصول على أية معلومات  االتصال بفرع البنك المستلمساهمين المستحقينعلى ا
  .إضافية

  إقرارات ١٢-١٣

  :لمساهم المستحقان إفبموجب تعبئة وتقديم طلب االآتتاب، 

 .يوافق على اآتتابه في األسهم الجديدة بعدد األسهم الجديدة الموضحة في طلب االآتتاب 
 .ها ودرسها بعناية وفهم مضمونهايقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى آافة محتويات 
 .يوافق على النظام األساسي والشروط الواردة في نشرة اإلصدار، وبناًء على ذلك يتم اآتتابه في األسهم المذآورة 
ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشرآة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جّراء احتواء نشرة اإلصدار  

ر صحيحة أو غير آافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قبول المكتتب على معلومات جوهرية غي
 .باالآتتاب في حالة إضافتها في النشرة

يعلن أنه لم يسبق له التقدم بطلب االآتتاب في أسهم الشرآة ضمن هذا اإلصدار، وللشرآة الحق في رفض آافة  
 .الطلبات في حالة تكرار طلب االآتتاب

األسهم المخصصة بموجب طلب االآتتاب وقبوله آافة شروط االآتتاب وتعليماته الواردة في الطلب وفي يعلن قبوله  
 .نشرة اإلصدار

 .يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم 

  بنود متفرقة ١٣-١٣

ها وخلفائهم والمتنازل منهم يكون طلب االآتتاب وآافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف
لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري الترآات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدًا في هذه النشرة، 
ال يتم التنازل عن الطلب أو أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي طرف من األطراف المشار 

  .نشرة دون الحصول على موافقة آتابية مسبقة من الطرف اآلخرإليهم في هذه ال

  تداول ١٤-١٣

م، آنظام بديل لنظام معلومات األوراق الماليـة اإللكترونـي، وبدأ تداول األسهم ٢٠٠١تأسيـس نظام تداول في عام تم 
 مليار ١٫٧٧٤   حوالياولوقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر نظام تد. م١٩٩٠اإللكترونـي في المملكة عام 
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ويبلغ عدد الشرآات المساهمة المدرجة في  .)م٢٦/٥/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢١/٥/١٤٢٩ اإلثنين يوم نهايةبريال سعودي 
  .شرآة حتى تاريخه ١١٧النظام 

م عمل بين ويجري التداول في آل يو. يغطي نظام تداول عملية التداول بشكل متكامل إبتداء بتنفيذ الصفقة وانتهاء بالتسوية
وبعد إقفال التداول في سوق األوراق المالية يمكن . الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا

وال يكون النظام متاحا بين الساعة (تسجيل أوامر البيع أو الشراء أو تعديلها أو حذفها حتى الساعة الثامنة مساء /إدخال
يمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا قبل ). من اليوم التاليالثامنة مساء والثامنة صباحا 

حيث يقوم النظام ببدء إجراءات اإلفتتاح وتحديد أسعار اإلفتتاح ) التي تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا(بدء فترة التداول 
  . أوقات التداول خالل شهر رمضان من قبل إدارة تداولتتغير. وتحديد األوامر التي يجب تنفيذها حسب قواعد المطابقة

وبشكل عام، يتم تنفيذ . يتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا للسعر. يتم تنفيذ العمليات من خالل مطابقة آلية لألوامر
أوامر يتم فيها تحديد حد (أوال، وبعد ذلك يتم تنفيذ األوامر النطاقية ) األوامر التي يتم تقديمها بأفضل سعر(أوامر السوق 
  .، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا لوقت اإلدخال)معين للسعر

يقوم نظام تداول بتوزيع معلومات شاملة من خالل عدد من القنوات، بما في ذلك بشكل خاص، موقع تداول على شبكة 
معلومات حية ومباشرة لشرآات تزويد ) لينك(ط معلومات تداول ، حيث يوفر خ)لينك(االنترنت وخط معلومات تداول 

  . المعلومات مثل رويترز

  .وعادة ما تتم تسوية العمليات بصورة فورية، مما يعني أن نقل الملكية يتم بعد تنفيذ العملية مباشرة

ويتولى . ا فورا للجمهوروعلى الجهات المصدرة للمعلومات اإلبالغ عن اإلعالنات الهامة عن طريق تداول لضمان نشره
تداول مسؤولية اإلشراف والمراقبة على السوق بصفته المسؤول عن تنظيم العمل في هذا السوق، حيث يضمن بذلك عدالة 

  .عمليات البيع والشراء وإنظباط السوق

  "تداول"تداول أسهم الشرآة الجديدة في نظام 

 بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم الشرآة في" لتداو"يتوقع البدء في تداول األسهم الجديدة عبر نظام 
وتعتبر التواريخ .  وسوف يعلن عن ذلك في موقع تداول اإللكتروني في حينه).م١٧/٦/٢٠٠٨الموافق (هـ ١٣/٦/١٤٢٩

هيئة السوق واألوقات المذآورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذآرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة 
  .المالية

، فانه ال يمكن التداول "تداول"ومع أن أسهم الشرآة القائمة مسجلة في القائمة الرسمية ومدرجة أسهمها في السوق المالية 
في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم للمساهمين المستحقين والمستثمرين وإيداعها في حساباتهم في 

تامًا التداول في هذه األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص ويتحمل المكتتبون الذين ويحظر حظرًا ". تداول"
طات التداول المحظورة هذه المسئولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشرآة أية مسئولية قانونية في هذه ايتعاملون في نش

  .الحالة



 

  ٩٤  

  للمعاينةالمستندات المتاحة  ١٤

مبنى (الرياض في مرآز الشرآة الرئيسي في ) من قبل أي مستثمر(أو المراجعة ة ينللمعاالمذآرات التالية متاحة 
 عصرًا ٣:٣٠ إلى الساعة  صباحًا٧:٣٠ ، خالل الدوام الرسمي لإلدارة العامة، من الساعة)صالح الدينطريق  - العقارية

  : طوال فترة االآتتاباألربعاءمن السبت إلى (

 النظام األساسي للشرآة 

ية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشرآة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية وذلك قرار الجمع 
 .)م٢٦/٥/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢١/٥/١٤٢٩بتاريخ 

  ٤٫٦٠٦٫٨٤٦٫٨٦٠  ريال سعودي إلى٣٫٤٩٥٫٧٣٥٫٧٥٠توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشرآة من  
 .ريال سعودي

للسنوات المالية المنتهية القوائم المالية المراجعة و م٢٠٠٧سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في   صةالمفحوالقوائم المالية  
  .م٢٠٠٥م و٢٠٠٦ مارس ٣١ وم٢٠٠٦م و٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في 

 .   والسوقية التي قامت بتحضيرها شرآة آيميكال مارآت أسوسيت إنكوربيريشناإلستراتيجيةالدراسات  

 .ق باالآتتاب من الهيئة أو وزارة التجارة والصناعةأي موافقات صادرة فيما يتعل 

 .ة، والمستشار القانونيخطابات الموافقة من مراجع الحسابات، مدير االآتتاب، والبنوك المستلم 

 



 

  ٩٥  

 ٣١ابات آما في حسمراجعي التقرير  - ١الملحق  ١٥
 م٢٠٠٧ديسمبر 

اإلصدار المدرجة في نشرة وضاحات المتعلقة بها اإلي وم٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في المالية للشرآة قوائم ال مراجعةقد تم ل
  .آما هو مذآور في تقريرهم المرفقمكتب ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشرآاهم / السادةمن قبل هذه 

 ال يملكون أسهمًا أو مصلحة من  وأقربائهمديلويت آند توش بكر أبو الخير وشرآاهم/ وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب السادة
ع في الشرآة، آما أنهم أعطوا موافقة خطية على نشر إفادتهم ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها آما أي نو

  وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة

  



  

٩٦ 

  



  م٢٠٠٧ديسمبر  ٣١ابات آما في حسمراجعي التقرير  - ١الملحق 

٩٧ 

  شرآة التصنيع الوطنية
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  قائمة المرآز المالي الموحدة
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في 

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧    ايضاح  

          الموجـودات
          موجودات متداولة
  ١٫٣٩٥٫١٥٦    ٢٫٢٠٩٫٣٤٩      ٣  النقد وما في حكمه

  ٦٫٠٩٦     ٢٥٫٣٣٧      استثمارات قصيرة االجل
  ٩٨٢٫٦١٨     ٢٫٠٠١٫٢٣٠    ٤  المدينون
  ٤٩٩٫٠٣٦     ٢٫٠٨٤٫٦٥٢    ٥  المخزون

  ٢٢٥٫٥١٥     ٤١٣٫٤٢١    ٦  المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى
  ٣٫١٠٨٫٤٢١    ٦٫٧٣٣٫٩٨٩        مجموع الموجودات المتداولة

          
          موجودات غير متداولة

  ٢٫٤٨٣٫٠٨٣    ٤٩٧٫٩٥٩      ٧  استثمار في شرآات زميلة وأخرى
 -   ٣١٦٫٠٥٥      استثمار في سندات تنمية حكومية

 ٢٫٩٥٦٫٤٣٦     ٦٫٤٨٩٫٧٠٦    ٨  ممتلكات و منشآت ومعدات 
   ١٫٧٣٩٫٥٧٢    ٣٫١٩٦٫٤٥٢    ٩   أصول غير ملموسة 
   ٦٩٫٢٩٢   ٦٫٨٦٠٫٩٣٩    ١٠  مشاريع قيد االنشاء

 -   ١٤١٫٥٥٥    ١١  موجودات اخرى غير متداولة
  ٧٫٢٤٨٫٣٨٣     ١٧٫٥٠٢٫٦٦٦      مجموع الموجودات غير المتداولة

         
  ١٠٫٣٥٦٫٨٠٤      ٢٤٫٢٣٦٫٦٥٥      مجموع الموجودات

          
          المطلوبات وحقوق الملكية

          مطلوبات متداولة
  ٢٨٦٫٩٤١     ٤٦٨٫٦٨٨    ١٢  تسهيالت قصيرة االجل

  ٤٢٦٫٥٧٥     ٤٠٣٫٦٦١    ١٣  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
  ١٦٣٫٠٦٧     ١٫١٢٦٫١٩٩    ١٤  دائنـون

  ٣٣٢٫٧٤٦     ١٫٣٥٥٫٤٤٠    ١٥  مطلوبات مستحقة واخرى
  ١٫٢٠٩٫٣٢٩     ٣٫٣٥٣٫٩٨٨      مجموع المطلوبات المتداولة

          
          مطلوبات غير متداولة
  ١٫٨٥٤٫٢٠٣      ٩٫٩٩٠٫٠١١    ١٣  قروض طويلة األجل

 -    ١٫٣١٢٫٥٠٠    ١٦التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالية 
 -    ١٤٥٫٣٥٨      مكاسب مؤجلة عن عمليات بيع وإعادة االستئجار

 -    ٨٢٢٫٦٦٤    ١٧  مطلوبات اخرى
  ٥٤٫٨٤٩     ٧١٫١٢٧    ١٩  تعويضات الصرف من الخدمة

  ١٫٩٠٩٫٠٥٢     ١٢٫٣٤١٫٦٦٠      مجموع المطلوبات غير المتداولة
          

  ٣٫١١٨٫٣٨١     ١٥٫٦٩٥٫٦٤٨      مجموع المطلوبات
          

          حقوق الملكية
          حقوق المساهمين

  ٢٫٣٣٠٫٤٩١    ٣٫٤٩٥٫٧٣٦      ١  رأس المال
  ١٧١٫١٣٠     ٢٣٧٫٢٤٤    ٢٢  احتياطي نظامي
  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤     ٨٨٨٫٠٧٩    ١  عالوة اصدار
  ٧٧٨٫٨٢٢     ١٫٠٢٢٫٢٧٠      أرباح مستبقاة

  ٢٣٣٫٠٤٩     ٣٤٩٫٥٧٤    ٢٧  ارباح مقترح توزيعها
 - (٦٦٫٩٨٨)        احتياطيات اخرى

  ٥٫٥٦٦٫٨١٦     ٥٫٩٢٥٫٩١٥      مجموع حقوق المساهمين
          

  ١٫٦٧١٫٦٠٧      ٢٫٦١٥٫٠٩٢      حقوق االقلية
  ٧٫٢٣٨٫٤٢٣     ٨٫٥٤١٫٠٠٧      مجموع حقوق الملكية

  ١٠٫٣٥٦٫٨٠٤     ٢٤٫٢٣٦٫٦٥٥      ةمجموع المطلوبات وحقوق الملكي

   الموحدةان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



  م٢٠٠٧ديسمبر  ٣١ابات آما في حسمراجعي التقرير  - ١الملحق 

٩٨ 

  شرآة التصنيع الوطنية
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  قائمة الدخل الموحدة
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
    

  ايضاح
  

٢٠٠٦  ٢٠٠٧  
          
  ٣٫٢٤١٫١٩٦      ٧٫١٤٧٫١١٥      بيعـاتم

    )٢٫٠٥١٫٠٤٥(   )٥٫٣٤٨٫١٨٧(       تكلفة مبيعات
  ١٫١٩٠٫١٥١     ١٫٧٩٨٫٩٢٨      الربح االجمالي

   )١٥٢٫٤٠٥(    )٤٥١٫٠٤٦(     ٢٤  مصاريف بيع وتسويق
   )٧٢٫٣٣٤(    )٢٨٠٫٤٥٩(     ٢٥  مصاريف ادارية وعمومية

  ٤٢٫٧٣٩     ٢٨٫٤٤٥      لةحصة الشرآة في صافي أرباح الشرآات الزمي
  ١٫٠٠٨٫١٥١     ١٫٠٩٥٫٨٦٨      الربح االجمالي من األعمال
  ١٠٢٫٨٠٣     ١٧٢٫٦٠٨    ٢٣  ايرادات استثمارية وأخرى

   )٢٠٫٨٥٢(   )٤٦٫٦٤٥(       االنخفاض في قيمة االستثمارات االخرى
   )١١٤٫٥٩٢(    )٣٢٤٫٨٠٦(       مصاريف تمويل

  ٩٧٥٫٥١٠     ٨٩٧٫٠٢٥      الربح قبل الزآاة وحقوق االقلية
   )٤٨٫١٦٠(    )١٩٫٦٧٧(     ٢١  الزآاة وضريبة الدخل للشرآات التابعة

   )٢٣٢٫٩٤٤(    )٢١١٫٩٧٤(       حصة االقلية في صافي ارباح وخسائر الشرآات التابعة
  ٦٩٤٫٤٠٦     ٦٦٥٫٣٧٤      الربح قبل الزآاة

   )١٫٣٠٩(     )٤٫٢٣٨(     ٢١  الزآاة
  ٦٩٣٫٠٩٧     ٦٦١٫١٣٦      الربح الصافي

  ١٫٩٨ ١٫٨٩    ٣٢  ربحية السهم بالريال السعودي

   الموحدةإن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



  م٢٠٠٧ديسمبر  ٣١ابات آما في حسمراجعي التقرير  - ١الملحق 

٩٩ 

  شرآة التصنيع الوطنية
   )شرآة مساهمة سعودية( 

  قائمة حقوق المساهمين الموحدة
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في

  )سعودية بآالف الرياالت ال( 
    

  ايضاح
  

٢٠٠٦  ٢٠٠٧  
        ١  رأس المال

  ١٫٥٧٠٫٠٠٠   ٢٫٣٣٠٫٤٩١         يناير١الرصيد في 
  -   ١٫١٦٥٫٢٤٥      المحول من عالوة االصدار

  ٧٦٠٫٤٩١   -      زيادة رأس المال
  ٢٫٣٣٠٫٤٩١   ٣٫٤٩٥٫٧٣٦         ديسمبر٣١الرصيد في 

          
          احتياطي نظامي

  ١٠١٫٨٢٠     ١٧١٫١٣٠       يناير١الرصيد في 
  ٦٩٫٣١٠     ٦٦٫١١٤    ٢٢  المحول من الربح الصافي

  ١٧١٫١٣٠     ٢٣٧٫٢٤٤       ديسمبر٣١الرصيد في 
          

          عالوة اصدار
  -   ٢٫٠٥٣٫٣٢٤       يناير ١الرصيد في 

  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤   -      عالوة اصدار اسهم
  -    )١٫١٦٥٫٢٤٥(     ١  المحول الى رأس المال

  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤     ٨٨٨٫٠٧٩      ديسمبر ٣١الرصيد في 
          

          أرباح مستبقاة
  ٣٩١٫٢٥٣     ٧٧٨٫٨٢٢       يناير١الرصيد في 

    )١٫٥٦٩(  -      تسوية ارباح شرآة تابعة
  ٦٩٣٫٠٩٧     ٦٦١٫١٣٦      الربح الصافي للسنة

  )٦٩٫٣١٠(    )٦٦٫١١٤(     ٢٢  المحول الى االحتياطي النظامي
   )٢٣٣٫٠٤٩(     )٣٤٩٫٥٧٤(     ٢٧  ارباح مقترح توزيعها

    )١٫٦٠٠(      )٢٫٠٠٠(     ٢٧  مكافأة اعضاء مجلس االدارة
  ٧٧٨٫٨٢٢     ١٫٠٢٢٫٢٧٠       ديسمبر٣١في الرصيد 

          
  ٢٣٣٫٠٤٩    ٣٤٩٫٥٧٤      ٢٧  ارباح مقترح توزيعها

          
          احتياطيات اخرى

 -   )١١٢٫٨٢٨(       احتياطي ألغراض التحوط
 -   ٧٠٫٦٠٦      ت ترجمة عمالت اجنبيةتعديالت فروقا

 -   )٢٩٫٣٣٤(       تعديالت التزامات صندوق التقاعد
 -    ٤٫٥٦٨      اخرى

 -  )٦٦٫٩٨٨(        ديسمبر٣١في الرصيد 
  ٥٫٥٦٦٫٨١٦   ٥٫٩٢٥٫٩١٥      مجموع حقوق المساهمين

   الموحدةإن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



  م٢٠٠٧ديسمبر  ٣١ابات آما في حسمراجعي التقرير  - ١الملحق 

١٠٠ 

  آة التصنيع الوطنيةشر
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
   ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

      االنشطة التشغيلية
  ٦٩٣٫٠٩٧     ٦٦١٫١٣٦  الربح الصافي

     :تعديالت على الربح الصافي 
  ٢١١٫٠٧٩   ٣٦٨٫٨٠٩    استهالآات 
  ٧٫٥٠٦   ٥٠٫٣٢١    اطفاءات

  -  )١١٫٦٢٩(   اطفاء مكاسب مؤجلة
  )٤٢٫٧٣٩(   )٢٨٫٤٤٥(   حصة الشرآة في صافي ارباح الشرآات الزميلة

  ١٤٫١٩٨     ١٩٫٤٥٤  تعويضات الصرف من الخدمة
      :التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 

  ٤١٫٣٤٥    )١٩٫٢٤١(   استثمارات قصيرة االجل
   )١٧٧٫٢٠٧(   ١١٠٫٣٧٣    المدينـون
  )٤٢٫٤٩٨(    ) ٢٥١٫٥٨٧(  المخـزون

  )٨١٫٠٣٤(   ) ٤٨٫٧٢١(  المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى
   )٨٢٫٣٧٥(  )٥٧٣٫٢١٧(   الدائنون

  ١٠٤٫١٩١     ١٫١٠٨٫١٤٥  المطلوبات المستحقة واالخرى
  )٦٫٠٢١(   )٣٫١٧٦(   تعويضات صرف من الخدمة مسددة
  ٦٣٩٫٥٤٢     ١٫٣٨٢٫٢٢٢  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

      
      األنشطة االستثمارية

  ٤١٫٦٣٤    )٤٫٢٢٠٫١٢٨(   استبعاد استثمار في شرآات تابعة ) شراء(
  )٢٫١٦٩٫١٩٠(     ١٫٩٤٦٫٥٨١  االستثمار في الشرآات الزميلة واالخرى
   )٥٫٣٤١(   )٣١٦٫٠٥٥(   االستثمار في سندات التنمية الحكومية
   )٤٤٥٫٨٠٧(   )٨٩٢٫٤٤٠(   اضافات ممتلكات و منشآت ومعدات 

  ١٢٨٫٠٩٢    )٦٫٧٦٥٫٢١٨(   استبعادات مشاريع قيد االنشاء) اضافات(
    )٨٫١٣٣(    )٤٧٧٫١٢٧(   اضافات اصول غير ملموسة
  ٢٫١٧٦   -  المتحصل من بيع استثمارات

              ٣٠٤      ١٫٣١٢٫٦٦٢  صافي استبعاد ممتلكات ومعدات
              ٦٦٨   -  صافي استبعاد اصول غير ملموسة

  )٢٫٤٥٥٫٥٩٧(   )٩٫٤١١٫٧٢٥(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
      

      األنشطة التمويلية
  ١٥٫١٨٩     ١٨١٫٧٤٧  تسهيالت قصيرة االجل
  ١١٦٫١٠٩     ٨٫١١٢٫٨٩٤  قروض طويلة االجل

  -  )٢٣٣٫٠٤٩(   ارباح موزعة
  ١٫١٥٥٫٢١٥     ٧٨٢٫١٠٤  حقوق االقلية

  ١٫٢٨٦٫٥١٣     ٨٫٨٤٣٫٦٩٦  صافي النقد من األنشطة التمويلية
      

  )٥٢٩٫٥٤٢(  ٨١٤٫١٩٣      صافي التغير في النقد وما في حكمه
  ١٫٩٢٤٫٦٩٨     ١٫٣٩٥٫١٥٦   يناير١النقد وما في حكمه ، 
  ١٫٣٩٥٫١٥٦     ٢٫٢٠٩٫٣٤٩   ديسمبر٣١النقد وما في حكمه ، 
      عمليات غير نقدية

  )٢٫٠٥٣٫٣٢٤(   )١٫١٦٥٫٢٤٥(   عالوة اصدار
   )٧٦٠٫٤٩١(    ١٫١٦٥٫٢٤٥  الزيادة في رأس المال

  -   ١٫٣١٢٫٥٠٠  شراء ممتلكات و منشأت و معدات بموجب عقود ايجار رأسمالي
  ١٫٥٧٥٫١٤٤   -  اصول غير ملموسة
 -  )٦٦٫٩٨٨(   احتياطيات اخرى 

 -   ١٨٠٫٢٤٤  ب مؤجلة عن عملية بيع و اعادة استئجار مكاس
 -   ٢٦٫٤٢٩  اطفاء موجودات غير ملموسة تمت رسملتها آمشاريع قيد االنشاء

  ١٫٢٣٨٫٦٧١ -  حقوق االقلية

   الموحدةإن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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  التكوين والنشاط .١

 ١٩٨٥ سبتمبر ٢٥ الموافق ١٤٠٥ شوال ٧ية هي شرآة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بتاريخ إن شرآة التصنيع الوطن
 . ١٤٠٤ ذو الحجة ٢٤ بتاريخ ٦٠١ ، وقد تم تأسيس الشرآة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٠١٠٠٥٩٦٩٣تجاري رقم السجل بال

 الف ريال ٢٫٣٣٠٫٤٩١ادة رأس مال الشرآة من  على زي٢٠٠٧ ابريل ١١وافقت الجمعية العامة غير العادية للشرآة بتاريخ 
 الف سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين بمبلغ اجمالي ٣٤٩٫٥٧٤ الف ريال سعودي مقسم الى ٣٫٤٩٥٫٧٣٦سعودي الى 

   .٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ الف ريال سعودي وذلك من عالوة االصدار آما في ١٫١٦٥٫٢٤٥وقدره 

من خالل شرآتها التابعة المملوآة بالكامل ) آريستل ( وطنية لثاني اوآسيد التيتانيوم  ، استحوذت الشرآة ال٢٠٠٧ مايو ١٥في 
على اعمال ثاني اوآسيد التيتانيوم التي ) شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز المحدودة ، والتي تم تأسيسها في جزر الكيمان ( 

وبهذا االستحواذ اصبحت شرآة آريستل ثاني . يل آيميكال  من شرآة ليوند٣تعمل عالميا تحت ميلينيوم ورلد وايد هولدنجز 
  . موظف ٣٫٤٠٠ مصانع ولديها ما يزيد عن ٩تمتلك المجموعة . اآبر منتج لثاني اوآسيد التيتانيوم في العالم

لمملكة بصفة االستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية المتقدمة لتتمثل النشاطات االساسية للشرآة والشرآات التابعة لها في 
 بصفة عامة في مجال صناعة وتحويل البتروآيماويات والصناعات الكيماوية والهندسية والميكانيكية وللمنطقة العربيةخاصة 

تقديم الخدمات الفنية الصناعية وتصنيع ويتضمن النشاط . وادارة وتملك المشاريع البتروآيماوية والكيماوية وتسويق منتجاتها 
ة وغير الحديدية وانتاج أسالك الحديد المسحوبة وأسالك النوابض وأسالك التسليح للكابالت وأسالك تقوية المسبوآات الحديدي

انتاج البطاريات السائلة للسيارات  .مبرومة لحمل الموصالت الكهربائية وأسالك تقوية مبرومة للخرسانة وأسالك اللحام 
اجراء الفحوصات الفنية على . وتسويقها ين وسلفات الصوديوم وانتاج الرصاص والبولي بروبل واالستخدامات الصناعية

التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروآيماوية والمعدنية ومحطات تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة 
وانتاج وتسويق ثاني اوآسيد التيتانيوم  اقامة الصناعات البالستيكية بكافة انواعها وانتاج الواح االآريليك وتسويقها . الكهربائية

  .وانتاج االيثيلين والبروبلين والبولي ايثيلين 

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية .٢

الصادر عن وزارة التجارة والصناعة ووفقا معيار العرض واالفصاح العام ل المرفقة وفقا  الموحدةتم اعداد القوائم المالية
ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشرآة . لهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمعايير المحاسبية الصادرة من ال

  :هي على النحو التالي 

  أسس توحيد الحسابات

والشرآات التابعة لها والتي تمتلك الشرآة فيها ) الشرآة(شرآة التصنيع الوطنية حسابات إن القوائم المالية الموحدة تتضمن 
الموحدة ،  في حقوق الملكية أو لها السيطرة على تلك الشرآات التابعة وألغراض إعداد هذه القوائم المالية % ٥٠ن نسبة اآثر م

 وتتضمن القوائم المالية .  بين هذه الشرآات التابعة والشرآة الهامة وتسوية جميع األرصدة والعمليات ذات العالقةاستبعادفقد تم  
  :الشرآات التابعة التالية  ٢٠٠٦و   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١الموحدة آما في 

  النسبة المئوية للملكية        
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧    الكيان القانوني    اســم الشرآـــة

  ١٠٠  ١٠٠    ذات مسؤولية محدودة     وشرآتها التابعة)رواد ( شرآة الرواد الوطنية للبالستيك 
  ١٠٠  ١٠٠    ةذات مسؤولية محدود    شرآة التصنيع الوطنية لتسويق البتروآيماويات 

  ١٠٠  ١٠٠    ذات مسؤولية محدودة    الشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة
  ١٠٠  ١٠٠    ذات مسؤولية محدودة    الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية البتروآيماويات 
  ١٠٠  ١٠٠    ذات مسؤولية محدودة    شرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية

  ٨٠  ٨٠    ذات مسؤولية محدودة    )بطاريات ( ناعة البطاريات الشرآة الوطنية لص
  ٧٥  ٧٥    ذات مسؤولية محدودة    الشرآة السعودية للبولي اوليفينات 
  ٧١٫٧٤  ٧٤٫٩٠    ذات مسؤولية محدودة     وشرآتها التابعة)رصاص(الشرآة الوطنية لصهر الرصاص 

  ٦٦  ٦٦    ذات مسؤولية محدودة    ا التابعةوشرآاته) آريستل(الشرآة الوطنية لثاني أوآسيد التيتانيوم 
  ٦١٫٦٦  ٦١٫٦٦    ذات مسؤولية محدودة    )خدمات(الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية 

  ٦٠٫٤٥  ٦٠٫٤٥    مساهمة سعودية    شرآة التصنيع والصحراء لالوليفينات وشرآتها التابعة
  ٥٧٫٩٤  ٥٧٫٩٤     مسؤولية محدودةذات    )فحص(الشرآة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة 

  ٥٧٫٩٤  ٥٧٫٩٤    ذات مسؤولية محدودة     الشرق األوسط–تي يو في 
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   ، استحوذت الشرآة الوطنية لثاني اوآسيد التيتانيوم ١ ، وآما هو مبين في ايضاح رقم ٢٠٠٧ مايو ١٥في 
نيك آيميكلز المحدودة على اعمال ثاني اوآسيد من خالل شرآتها التابعة المملوآة بالكامل شرآة آريستل ان اورجا) آريستل ( 

 من شرآة ليونديل آيميكال والمشار اليها فيما بعد ٣التيتانيوم عالميا والتي تعمل تحت ميلينيوم ورلد وايد هولدنجز 
   ."باالستحواذ"

 مليار ريال سعودي تم ٦٫٧بلغ مجموع عملية االستحواذ بما في ذلك النقد وصافي االلتزامات المفترضة وآلفة العملية مبلغ 
 مليون ريال سعودي ٣٫٠٧٥ مليون ريال سعودي ومبلغ ١٫٣١٢تمويلها من خالل رأس المال المدفوع من الشرآة بمبلغ 

  .بموجب تسهيالت بنكية رئيسية مضمونة 

سعر شراء قامت شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز بتوزيع . تم قيد االستحواذ على اساس السيطرة عن طريق الشراء 
االستحواذ على اساس القيمة العادلة لصافي قيمة االصول المملوآة وااللتزامات المفترضة والتي تشير الى زيادة عن القيمة 

  .مما نتج عنه تحقيق اصول غير ملموسة مختلفة وشهره. الدفترية الصافية للنشاط 

  .آات واطفاءات اقل في الفترات المستقبلية وبناء عليه ، ان تطبيق سياسة محاسبة الشراء سوف ينتج عنه استهال

 ١٫٨٠٥( مليون ريال سعودي ٦٫٧٦٩بلغ مجموع قيمة االستحواذ والتي تتضمن النقد وااللتزامات المفترضة وآلفة العملية مبلغ 
  :تقريبا مفصلة على النحو التالي ) مليون دوالر

  الرياالت السعودية بماليين  

  ٤٫٣٦٠  نقد

  ٢٫٢٤٨  التزامات مفترضة

 ١٦١  حقوق اقلية

  ٦٫٧٦٩  اجمالي آلفة االستحواذ

  : آما يلي ٢٠٠٧ مايو ١٥ان القيمة المقدرة لصافي االصول التي تم االستحواذ عليها آما في 

  بماليين الرياالت السعودية  

  ٢٫٨٨٣    صافي رأس المال العامل

  ٢٫٨٣٠    ممتلكات ومنشآت ومعدات

  ٦١٧    موجودات غير ملموسة

  ٤٣٩    شهرة

    ٦٫٧٦٩  

شرآة ملينيوم ان "تقوم شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز بادارة اعمالها في البرازيل من خالل شرآتها التابعة غير المباشرة 
 وحصة BOVESPA، شرآة مساهمة عامة يتم تداول اسهمها في سوق اسهم سان باولو " اورجانيك آيميكلز دو برازيل

 ووفقا لألنظمه المطبقه في البرازيل قامت الشرآة بنشر اعالن عن حدث هام ٢٠٠٧ فبراير ٢٦ وفي% . ٢٨األقلية فيها 
  .عن عملية االستحواذ  ) CVM( وهيئة سوق المال البرازيلية  BOVESPAالعالم شرآاء االقلية و سوق اسهم سان باولو 

ألجل عرض مناقصة خاصة وفقًا لتعميم  ) CVM( ية الحقًا لتاريخ االستحواذ قدمت الشرآة طلبًا لهيئة سوق المال البرازيل
إن المستشار القانوني لشرآة آريستل وشرآة آريستل ان اورجانيك  . ٣٦١/٢رقم  ) CVM( هيئة سوق المال البرازيلية 

  .آميكلز يعتقد أن هيئة سوق المال البرازيلية سوف تصدر تعميم لصالح الشرآة 
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  تقديرات االدارة
م المالية الموحدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر إعداد القوائإن 

على مبالغ الموجودات والمطلوبات وإيضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة، إضافة إلى 
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنّية على أفضل المعلومات واألحداث الحالية . فترةمبالغ اإليرادات والمصروفات خالل تلك ال

  .المتوفرة لدى اإلدارة إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات 
  
  عرف المحاسبيلا
في الشرآات الزميلة حيث يتم احتسابها على الية  الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ، فيما عدا االستثمارات مد القوائم العت

  .أساس طريقة حقوق الملكية 
  

  المبيعات
البضاعة الى  عند تسليم تمثل المبيعات  قيمة البضاعة التي تم  عمل فواتير بها و تم تسليمها الى العمالء وتتحقق المبيعات

  .وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكميات   لعمالءا

تتم "). بالمسوقين"ونشير لها هنا (دى الشرآات التابعة بتسويق منتجاتها من خالل شرآات تابعة مملوآة للشرآاء تقوم إح
تسجل المبيعات التي تتم من خالل محطات التوزيع . المبيعات مباشرة إلى العمالء النهائيين وآذلك إلى المسوقين في أوروبا

لمنتجات، ويتم تعديلها إلى األسعار الفعلية المستلمة من قبل المسوقين من عمالئهم التابعة للمسوقين بأسعار مبدئية عند شحن ا
  .يتم التعديل عندما تعلم الشرآة بذلك. النهائيين بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق

  المصاريف
ويتم تصنيف . ات التابعة تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتسويق وبيع منتجات الشرآ

  .المصاريف االخرى آمصاريف ادارية وعمومية 
تتضمن المصاريف االدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة المبيعات وفقا 

، بين المصاريف االدارية والعمومية ويتم توزيع المصاريف ، اذا دعت الحاجة لذلك . للمعايير المحاسبية المتعارف عليها 
  .وتكلفة المبيعات على اساس ثابت 

  
  النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه ، النقد وودائع المرابحات االسالمية واالستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تحويلها الى نقد 
  .خالل فترة ثالثة شهور او اقل 

  
  المخـزون

ويتم تحديد آلفة البضاعة تامة الصنع وتحت التصنيع على .  أيهما أقل صافي القيمة المستردة  أوبسعر الكلفة تظهر البضاعة
 وتتضمن آلفة المواد والعمالة ونسبة محددة من المصاريف غير المباشرة ، آما يتم تقييم جميع المتوسط المرجحأساس طريقة 

  . المرجحةأنواع البضاعة األخرى على أساس الكلفة الوسطية
  

   والمعدات و المنشآتالممتلكات
تعتبر مصاريف االصالح والصيانة مصاريفا . الكلفة بعد تنزيل االستهالآات المتراآمة بالمعدات  المنشآت وتظهر الممتلكات و

ية المقدرة االستهالآات على اساس حياتها العملايرادية ، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية ، ويجري احتساب 
  : العملية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هيان الحياة . وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت 

  
  السنوات  

  ٣٣ – ٣٠    وانشاءاتمباني
  ٢٠ - ٥  آالت ومعدات
  ١٤ - ٤  عدد وادوات

  ١٠ - ٣  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية
  ٥ - ٤  سيارات

  ١٫٥  )محفزة ( مواد مساعدة 
  
  

  التكاليف الدورية
يجري رسملة تكاليف الصيانة الرئيسية واالصالحات المترتبة آجزء من اصالحات جوهرية او اعمال دورية لوحدات رئيسية 
في مرافق الشرآات التابعة ويتم اطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت خالل الفترة لغاية االعمال الدورية القادمة والمقدرة من 

 .ان هذه التكاليف ضرورية لصيانة وتمديد وتحسين الطاقة التشغيلية ونسب الكفاءة لوحدات االنتاج.  سنوات ٣لى  شهرا ا١٨
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  استثمار في شرآات زميلة واخرى
 بالمئة وهناك تأثيرا فعاال للشرآة عليها بموجب طريقة حقوق ٢٠تظهر االستثمارات في الشرآات المملوآة بنسبة ال تقل عن 

التصنيع الوطنية في صافي  يث تظهر االستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة شرآة الملكية بح
ان حصة شرآة التصنيع الوطنية في صافي ارباح او . اصول الشرآات المستثمر بها ، ويشار اليها على انها شرآات زميلة

  .الدخل  الموحدة خسائر الشرآات الزميلة للسنة يتم ادراجها في قائمة 
  

 بالمئة من رأس مال الشرآات غير المتداولة بالكلفة ، ويتم تخفيض ٢٠تظهر االستثمارات في الشرآات المملوآة بنسبة تقل عن 
ويجري قيد االيرادات من هذه االستثمارات عند االعالن عن توزيع االرباح . القيمة الجارية باالنخفاض غير المؤقت في قيمتها 

.  
  

  ار في سندات تنمية حكوميةاستثم
المطفأة ويتم تقييمها بطريقة التكلفة .  إلى تاريخ االستحقاق محتفظ بهاتمثل االستثمارات في سندات تنمية حكومية استثمارات 

  .ويتحقق االيراد وفقا لمبدأ االستحقاق 
  

  االنخفاض في قيمة الموجودات 
غير  الموجودات  ومتلكات و المنشآت و المعدات عة للقيمة الدفترية للم ، إجراء مراج موحديتم بتاريخ آل قائمة مرآز مالي

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم . هاالملموسة للتأآد من وجود أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمت
التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة وفي الحاالت . تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة

  .  التي ينتمي إليها ذلك األصل القابلة لتوليد النقدلالسترداد لذلك األصل ، تقوم الشرآة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة 
  

ل من قيمتــه الدفترية ، عندئذ تخفض  بأقالقابلة لتوليد النقدوفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة 
 إلى القيمة القابلة لالسترداد لها ، ويتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة القابلة لتوليد النقدالقيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة 
  .  الموحدةاألصل مصروفات فورًا في قائمة الدخل

  
 إلى القابلة لتوليد النقدمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة وإذا ما تم الحقًا عكس قيد خسارة االنخفاض في القي

القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي آان من المفترض 
يتم إثبات .  في السنوات السابقة القابلة لتوليد النقد األصل أو الوحدة تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك

   .  الموحدعكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة إيرادات فورًا في قائمة الدخل
  

  أصول غير ملموسة
أسيس وما تتمثل األصول غير الملموسة بتكاليف الحصول على قروض تمويلية وتكاليف تشغيل برامج حاسب آلي وتكاليف الت

  .قبل التشغيل وشهرة وتكاليف البحث والتطوير والعالمات التجارية والتقنية وعالقات العمالء 
  

  .يتم إطفاء تكاليف القروض التمويلية باستعمال طريقة القسط الثابت وذلك على فترة القروض
  

فترة خمس سنوات من تاريخ االنتهاء من يتم إطفاء تكاليف تشغيل برامج الحاسب اآللي باستعمال طريقة القسط الثابت على 
  .التشغيل الكامل 

  
تتمثل تكاليف التأسيس وما قبل التشغيل بأتعاب المحامين المتعلقة بتسجيل الشرآات ومصاريف تشغيل تجريبي ومصاريف 

طريقة القسط الثابت توظيف ورواتب الموظفين الذين شارآو في التجهيز لعمليات االنتاج ، ويتم إطفاء هذه التكاليف بإستعمال 
  . سنوات ٧على فترة 

  
يتم تحميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الدخل خالل الفترة التي يتم تكبدها ، فيما عدا المشاريع الواضحة والمحددة والتي 

وير في هذه الحالة وتعتبر تكاليف التط. يمكن تغطية تكاليف التطوير المتعلقة بها خالل النشاط التجاري الذي سوف ينتج عنها 
  . سنوات ٧موجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها باستعمال طريقة القسط الثابت على فترة 

  
تمثل الشهرة زيادة آلفة االستثمار على حصة الشرآة في القيمة العادلة لصافي موجودات الشرآة المستثمر بها بتاريخ 

  .االستحواذ
  

في حال وجود مثل هذا المؤشر يتم . مالي لتحديد وجود أي مؤشر النخفاضها يتم قياس الشهرة في تاريخ قائمة آل مرآز 
  .تخفيض الشهرة الى القيمة القابلة لالسترداد ويتم قيد خسارة االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة 
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 يتم اطفاءه بدال ان االسم التجاري لشرآة آريستل ان اورجانيك آيميكال المحدودة يعتبر اصل غير ملموس بعمر غير محدد وال

  .من ذلك يتم قياس الهبوط على االقل سنويا او في حال ظهور مؤشر على الهبوط 
  

تظهر االصول غير الملموسة االخرى بالكلفة او الكلفة بعد االطفاء وتتكون بشكل رئيسي من براءات االختراع وتكاليف 
لى اساس حياتها العملية المقدرة او مدة االتفاقيات ذات العالقة يتم اطفاء هذه االصول باستخدام طريقة القسط الثابت ع. الرخص 

  .، ايهما اقل 
  

  تكاليف المعالجة البيئية
يتم قيد النفقات المتوقعة المتعلقة بالتحري ومعالجة المواقع الملوثة والتي تشمل مواقع المصانع الحالية والسابقة ومواقع اصالح 

 المحتمل أن يترتب على ذلك التزاما وباالمكان تقدير مبلغ هذا االلتزام بشكل اخرى ، آمصاريف مستحقة عندما يكون من
آما ان . فقط يتم خصم العمليات المتواصلة وتكاليف الرقابة التي باالمكان تحديد توقيتها بيقين معقول الى القيمة الحالية . معقول 

 .يمكن تقديرها عموما ليست مدرجة ضمن هذه االلتزامات التكاليف القانونية المستقبلية المرتبطة بهذه االمور والتي ال 
  

  تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بالمشروع قيد اإلنشاء لشرآة تابعة خالل فترة اإلنشاء إلى أن يصبح جاهزًا 

تظار صرفها على المشروع قيد اإلنشاء، من هذا ويتم خصم اإليرادات المتحققة من استثمار مبالغ مقترضة محددة بان. لالستعمال
  .تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها

  
  تحويل العمالت األجنبية

  يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية الى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند اجراء 
 الى الريال   الموحدةآما في تاريخ قائمة المرآز الماليويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية . المعاملة 

 والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم المكاسبإن  . السنةالسعودي باألسعار السائدة في نهاية 
  .الموحدة  إدراجها ضمن قائمة الدخل

  
 الى الريال السعودي   بالعمالت األجنبيةآات التابعة و التي تظهر  للشريتم تحويل الموجودات والمطلوبات الماليةعند التوحيد 

  الموحدة في حين يتم تحويل االيرادات و المصاريف على اساس متوسط باألسعار السائدة آما في تاريخ قائمة المرآز المالي
  .يتم تصنيف الفروقات في حقوق الملكية ضمن االحتياطيات االخرى. اسعار التحويل للسنة

    
  تعويضات الصرف من الخدمة

وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودي على أساس الفترة الموحدة يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية 
  .او الشرآات التابعة لها آما في تاريخ قائمة المرآز المالي التي أمضاها الموظف في خدمة الشرآة 

  
    و ضريبة الدخلالزآاة
يتم احتساب . لزآاة وفقا لمبدأ االستحقاق ل يتم االستدراك ، لتعليمات مصلحة الزآاة والدخل في المملكة العربية السعودية طبقا

مخصص الزآاة على اساس الوعاء الزآوي ويجري تسجيل اية فروقات بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط 
  .النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص 

  
يتم االستدراك لضريبة الدخل على الشرآات التابعة خارج المملكة العربية السعودية وفقا لقوانين ومعدالت الضريبة في هذه 

  . البلدان حيث توجد االعمال ويتم تحقيق الربح 
  

والمطلوبات والقيم ان ضرائب الدخل المؤجلة تعكس صافي تأثيرات الضريبة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات 
  .آما تعكس صافي تأثيرات الضريبة لصافي الخسارة التشغيلية المدورة . المستخدمة ألغراض ضريبة الدخل 

  
  عقود اإليجار

يتم تصنيف عقود اإليجار آعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة 
  .ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى آعقود إيجار تشغيلي .  إلى المستأجر باألصل موضوع العقد

إن األصول المملوآة بموجب عقود اإليجار الرأسمالي يتم إثباتها آأصل للشرآة بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو 
  .القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار، أيهما اقل 

  
اليف التمويل ، والتي تمثل الفرق بين مجموع التزامات عقود اإليجار والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو القيمة إن تك

السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار، أيهما أقل ، يتم تحميلها على قائمة الدخل الموحدة خالل فترة اإليجار للوصول 
  .للمبالغ المتبقية لاللتزامات لكل فترة محاسبية إلى معدل تحميلي ثابت 
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يتم تحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلي على قائمة الدخل خالل فترة عقد االيجار التشغيلي باستخدام 
ل موضوع العقد تبقى وفي حالة عقود االيجار التشغيلي فان جميع منافع ومخاطر الملكية المتعلقة باالص. طريقة القسط الثابت 

  .على المؤجر 
  

  مشتقات االدوات المالية ومحاسبة تغطية المخاطر
تستخدم الشرآة و شرآاتها التابعة الموحدة مشتقات االدوات المالية لتغطية تعرضها ألجزاء معينة من مخاطر نسب الفوائد 

ان استخدام . ة للوقاية من مخاطر نسب الفوائد الناتجة عن النشاطات التمويلية، وتصنفها آتغطية مخاطر التدفقات النقدي
المشتقات المالية هي خاضعة لسياسات الشرآة المعتمدة من قبل مجلس االدارة ، والتي تقدم مباديء خطية متعلقة باستخدام 

يتم قياس . اربة ال تستخدم الشرآة المشتقات المالية ألغراض المض. مشتقات مالية تتفق مع استراتيجية الشرآة الدارة المخاطر 
  .المشتقات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ العقد ، ويعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ الفترات المالية الالحقة 

  
تم يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة لمشتقات االدوات المالية المصنفة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية المستقبلية والتي 

تحديدها على انها تغطية فعالة ، ويتم اظهارها ضمن حقوق المساهمين ، ويتم اثبات الجزء غير الفعال  في قائمة الدخل الموحدة 
اذا ادت تغطية التدفقات النقدية الرتباط مؤآد او عملية متوقعة لالعتراف بموجودات او مطلوبات ، عندئذ يتم ادراج الربح او . 

ة المالية التي سبق وان تم اثباتها ضمن حقوق المساهمين في القياس االولي لتلك الموجودات والمطلوبات ، الخسارة على المشتق
اما بالنسبة للمشتقات المالية التي ال تؤدي الى االعتراف بموجودات او مطلوبات ، فان المبالغ المؤجلة في حقوق المساهمين يتم 

بالنسبة . ي ينتج فيها تأثير من أداة تغطية المخاطر على صافي الربح او الخسارة اثباتها في بيان الدخل في نفس الفترة الت
يتم . للمشتقات المالية التي ال تتأهل لمحاسبة تغطية المخاطر ، يتم اثبات التغير في قيمتها العادلة في بيان الدخل عند ظهورها 

التغطية او بيعها او الغائها او تنفيذها او عندما لم تعد تلك االداة التوقف عن اتباع محاسبة تغطية المخاطر عند انتهاء سريان اداة 
  .مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر 

  
 في ذلك الوقت يتم االحتفاظ بالربح او الخسارة المتراآمة الناجمة عن اداة تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تم اثباتها ضمن 

وفي حالة عدم توقع حدوث العملية المغطاة ، يتم تحويل صافي الربح او . عةحقوق المساهمين لحين حدوث العملية المتوق
  .الخسارة المتراآمة المثبت ضمن حقوق المساهمين الى قائمة الدخل للفترة 

  النقد وما في حكمه .٣

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

   ٤٤٧٫٠٥١ ٥١٨٫٣١٠  النقد واالرصدة لدى البنوك
   ٩٤٨٫١٠٥ ١٫٦٩١٫٠٣٩  مرابحات 

  ١٫٣٩٥٫١٥٦    ٢٫٢٠٩٫٣٤٩  

  

  المدينــون .٤

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ٤٦٩٫١٩٩    ١٫٤٨٧٫٢٣٦    تجاريون
  ٥٢٠٫٣٢٥    ٥٣٤٫٤١٨    ٢٨ ايضاح –المطلوب من جهة ذات عالقة 

  )٦٫٩٠٦(    )٢٠٫٤٢٤(   استدراك ديون مشكوك في تحصيلها
    ٩٨٢٫٦١٨    ٢٫٠٠١٫٢٣٠  

  . مليون رياال٩٣٤ فقد زاد رصيد المدينون التجاريون بمبلغ ٣نتيجة لتملك شرآة ميلينيوم هولدينجز 
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  المخــزون .٥

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ١٠٣٫٩٩٨    ١٫٠٤٤٫٦٢٨    بضاعة تامة الصنع
  ١٥٩٫١٠٤    ٤٧٦٫٧٨٨    امخمواد 

  ٢٢١٫٧٧٧    ٤٣٢٫٥٤٤    لوازم وقطع غيار
  ١٤٫١٥٧    ١٣٠٫٦٩٢    بضاعة تحت التصنيع

    ٤٩٩٫٠٣٦    ٢٫٠٨٤٫٦٥٢  

    

  . مليون رياال١٫٥٦٠ فقد زاد رصيد المخزون بمبلغ ٣نتيجة لتملك شرآة ميلينيوم هولدينج 

  المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى .٦

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ٣٢٫٥٤٨     ٥٢٫٣٧٢  مصاريف مدفوعة مقدما
  ١٣٤٫٧٤٨     ٨٩٫٢٠٨  دفعات مقدمة لموردين

  ١٨٫٠٢٦     ٥٦٫٦٩١  تأمينات مستردة
  ٢٫٨٠٣     ٢٠٫٢٨١  ايرادات مستحقة

  ١٠٫١٨٢     ١٠٫١٢٨  ذمم موظفين
  ٢٧٫٢٠٨     ١٨٤٫٧٤١  أرصدة مدينة أخرى

    ٢٢٥٫٥١٥    ٤١٣٫٤٢١  

  

  الزميلة واألخرىاالستثمار في الشرآات  .٧

  : ديسمبر مما يلي ٣١يد االستثمار في الشرآات الزميلة واالخرى آما في يتكون رص

  بآالف الرياالت السعودية    
نسبة   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  الملكية
  ٢٫٠٥٣٫١٤٠    -  ٧٥  الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين

  ١١١٫٣٤٧    ١٦٥٫١٢٥    ٣٤٫٢  )بي ماآس ( بي ماآس ريسورسز ان ال 
  ١٠٤٫٩٤٢    ١١٢٫٢٧٦    ٣٥٫٤٦  )معدنية ( صنيع وسبك المعادن الشرآة الوطنية لت

  ٢٠٫٠٩٠    ٢٨٫٦٣٨    ٣٢٫٣٣  )بيئة ( الشرآة الوطنية للمحافظة على البيئة 
  ٢٤٫٥٤٦    ٢١٫٢٧٧    ٤٢٫٦  )وطن باك ( الشرآة الوطنية لمواد التعبئة 

  ٤٫٩٠٠    -  ٧٠  شرآة الرواد لألغشية الصناعية
  -  ٦٫٥٠٠    ٩٩٫٧٥  ولية للتجارة والصناعةشرآة مكاسب السعودية الد

  -  ٥٠٠    ٩٩٫٧٥  شرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماويات
  ٢٫٣١٨٫٩٦٥    ٣٣٤٫٣١٦      مجموع االستثمار في الشرآات الزميلة

  ١٦٤٫١١٨    ١٦٣٫٦٤٣      استثمارات في شرآات اخرى
  ٢٫٤٨٣٫٠٨٣    ٤٩٧٫٩٥٩      مجموع االستثمار في الشرآات الزميلة واالخرى

شرآة ذات ( في الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين % ٧٥قامت شرآة التصنيع والصحراء لالوليفينات باالستثمار بنسبة 
 بالكلفة لكون اول ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي ، حيث تم قيد االستثمار في سنة ٢٫٧٣٧والتي يبلغ رأسمالها ) مسؤولية محدودة 

  . ٢٠٠٧ و بناء على ذلك تم توحيدها في سنة ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ودية لاليثيلين والبولي ايثيلين تنتهي في فترة مالية للشرآة السع
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   والمعدات و المنشآتالممتلكات .٨

    
  

  مباني 

  
آالت  و منشآت 

  ومعدات

  
  

  عدد وادوات

  
  

  اثاث ومفروشات

  
  

  سيارات

  
  

  اجهزة حاسب

  مصاريف رأسمالية
  قيد التنفيذ

  
  مواد 

  مساعدة محفزة

  
  

  المجموع
  )بــــــآالف الريـــــاالت الســـــــعودية (   

                    الكلفة
  ٤٫٠٦٩٫٨٢٧   ٨٧٫٣٧٩   ٧٠٫٢٣١   ٣٢٫٤٥١   ٢٦٫٣١٥   ٣٦٫٦٢٥   ٨٫٦٥٩   ٣٫٤٧٠٫٢٦٥    ٣٣٧٫٩٠٢    ٢٠٠٧ يناير ١

  ٢٫١٧٥٫٤٦٤  ٤٫١٠٧  ١٧٩٫٩٩٧  ٢٫٨٠٥  ٤٫٠٥٦  ٨٫٦٩٤  ٢٫٤١٩   ١٫٩٤٠٫٩٢٣  ٣٢٫٤٦٣  اضافات
 (١٫٤٢١٫٠٢٦) (٨٧٫٣٧٩) - -  (١٫٥٦٠) - -  (١٫٣٣٢٫٠٨٧) -  بعاداتاست

  ٢٫٨٢٩٫٥٥٧ - - - - - -  ٢٫٦٠٥٫٦٣٩  ٢٢٣٫٩١٨  ما تم تملكه عند شراء شرآة تابعة
  ٢٩٫٤٧٦ - - - - - -  ٢٧٫٧٥٥  ١٫٧٢١  فروقات ترجمة عمالت

 -  ٤٥٫٧٥٨  (٨٢٫٨٠٩) - -   ٦٠ -  ٣٥٫٠٩٥  ١٫٨٩٦  تحويالت
   ٧٫٦٨٣٫٢٩٨  ٤٩٫٨٦٥  ١٦٧٫٤١٩  ٣٥٫٢٥٦  ٢٨٫٨١١  ٤٥٫٣٧٩  ١١٫٠٧٨   ٦٫٧٤٧٫٥٩٠  ٥٩٧٫٩٠٠  ٢٠٠٧سمبر  دي٣١رصيد 

                    
                    االستهالآات

  ١٫١١٣٫٣٩١   ٦٥٫٣٢٦   -  ١٨٫٥٨٦   ١٧٫٥٠٦   ٢٠٫٤٢٠   ٤٫١٧١    ٩١٠٫٥٢٣   ٧٦٫٨٥٩    ٢٠٠٧ يناير ١
  ٣٦٨٫٨٠٩  ٣٢٫٧٣٨ -  ٤٫٦١٣  ٤٫٩٦١  ٤٫٩٩١  ٦٢٧  ٣١٠٫٢٧٢  ١٠٫٦٠٧  المحمل للسنة
 (٢٨٨٫٦٠٨)  (٨٧٫٣٧٩) -  -  (١٫٤١٠) - -  (١٩٩٫٨١٩) -  استبعادات

  ١٫١٩٣٫٥٩٢  ١٠٫٦٨٥ -  ٢٣٫١٩٩  ٢١٫٠٥٧  ٢٥٫٤١١  ٤٫٧٩٨  ١٫٠٢٠٫٩٧٦ ٨٧٫٤٦٦  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١
                    

                    القيمة الدفترية الصافية
  ٦٫٤٨٩٫٧٠٦  ٣٩٫١٨٠  ١٦٧٫٤١٩  ١٢٫٠٥٧  ٧٫٧٥٤  ١٩٫٩٦٨  ٦٫٢٨٠  ٥٫٧٢٦٫٦١٤  ٥١٠٫٤٣٤  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١
  ٢٫٩٥٦٫٤٣٦   ٢٢٫٠٥٣   ٧٠٫٢٣١   ١٣٫٨٦٥   ٨٫٨٠٩   ١٦٫٢٠٥   ٤٫٤٨٨   ٢٫٥٥٩٫٧٤٢   ٢٦١٫٠٤٣    ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١

  

 ٣٨٫٦واالستهالآات المتراآمة مبلغ )  ٢٠٠٦ -ال شيء( مليون ريال سعودي ٥/١٫٣١٢ت آلفتها  أصول تم بيعها وإعادة استئجارها بغرض التملك بلغ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١تتضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات آما في 
   .١٦ إيضاح - ) ٢٠٠٦  -ال شيء( مليون ريال سعودي 
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  اصول غير ملموسة .٩

  مصاريف  
  ما قبل التشغيل

  تكاليف
  ايرادية مؤجلة

  
  تكاليف التمويل

  تكاليف برامج
  الحاسب اآللي

  
  تقنية واخرى

  
  الشهرة

  
  المجموع

  )بــــــآالف الريـــــاالت الســـــــعودية (   
                الكلفة

  ١٫٨١٣٫٧١٦    ١٫٧١٨٫٦٧٤    ٢١٫٧٥٠    ٨٫١٤١    ٣٣٫٢١٧    ٤٫٠٣٤    ٢٧٫٩٠٠    ٢٠٠٧ يناير ١

 ١٫٥٣٣٫٦٣٠   ٤٥٠٫٣٥٠   ٦١٧٫٥٦٨      ٤٫٣٦٥    ٤٦٠٫٢٩٥  - ١٫٠٥٢      اضافات

  ( ١٠٫٦٨٤     )  -  - -  ( ١٠٫٦٨٤     )  -  -  استبعادات

 ٣٫٣٣٦٫٦٦٢    ٢٫١٦٩٫٠٢٤   ٦٣٩٫٣١٨     ١٢٫٥٠٦     ٤٨٢٫٨٢٨     ٤٫٠٣٤    ٢٨٫٩٥٢  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

                

                اإلطفاءات

  ٧٤٫١٤٤    ٢٩٫٥٨٠    ١٤٫٤٤٨    ٣٫٧٦٢    ١٠٫٩٩٣    ٢٫٦٧٤    ١٢٫٦٨٧    ٢٠٠٧ يناير ١

  ٧٦٫٧٥٠   - ٢٨٫٠٦٥    ٢٫٩٨٥      ٤١٫٥٥٨    ٤٣٠    ٣٫٧١٢  المحمل للسنة

  ( ١٠٫٦٨٤     )  -  -  -  ( ١٠٫٦٨٤     )  - -  استبعادات

 ١٤٠٫٢١٠      ٢٩٫٥٨٠  ٤٢٫٥١٣   ٦٫٧٤٧      ٤١٫٨٦٧   ٣٫١٠٤    ١٦٫٣٩٩  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

                

                القيمة الدفترية الصافية

 ٣٫١٩٦٫٤٥٢    ٢٫١٣٩٫٤٤٤   ٥٩٦٫٨٠٥   ٥٫٧٥٩   ٤٤٠٫٩٦١    ٩٣٠     ١٢٫٥٥٣  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

  ١٫٧٣٩٫٥٧٢    ١٫٦٨٩٫٠٩٤    ٧٫٣٠٢    ٤٫٣٧٩    ٢٢٫٢٢٤    ١٫٣٦٠    ١٥٫٢١٣    ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١

  . مليون رياال١٫٠٥٦ فقد زاد رصيد االصول غير الملموسة بمبلغ ٣نتيجة لتملك شرآة ميلينيوم هولدينجز     



 

  ١١٠  

  

  مشاريع قيد االنشاء .١٠

  : ديسمبر مما يلي ٣١ي نشاء آما فيتكون رصيد المشاريع قيد اال

  بآالف الرياالت السعودية  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  -  ٦٫٨٠٩٫٣١١    مشروع االيثيلين والبولي ايثيلين
  ٦٩٫٢٩٢    ٥١٫٦٢٨    اخرى

    ٦٩٫٢٩٢    ٦٫٨٦٠٫٩٣٩  

اليثيلين يتمثل مشروع قيد االنشاء بالتكاليف التي تحملتها الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين النشاء مصنع ا
 ٣١والبولي ايثيلين وملحقاته في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية ، وتتكون آلفة المشروع آما في 

 من تكاليف االنشاء بموجب عقود متفرقة واية تكاليف مباشرة تتعلق بتحضير االصل في الموقع وبالشكل ٢٠٠٧ديسمبر 
تشمل التكاليف المباشرة تكاليف الموظفين وتكاليف تجهيز . ن قبل االدارة المطلوب ليعمل وفق الغرض المحدد له م

الموقع ، وتكاليف الترآيب ، ورسوم الترخيص ، والرسوم المهنية وتكاليف االقتراض بعد خصم عوائد المبالغ المستثمره 
خالل الربع الثالث من سنة و من المتوقع االنتهاء من انشاء المصنع . منها وبشكل مؤقت لحين صرفها على المشروع 

 وذلك بعد اجتياز عملية التشغيل و الفحص التجريبي و قبول اعمال ٢٠٠٩ و البدء باالنتاج التجاري خالل سنة ٢٠٠٨
  .المقاول الرئيسي

  . مليون ريال سعودي١٦٦٫٤بلغت مصاريف التمويل التي تم رسملتها خالل السنة مبلغ 

  موجودات اخرى غير متداولة .١١

  )الرياالت السعودية بآالف (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  -   ٤٢٫٣٨٦  موجودات صندوق التقاعد

  -   ٢٧٫٦٥٦  ضريبة دخل مؤجلة

  -   ٧١٫٥١٣  اخرى

  ١٤١٫٥٥٥   -  

  تسهيالت قصيرة االجل .١٢

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ١٧٫١٨١    -  سحب على المكشوف

  ٢٦٧٫٦٢٤     ٤٦٠٫٢٤٤  قروض قصيرة االجل

  ٢٫١٣٦     ٨٫٤٤٤  راق دفع أو

  ٢٨٦٫٩٤١     ٤٦٨٫٦٨٨  

آما ان بعض  وسندات ألمر  في الشرآات التابعةشرآاءالإن هذه التسهيالت صادرة مقابل ضمانات شخصية من 
  . من شرآة التصنيع الوطنية بنسبة مساهمة الشرآة في هذه الشرآات التسهيالت للشرآات التابعة مضمونة
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  لقروض طويلة األج .١٣

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ٥٦٧٫٩٩٠   ١٫٠١٠٫٥٠٠  صندوق التنمية الصناعية السعودي

  ١٫٧١٢٫٧٨٨   ٩٫٣٨٣٫١٧٢  بنوك تجارية 

  ٢٫٢٨٠٫٧٧٨   ١٠٫٣٩٣٫٦٧٢  

  ٤٢٦٫٥٧٥   ٤٠٣٫٦٦١  الجزء المتداول: ينزل 

  ١٫٨٥٤٫٢٠٣   ٩٫٩٩٠٫٠١١  

وقد تم . عية السعودي على اقساط نصف سنوية غير متساوية تبدأ بتواريخ مختلفة يتم تسديد قروض صندوق التنمية الصنا
آما يتم تسديد القروض . تسديد نفقات التمويل مقدما واعتبرت مصاريف رأسمالية يتم اطفاؤها على فترات القروض 

  .التجارية على اقساط غير متساوية وتحسب نفقات التمويل حسب المعدالت السائدة في السوق 

 ابرمت شرآة آريستل عبر شرآتها التابعة المملوآة بالكامل من قبل شرآة آريستل ان ٢٠٠٧ مايو ١٥بتاريخ  
سحب )  مليون دوالر امريكي٨٨٠( مليون ريال سعودي ٣٫٣٠٠اورجانيك آيميكلز تسهيالت ائتمانية بالغة االمان بمبلغ 

هذه التسهيالت  . ٢الستحواذ آما هو مبين في االيضاح  مليون ريال سعودي لتمول جزئيا عملية ا٣٫٠٧٥منها مبلغ 
  :االئتمانية عبارة عن 

 مليون ريال سعودي ٣٧٥اتفاقية ائتمانية لحق احتجاز من الدرجة االولى وتشمل تسهيالت ائتمانية دواره بمبلغ )  أ 
 مليون ٥٥٠( دي  مليون ريال سعو٢٫٠٦٣ ومبلغ ٢٠١٢ مايو ١٥تستحق بتاريخ )  مليون دوالر امريكي١٠٠( 

   .٢٠١٤ مايو ١٥قرض طويل االجل يستحق بتاريخ ) دوالر امريكي 

)  مليون دوالر امريكي ٢٣٠(  مليون ريال سعودي ٨٦٣اتفاقية ائتمانية لحق احتجاز من الدرجة الثانية وتشمل ) ب 
   .٢٠١٤ نوفمبر ١٥قرض طويل االجل يستحق بتاريخ 

نية مكفولة ومضمونة من خالل رهن ضمانات من قبل شرآة آريستل ان اورجانيك ان جميع التزامات التسهيالت االئتما
ان لدى شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز الحق في أي وقت بان تدفع مقدما أي جزء . آيميكلز وآل شرآة تابعة مهمة 

بين في اتفاقيات االئتمان ذات من التسهيالت االئتمانية سواء آليا او جزئيا ، وذلك استنادا الى نصوص معينة آما هو م
ايضا تحتوي التسهيالت االئتمانية على بعض شروط دفعات مقدمة الزامية . من المبلغ الرئيسي % ١٠٠الصلة وبنسبة 

  .آما هو مبين في اتفاقيات االئتمان ذات الصلة 

مجموعة من البنوك من خالل وسيط قامت الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين بالتوقيع على اتفاقية تسهيالت مع 
 مليون ٦١٠ مليون دوالر امريكي و ٨٥٤(  مليون ريال سعودي ٦٫٥٧٥بلغ مجموع هذه التسهيالت مبلغ . اقراض 

 مليون ريال سعودي يمثالن قرض ٥٤٤ مليون ريال سعودي وآخر بمبلغ ٣٢٨على شكل قرض للمشروع بمبلغ ) يورو 
قامت الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين .  رأس المال العامل على التوالي يستخدم عند الطلب وآخر بغرض تمويل

 قسط نصف ٢٢هذا و يتم  سـداد القرض على . مليون ريال سعودي من القرض حتى نهاية السنة ٤٫٦٧٢بسحب مبلغ 
 ٣١اء المشروع على االقل او  ديسمبر وذلك في الفترة الواقعة بعد ستة اشهر من انته٣١ يونيو او ٣٠سنوي ابتداء من 

 ولذلك ال توجد أي دفعات ٢٠٠٩هذا ومن المتوقع اآتمال المشروع خالل سنة .  ايهما يستحق اوال ٢٠١٠ديسمبر 
  .مستحقة  خالل االثنى عشر شهرا التالية 

حلية واجنبية للحد من دخلت الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين في اتفاقية تقلب نسب الفوائد مع بنوك تجارية م
 مليون دوالر ١٢٧ مليون دوالر امريكي الى ٢١تأثير خطر التعرض لتقلبات اسعار الفوائد بمبالغ تقديرية تتراوح من 

 ٪ ٣٫٨٠ و ٪ ٥٫١٩نسبة الفائدة االختيارية هي .  مليون يورو وبدون أي عالوة ١٠٢ مليون يورو الى ٢٩امريكي ومن 
 على اساس ربع سنوي ٢٠٠٦يكي واليورو على التوالي ، وتم تطبيقها فعليا من ديسمبر سنويا لقروض الدوالر االمر

   .  ٢٠١٥لغاية  شهر مارس 

  

ان القروض طويلة االجل تم الحصول عليها مقابل رهن الممتلكات واالالت والمعدات الخاصة ببعض الشرآات التابعة ، 
تتضمن اتفاقيات بعض . مساهمة آل شريك في هذه الشرآات وبعضها بضمانات شخصية واعتبارية من الشرآاء بنسبة 

  .هذه القروض شروط تتعلق باالحتفاظ بنسب مالية معينة خالل فترة االقتراض 
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آما حصلت شرآة آريستل على تسهيالت بنكية طويلة االجل من بنوك مختلفة والتي تتضمن تمويل اسالمي بمبلغ 
ان .  مليار ريال سعودي موقعة من قبل آريستل ١٫٢ تحت الطلب بمبلغ  مليون ريال سعودي بضمان اوراق دفع١٫٦٣٧

هذه التسهيالت تتضمن بعض التعهدات المالية والتي من ضمنها االحتفاظ بحد ادنى من حقوق الملكية وحد ادنى للرافعة 
  .المالية 

لين والبولي ايثيلين قرض بمبلغ  وافق صندوق االستثمارات العامة على منح الشرآة السعودية لاليثي٢٠٠٧ ابريل ١في 
 ١٣ ويستحق السداد على ٠/٠ ٠٫٥بسعر فائدة اليبور زائدا )  مليون ريال سعودي١٫٥٠٠( مليون دوالر امريكي ٤٠٠

   .٢٠٠٧ ديسمبر ٣١هذا ولم يتم سحب أي مبلغ من القرض آما في . قسط نصف سنوي متساوي 

  دائنـــون .١٤

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦     ٢٠٠٧  

  ١٥٢٫١٦٦     ١٫١١٣٫٠٥٣  تجاريون

  ١٫٥١٦      ٦٫٦٤١  اطراف ذات عالقة

  ٢٫٢٥١   -  مقاولون

  ٧٫١٣٤     ٦٫٥٠٥  آخرون

  ١٦٣٫٠٦٧     ١٫١٢٦٫١٩٩  

  . مليون رياال ٩٥٨ فقد زاد رصيد الدائنون بمبلغ ٣نتيجة لتملك شرآة ميلينيوم هولدنجز 

  خرىأ مستحقة ومطلوبات .١٥

  )ت السعودية بآالف الرياال(   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ١٨٧٫٨٥٦     ٧١٥٫٧٩٩  مطلوبات مستحقة

  ٥٠٫٤٢٤     ٥٨٫٦٩١  مخصص الزآاة 

  ٣٧٫٧٨٩     ٤٠٫١١٣  توزيعات ارباح

  ٢٨٫٣٣١     ٣٥٥٫٩٩١   ذمم دائنة أخرى

  ١١٫٥٨٩     ١١٫٥٣٩  مخصصات اخرى

  ١٦٫٧٥٧     ١٧١٫٣٠٧  مزايا موظفين مستحقة

  ٣٣٢٫٧٤٦     ١٫٣٥٣٫٤٤٠  

  . مليون رياال٥٨٧ فقد زاد رصيد المطلوبات المستحقة واخرى بمبلغ ٣نتيجة لتملك شرآة ميلينيوم هولدينج 

 بموجب عقود إيجار رأسماليرتباطات الا .١٦

 :في اآلتي  الرأسمالية اإليجار عقود بموجب اإليجارااللتزامات بالحد األدنى لدفعات تتمثل 

 )بآالف الرياالت السعودية (  
  ٢٠٠٧  

  -        خالل سنة
  ٩٨٫٤٣٨  سنتين

  ١٤٧٫٦٥٦  ثالث سنوات
  ١٦٤٫٠٦٣  اربع سنوات
  ١٦٤٫٠٦٣  خمس سنوات

  ٧٣٨٫٢٨٠   سنوات٥اآثر من 
  ١٫٣١٢٫٥٠٠  صافي الحد االدنى لدفعات االيجار

  -       الجزء المتداول: ينزل 
  ١٫٣١٢٫٥٠٠  
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بآالف الرياالت (  
 )السعودية 

  ٢٠٠٧  
    جار رأسمالية سجلت آمصاريف تكاليف عقود اي
  ٣٩٫٧٩١     خالل السنة

.  ، دخلت الشرآة السعودية للبولي اوليفينات في اتفاقية بيع واعادة استئجار مع مجموعة من الممولين٢٠٠٧خالل عام 
( ر امريكي  مليون دوال٣٠١٫٩صافي القيمة الدفترية الناتجة عن بيع الموجودات بموجب االتفاقية المذآورة اعاله بلغت 

ان ) .  مليون ريال سعودي ١٫٣١٢(  مليون دوالر امريكي ٣٥٠وقد تم استئجارها بمبلغ )  مليون ريال سعودي ١٫١٣٢
 مليون ريال ١٨٠٫٢( مليون دوالر امريكي ٤٨٫١الفرق بين المتحصل من عملية البيع وصافي القيمة الدفترية والبالغ 

 ويستحق ٢٠٠٩ مارس ٣١هذا وسوف يتم سداد دفعات االيجار ابتداء من . ر سيتم اطفاؤه على مدة عقد االيجا) سعودي
   .٢٠١٥ مارس ٣١آخر قسط في 

ان اتفاقية البيع واعادة االستئجار مع الشرآة السعودية للبولي اوليفينات تتطلب االلتزام ببعض الشروط المالية بما يتعلق 
ات التمويل والحد االدنى ألرصدة النقد والقيود على مبالغ المديونية بالمحافظة على تغطية التكاليف التمويلية وتغطية خدم

قامت الشرآة بتوقيع سندين ألمر مقابل األصول المستأجرة ضمن اتفاقية البيع وإعادة االستئجار المذآورة اعاله . المالية 
 مليون ريال ٨٠٫٣و  مليون ريال سعودي ١٫٣١٢( مليون دوالر امريكي ٢١٫٤ مليون دوالر امريكي و٣٥٠بمبلغ 
 مليون دوالر امريكي ٥٠آما دخلت الشرآة باتفاقية اخرى مع نفس مجموعة الممولين بمبلغ . على التوالي ) سعودي

  . ، االتفاقية لم تستخدم بعد ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في ).  ريال سعودي١٨٧٫٥(

 مليون دوالر ١٧٥ات في اتفاقية مرابحة بمبلغ باالضافة الى االتفاقية اعاله ، دخلت الشرآة السعودية للبولى اوليفين
 ٢٠٠٩ مارس ٣١دفعات المرابحة تبدأ بتاريخ . مع نفس مجموعة الممولين )  مليون ريال سعودي٦٥٦٫٣(امريكي 

اتفاقية المرابحة تتطلب من الشرآة االلتزام بالشروط المالية فيما يتعلق  . ٢٠١٥ مارس ٣١وآخر تاريخ للسداد هو 
لى تغطية التكاليف التمويلية وتغطية خدمات التمويل والحد األدنى ألرصدة النقد والقيود على مبالغ المديونية بالمحافظة ع

  .  ، االتفاقية لم تستخدم بعد ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في . المالية 

  مطلوبات اخرى .١٧

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  - ٤٨٤٫٠٩٢   )١٨إيضاح ( منافع ما بعد التقاعد 

  - ٥٨٫٤٢٨  المسؤولية البيئية

  - ١٤٫٢٥٦  تأمين

  - ١٫٩٥٤  ايرادات مؤجلة

  - ٢٦٣٫٩٣٤  اخرى

  ٨٢٢٫٦٦٤ -  

   .٣ان المطلوبات االخرى ناتجة عن تملك شرآة ميلينيوم هولدنج 

 التقاعد والفوائد االخرى ما بعد التقاعد .١٨

 بالمزايا ، والتي تشمل الموظفين في الواليات المتحدة قامت شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز بتحديد خطط التقاعد
 وموظفين في ( SERP )االمريكية ، والمحولين بشكل دائم من اماآن عالمية ، والمشمولين بخطط تقاعد تنفيذية مكملة 

سط تعويض تبنى فوائد التقاعد عموما على سنوات خدمة معتمدة ومتو. عدد من الدول خارج الواليات المتحدة االمريكية 
تمول شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز خططها خارج امريكا وداخلها . آما هو محدد في نصوص الخطط ذات الصلة 

  .عبر اسهامات الى صناديق ودائع تكون عموما خاضعة ألدنى متطلبات التمويل آما جاء في القانون المعمول به 

 التحويالت الدائمة تمول من خالل اصول عامة لشرآة آريستل ان  وخطط( SERP )ان خطط التقاعد التنفيذية المكملة 
ان تاريخ قياس جميع التزامات الفوائد واصول الخطط لدى شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلزهو . اورجانيك آيميكلز 

آيميكلز خطط باالضافة الى خطط التقاعد الجل الموظفين االمريكيين ، ترعى شرآة آريستل ان اورجانيك .  ديسمبر ٣١
  .فوائد ما بعد التقاعد ، وهي التي توفر التأمين الطبي وعلى الحياة لمعظم الموظفين ومن يعولون
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ان مسؤولية الفوائد المستحقة والفوائد االخرى ما بعد التقاعد لدى شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز االمريكية ، 
لمكملة وفوائد تقاعد غير االمريكيين تكون مدرجة في مطلوبات اخرى وخطط التحويالت الدائمة وخطط التقاعد التنفيذية ا

  .طويلة االجل في قائمة المرآز المالي الموحدة 

 فان الدفعات المستقبلية المتوقعة للمنافع لشرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز االمريكية ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في 
لمكملة وخطط تقاعد خارج الواليات المتحدة االمريكية والتي تمثل وخطط التحويل الدائم وخطط التقاعد التنفيذية ا

  :الخدمات المستقبلية المتوقعة بالشكل المناسب ، تكون على النحو التالي 

  منافع صندوق التقاعد  

 بماليين الرياالت السعودية 

٧٥٫٠٠    ٢٠٠٨  

٨٦٫٢٥    ٢٠٠٩  

٧٨٫٧٥    ٢٠١٠  

٨٦٫٢٥    ٢٠١١  

٩٣٫٧٥    ٢٠١٢  

  ٤٩٣٫٠٠    ٢٠١٧لى  ا٢٠١٣

ترعى شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز خطط ادخارات اسهام امريكية محددة لموظفين مؤهلين تحدد مساهمه صاحب 
  .من مساهمة الموظف % ٦من اول % ٧٥العمل نسبة أقصاها  

  تعويضات الصرف من الخدمة .١٩

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ٤٨٫٧٣٨ ٥٤٫٨٤٩   يناير١الرصيد في 

   )٦٫٠٢١(  (٣٫١٧٦)  المسدد خالل السنة

  ١٤٫١٩٨ ١٩٫٤٥٤  المحمل للسنة

   )٢٫٠٦٦(  -  تعديل ما يخص الشرآة التابعة المستبعدة

  ٥٤٫٨٤٩ ٧١٫١٢٧   ديسمبر٣١الرصيد في 

  

 ضريبة الدخل على الشرآات التابعة .٢٠

لهذا ليست خاضعة لضريبة الدخل في جزر الكيمن ان شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز هي شرآة في جزر الكيمن و
ويتم االستدراك . تعمل شرآة آريستل ان اورجنك آيميكلز من خالل عدة شرآات تابعة في عدد من الدول عبر العالم . 

ليست هناك . لضرائب الدخل بناء على قوانين معدالت الضرائب في الدول التي تمارس فيها االعمال ويكتسب الدخل 
متوقعة بين االستدراك او الفائدة من ضرائب الدخل والربح او الخسارة قبل ضرائب الدخل الن الدول التي تعمل عالقة 

فيه الشرآة تمتلك انظمة ضرائب تتنوع ليس فقط فيما يتعلق بنسبة الضريبة االسمية ولكن ايضا على ضوء تواجد 
  .االقتطاعات واالعفاءات والفوائد االخرى 

   :الدخل على الشرآات التابعة لشرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلزفيما يلي ضرائب 

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  - ٢٫٨٢٤    المخصص للسنة

  -  )٤٣٫٧٢٢(   )مزايا ( المخصص المؤجل 

  -   )٤٠٫٨٩٨(   لضرائب الدخل) مزايا ( المخصص الكلي 
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 فان أي التزامات ضريبية للفترة ما ٢ونديل وآما هو مبين في ايضاح رقم وآجزء من اقتناء ملينيوم ان اورجانيك من لي
  .قبل االقتناء سوف يتم تعويضها من ليونديل 

ان ضرائب الدخل المؤجلة تعكس صافي تأثيرات الضريبة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 
  . تعكس صافي تأثيرات الضريبة للخسارة التشغيلية المدورة آما. والقيم المستخدمة ألغراض ضريبة الدخل 

  الزآــاة .٢١

 وشرآات ذات مسؤولية محدودة سعودية بتقديم قوائمها المالية  سعودية مساهمةةتقوم الشرآة وشرآاتها التابعة وهي شرآ
  .واقراراتها الضريبية والزآوية الى مصلحة الزآاة والدخل بشكل افرادي 

  : هي آما يلي شرآة التصنيع الوطنيةية لوعاء الزآاة والمتعلقة بحسابات ان العناصر الرئيس

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ٢٫٣٣٠٫٤٩١   ٢٫٣٣٠٫٤٩١  رأس المال

  ١٠١٫٨٢٠   ١٧١٫١٣٠  احتياطي نظامي

  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤   ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  عالوة اصدار

  ٣٩١٫٢٥٣   ٧٧٨٫٨٢٢  ارباح مستبقاة

   )١٣٫١٣٥(  (٤٥٫٠٥٥)  الصافية المعدلةالخسارة 

  ٢٠٫٣٢٩    ٢٩٫٣٢٨   مخصصات

  ٢٠٠٫٠٠٠    -  قروض طويلة االجل

    )٥٧٫٩٤٧(  (٥٧٫٩٢٩)  ممتلكات ومعدات

    )٣٫٠٧٣٫٥٨٣(  (٣٫٣٦٨٫٧٨٩)  استثمارات

    )٦٩٫٢٩٢(  (٥١٫٦٢٨)  مشاريع قيد التطوير

    )١٫٦٧٢٫٣١٧(  (١٫٦٧٢٫٣١٧)  اصول غير ملموسة

  ٢١٠٫٩٤٣    ١٦٧٫٣٧٧  اء الزآاةوع

  

   . المحملة للسنةتم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول الى الزآاة

  : هي آما يلي لشرآة التصنيع الوطنيةان حرآة مخصص الزآاة 

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ٢٫٦٠٦      ٣٫٩١٥   يناير١الرصيد في 

  - (٣٫٩٦٩)  المسدد خالل السنة

  ١٫٣٠٩    ٤٫٢٣٨  صص للسنةالمخ

  ٣٫٩١٥    ٤٫١٨٤  لشرآة التصنيع الوطنيةمخصص الزآاة 

  ٤٦٫٥٠٩    ٥٤٫٥٠٧   للشرآات التابعة والضريبةمخصص الزآاة

  ٥٠٫٤٢٤    ٥٨٫٦٩١   ديسمبر٣١الرصيد في 

  :الدخل المحمل للسنة هي آما يلي ان مصروف الزآاة وضريبة 
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  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ١٫٣٠٩   ٤٫٢٣٨    مصروف الزآاة لشرآة التصنيع الوطنية

  ٤٦٫٨٥١    ٥٩٫١٦١    مصروف الزآاة وضريبة الدخل للشرآات التابعة

  -   )٤٣٫٧٢٢(    )٢٠ايضاح ( مزايا ضريبة الدخل 

    ٤٨٫١٦٠    ١٩٫٦٧٧  

 الف ريال سعودي تم ٨٥٦غ  حيث اظهرت فروقات بمبل٢٠٠٢حصلت الشرآة على الربوط الزآوية لغاية سنة 
 من واقع اقرارات الزآاة ، ولم ٢٠٠٦ ولغاية ٢٠٠٣االعتراض عليها ، آما تم تسديد الزآاة المستحقة عن السنوات من 

  .تستلم الشرآة بعد الربوط الزآوية لهذه السنوات من مصلحة الزآاة والدخل 

  احتياطي نظامي .٢٢

لعربية السعودية والنظام االساسي للشرآة ، تقوم الشرآة بتكوين احتياطي تمشيا مع متطلبات نظام الشرآات في المملكة ا
ان هذا االحتياطي غير قابل . من رأس المال % ٥٠من الربح الصافي حتى يبلغ هذا االحتياطي % ١٠نظامي بنسبة 

  .للتوزيع آأنصبة ارباح 

   وأخرىيةايرادات استثمار .٢٣

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ٦٦٫٩٤٣    ٧٥٫٢٨٧    عوائد مرابحات واخرى

  ٢٤٫٨٣٢    ٦٢٫٩٥١    فروقات عمالت اجنبية

  ٤٫٤٥٠    -  ايرادات تطوير مشاريع

  ٤٩٨    ٤٨٠    ارباح بيع مخلفات 

  ١٫٥٥٠    ٦٫٨٠٤    توزيعات ارباح مستلمة

  -  ١٠٫٤٣١    حقوق تقنية واخرى

  ٤٫٥٣٠    ١٦٫٦٥٥    اخرى

    ١٠٢٫٨٠٣    ١٧٢٫٦٠٨  

  اريف البيع والتسويقمص .٢٤

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ١٣٫٦٠١    ٧٥٫٧٢٣    رواتب وأجور ومزايا أخرى

  ١١٠٫٣٥٧    ٢٩٩٫٦٣٤    شحن ونقل

  ١٣٫١٦٨    ٢٨٫٩٣٦    حوافز موزعين

  ٨٧١    ١٫٩٢١    استهالآات واطفاءات

  ٢٫٤٥٨    ٦٫٨٢٦    دعاية واعالن ومطبوعات

  ٢٫٤١٧    ١٢٫٦١٣    مصاريف سفر وتنقل

  ٧٠٥    ١٫٣١٢    بريد وهاتف

  ٨٠٥    ٤٫٩١٣    ايجارات

  ٨٫٠٢٣    ١٩٫١٦٨    أخـرى

    ١٥٢٫٤٠٥    ٤٥١٫٠٤٦  
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  مصاريف إدارية وعمومية .٢٥

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦   ٢٠٠٧  

  ٤٧٫٠٣٩    ١١٥٫٧٠٠    رواتب وأجور ومزايا أخرى

  ٥٫٣٧٨    ١٦٫٣٦٦    استهالآات واطفاءات

  ٦٫٣٣٣    ٣٢٫٦٠٦    اتعاب مهنية واستشارات قانونية

  -  ٦٤٫٠٦٨    بحث و تطوير

  ١٫٢٤٤    ٤٫٩١٦    ايجارات

  ١٫٧٣٠    ٣٫٥٠٨    اعالنات ومطبوعات

  ٣٫٤٦٠    ٧٫٢٠٨    مساهمات خيرية واعمال اجتماعية

  ١٣    -  فروقات تحويل عملة

  ٧٫١٣٧    ٣٦٫٠٨٧    أخرى

    ٧٢٫٣٣٤    ٢٨٠٫٤٥٩  

  زامات محتملة وارتباطات رأسماليةالت .٢٦

قدمت الشرآة ضمانات اعتبارية الى البنوك التجارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي بنسبة تملكها في رؤوس اموال 
(  مليون ريال سعودي تقريبا ١٢٨ مبلغ ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١وقد بلغ اجمالي تلك الضمانات آما في . بعض الشرآات 

   ) .٢٠٠٦  –دي تقريبا  مليون ريال سعو١١٦

 مقابل اعتمادات مستندية ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١يوجد على بعض الشرآات التابعة التزامات وارتباطات قائمة آما في 
   ) .٢٠٠٦ – مليون ريال سعودي ١١(  مليون ريال سعودي ١١وضمانات بنكية بمبلغ 

 مليون ريال ١٫١٩٧تلكات ومعدات بمبلغ   آما يوجد لدى بعض الشرآات التابعة ارتباطات رأسمالية عن  شراء مم
   ) .٢٠٠٦  – مليون ريال سعودي ٣٫٩٧٢(سعودي 

لدى شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز اتفاقيات شراء متعددة لشراء المعدن الخام الذي يتم استخدامه في انتاج ثاني 
   .٢٠٢٠بشروط مختلفة تمتد الى اآسيد التيتانيوم وبعض االتفاقيات االخرى لشراء المواد الخام والخدمات 
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 آان الحد االدنى للدفعات المستقبلية بموجب هذه العقود غير القابلة لاللغاء والتي تزيد عن ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١وآما في 
  :سنة آما يلي 

  )بماليين الرياالت السعودية (   

  المجموع  اخرى  معدن خام  

١٫٥٤٤ ٤٨٤ ١٫٠٦٠  ٢٠٠٨ 

١٫٢٩١ ٤٨٧ ٨٠٤  ٢٠٠٩ 

٩٨٣ ٤٢٧ ٥٥٦  ٢٠١٠ 

٨١٥ ٢٥٩ ٥٥٦  ٢٠١١ 

٧٦٤ ٢٠٨ ٥٥٦  ٢٠١٢ 

 ٢٨٩ ٢٨٩ -  ما بعد ذلك

 ٥٫٦٨٦ ٢٫١٥٤ ٣٫٥٣٢  المجموع

   .٢٠٠٧ مليون ريال سعودي خالل عام ١٤٩بلغت مشتريات آريستل ان اورجانيك آيميكلز بموجب هذه العقود 

  توزيعات االرباح .٢٧

  : على النحو التالي اقترح مجلس االدارة توزيعات من االرباح المستبقاة

 ريال للسهم ١( من رأس المال % ١٠ الف ريال سعودي وتمثل٣٤٩٫٥٧٤توزيع ارباح نقدية على المساهمين مقدارها 
   ) .الواحد 

 . مليون ريال سعودي مكافأة ألعضاء مجلس االدارة ٢صرف مبلغ 

  معامالت وارصدة مع اطراف ذات عالقة .٢٨

حيث وافق ) ويشار له بالمسوق ( ينات اتفاقية بيع وتسويق مع الشريك االجنبي وقعت الشرآة السعودية للبولي اوليف
تحدد هذه االتفاقية مسؤوليات التسويق ، . المسوق على تسويق آميات من منتجات الشرآة بأسعار محددة وفقا لالتفاقية 

فيها هذه المنتجات ، وطرق احتساب والكميات التي سوف يتم تسويقها من قبل المسوق ، والمناطق الجغرافية التي ستباع 
  .االسعار ، وشروط الدفع ، وااللتزامات االخرى 

  :تتلخص اهم المعامالت المالية مع اطراف ذات عالقة بما يلي 

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ١٫٤٤٥٫٠٦٦    ١٫٥٩٢٫٤٥٦    مبيعات الى المسوق

  :بما يلي تتلخص اهم االرصدة مع اطراف ذات عالقة 

  )بآالف الرياالت السعودية (   

   ٢٠٠٧   ٢٠٠٧  

  ٥١٨٫٠٦٠  ٥٢٩٫٩٧١  )باسل آسيا باسيفيك ليمتد (  المسوق وشرآاته الشقيقة –ذمم مدينة تجارية 

  ٢٫٢٦٥    ٤٫٤٤٧    اخرى

    ٥٢٠٫٣٢٥    ٥٣٤٫٤١٨  

  معلومات قطاعية .٢٩

ان . شرآات التابعة في المجال الصناعي والبتروآيماويات باالستثمارات وتعمل ال) المرآز الرئيسي(يتمثل نشاط الشرآة 
ان . السياسات المحاسبية المتبعة من قبل هذه القطاعات هي نفس السياسات المبينة في السياسات المحاسبية الهامة 
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طاعات االسواق الرئيسية لقطاع البتروآيماويات هي المملكة العربية السعودية واوروبا والشرق االوسط وآسيا والق
وفيما يلي البيانات . االخرى هي المملكة العربية السعودية وشمال وجنوب الواليات المتحدة االمريكية واوروبا واستراليا 

  :لمالية المختارة لهذه القطاعات ا

  القطاع  

  الصناعـي

  قطاع

  البتروآيماويات

  المرآز 

  الرئيسي واخرى

  

  التسويات

  

  المجمــوع

  )لســعودية بــآالف الريــاالت ا(   

            ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٤٫٢٣٦٫٦٥٥    )٤٫١١٩٫٨٢٥(   ٦٫٢٣٧٫٤٢١    ١٢٫٢٦٣٫٦٩٤    ٩٫٨٨٥٫٣٦٥    مجموع الموجودات

  ١٥٫٦٩٥٫٦٤٨     )٣١٣٫٣٢٨(   ١٥١٫٧٦٢    ٧٫٨٥٢٫١٦٣    ٨٫٠٠٥٫٠٥١    مجموع المطلوبات

  ٧٫١٤٧٫١١٥     )٨٩٤٫٧٣٣(   ٢٠٠٫٠٠٥    ٢٫٩٢١٫٦١٧    ٤٫٩٢٠٫٢٢٦    المبيعات

  ١٫٧٩٨٫٩٢٨     )١٫٥١٤(   ٤٤٫٠٠٧    ٧٩٣٫٣٢٢    ٩٦٣٫١١٣    الربح االجمالي

  ٤١٩٫١٣٠    -  ٣٫٠٨٩    ١٨١٫٤٣٧    ٢٣٤٫٦٠٤    االستهالآات واالطفاءات

  ١٫٠٩٥٫٨٦٨     )٧١٣٫٢٦٠(   ٧٣١٫٧٦٧    ٦٥٧٫٧٤٠    ٤١٩٫٦٢١    الربح من االعمال

  ١٢٫٦٧٠٫٩٦٨    -  ٩٢٥    ٧٫٦٧٧٫٨٨٠    ٤٫٩٩٢٫١٦٣    مصاريف رأسمالية

            

            ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  ١٠٫٣٥٦٫٨٠٤   )٣٫٨١٣٫١٣٦(  ٦٫١١٢٫٣٨٢   ٥٫٧٥٢٫٠٠٩   ٢٫٣٠٥٫٥٥٠   مجموع الموجودات

  ٣٫١١٨٫٣٨١   )٢٣٦٫٥٤٩(  ٤٣٩٫٧١٠   ١٫٥٠٤٫٠٨٧   ١٫٤١١٫١٣٣   مجموع المطلوبات

  ٣٫٢٤١٫١٩٦   )٦٧٥٫٥٥٤(  ١٣٤٫٠٨٠   ٢٫٥٩٥٫٥١٣   ١٫١٨٧٫١٥٧   المبيعات

  ١٫١٩٠٫١٥١   )٢٫٢٧٨(  ٢٧٫٧١٨   ٨١٠٫٥٠٣   ٣٥٤٫٢٠٨   الربح االجمالي

  ٢١٨٫٥٨٥   -  ٢٫٦٤٣   ١٤٢٫٦٥٧   ٧٣٫٢٨٥   االستهالآات واالطفاءات

  ١٫٠٠٨٫١٥١   )٦٩٠٫٦٥٦(  ٧١٩٫٣٤٩   ٧٠٦٫٦٥٠   ٢٧٢٫٨١٠   الربح من االعمال

  ٢٫٦٢٨٫٤٧١   -  ١١٢٫٠٤٣   ٢٫٠٩١٫٠١٦   ٤٢٥٫٤١٢   مصاريف رأسمالية

 عقود اإليجار التشغيلية .٣٠

 )بــآالف الريــاالت الســعودية (   

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧ 

  ٣٫٧٦٢   ٥٩٫٠١٢   دفعات بموجب عقود إيجار تشغيلية تم تحميلها آمصاريف خالل السنة

ان هذه  . تتمثل دفعات االيجار بااللتزام مقابل ايجار سكن ومكاتب موظفي الشرآة وآذلك موقع المصنع في ينبع
  .االرتباطات سوف تنتهي خالل سنة 

  .يوجد لدى شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكلز عقود ايجار مرافق ومعدات غير قابلة لاللغاء ولفترات متعددة

 ، ان الحد االدنى للدفعات المستقبلية للخمس سنوات المقبلة وما بعد ذلك لعقود االيجار الغير ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في 
  : لاللغاء والتي تزيد عن سنة هي على النحو التالي قابلة
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  )بــآالف الريــاالت الســعودية (   

  المجموع  اخرى  اراضي وممتلكات  

٦٧٫٢٦٤ ٣٥٫٣٩٦ ٣١٫٨٦٨  ٢٠٠٨ 

٦٢٫٢٧٧ ٣٣٫٠٠٤ ٢٩٫٢٧٣  ٢٠٠٩ 

٥٥٫١٤٨ ٣١٫٠٢٤ ٢٤٫١٢٤  ٢٠١٠ 

٤٢٫٧٣١ ٢٠٫٥٤٦ ٢٢٫١٨٥  ٢٠١١ 

٤٠٫٦٤٢ ١٩٫٨٦٧ ٢٠٫٧٧٥  ٢٠١٢ 

 ١٢٤٫٩٢٤ ٣٦٫٣٠٠ ٨٨٫٦٢٤  ا بعد ذلكم

  ٣٩٢٫٩٨٧ ١٧٦٫١٣٧ ٢١٦٫٨٤٩  الحد االدنى لدفعات االيجار

 االدوات المالية وادارة المخاطر .٣١

تتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المرآز المالي في معظمها نقد وما في حكمه وذمم مدينة وموجودات أخرى وذمم 
  .خرىدائنة وقروض ومستحقات ومطلوبات أ

ليس .  هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية- مخاطر االئتمان
  .تم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. لدى الشرآة ترآيز جوهري لمخاطر االئتمان

ليس . وات المالية بسبب التغيرات في أسعار العموالت في السوق هي مخاطر التغير في قيمة األد- مخاطر سعر العموالت
 ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١لدى الشرآات التابعة موجودات جوهرية تحمل عموالت ولكن لديها مطلوبات تحمل عموالت آما في 

ة إلى ثابتة تقوم الشرآة بإدارة قروضها التي عليها أسعار عمولة متغيرة باستعمال مقايضات أسعار العموالت من متغير. 
وعند استعمال أسعار المقايضة . والتي لها أثر اقتصادي في تحويل أسعار عموالت القروض المتغيرة إلى أسعار ثابتة

يوفر ذلك للشرآة باالتفاق مع الطرف المقابل على تبادل الفرق بين عقود األسعار الثابتة واألسعار المتغيرة في أوقات 
  . إلى القيمة المقترحة األصليةوذلك بالرجوع) ربع سنوي(محددة 

.  هي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية- مخاطر السيولة
تدار مخاطر . قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة

  .السيولة من خالل المراقبة الدورية للتأآد من توفر سيولة آافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية

إن .  هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية- مخاطر العمالت
تراقب اإلدارة تقلبات أسعار العمالت . ألمريكيمعامالت الشرآة األساسية هي بالريال السعودي واليورو والدوالر ا

  .وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية

 هي القيمة التي يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل - القيمة العادلة
ساس طريقة التكلفة التاريخية، قد تنتج فروقات بين بما أنه يتم تحضير أدوات الشرآة المالية على أ. مع األطراف األخرى

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشرآة المالية ال تختلف . القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة
  .بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية

 ربحية السهم .٣٢

  .٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ الف سهم آما في ٣٤٩٫٥٧٤تم احتساب ربحية السهم على اساس عدد االسهم البالغة 
  . وذلك الظهار منحة االسهم بأثر رجعي ٢٠٠٦تم تعديل احتساب ربحية السهم للسنة المالية المقارنة 

 اعتماد القوائم المالية .٣٣

   .٢٠٠٨ فبراير ٢٠تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 



 

  ١٢١  

قوائم خاص عن فحص ال تقرير - ٢الملحق  ١٦
 م٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠آما في المالية األولية 

اإلصدار المدرجة في نشرة وضاحات المتعلقة بها اإلي وم٢٠٠٧سبتمبر  ٣٠آما في المالية للشرآة قوائم ال فحصقد تم ل
  .آما هو مذآور في تقريرهم المرفقمكتب ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشرآاهم / السادةمن قبل هذه 

 ال يملكون أسهمًا أو مصلحة من  وأقربائهمديلويت آند توش بكر أبو الخير وشرآاهم/ ة إلى أن مكتب السادةوتجدر اإلشار
أي نوع في الشرآة، آما أنهم أعطوا موافقة خطية على نشر إفادتهم ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها آما 

  .وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة



 

  ١٢٢  
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  شرآة التصنيع الوطنية
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  )غير مراجعة( الموحدة  االوليةقائمة المرآز المالي
  ٢٠٠٧بتمبر  س٣٠آما في 

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
  ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠  ايضاح  

        الموجودات
        موجودات متداولة
  ١٫٢٣١٫٣٥٥  ١٫٧٦٧٫٢١٦    النقد وما في حكمه
  ٩٧٦٫٨٠٧  ٩٦٠٫٢١٩    المدينون ، صافي
  ٥٣٩٫٥٩٩  ٥١٣٫٠٥٨    المخزون ، صافي

  ٢٩٠٫٦٥٣  ٣٤٠٫٨٧٩    مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
  ٣٫٠٣٨٫٤١٤  ٣٫٥٨١٫٣٧٢    مجموع الموجودات المتداولة

        
        موجودات غير متداولة

  ٢٫٤٩٣٫٥٣٠  ١٫٧٢٠٫٨٠١  ٣  استثمارات في شرآات زميلة واخرى 
  ١٫٠٠٧  ٣١٦٫٠٥٥    استثمارات في سندات تنمية حكومية

  ٢٫٨٠٠٫٣٣٢  ٣٫١٨١٫٦٥٢    ممتلكات ومعدات ، صافي
  ٨٢٫٥٤٤  ٥٫٨٨٦٫٨٠٧  ٤   والتطوير مشاريع قيد االنشاء

  ١٫٧٢٤٫٦٥٠  ١٫٧٤٨٫٢٦١    اصول غير ملموسة ، صافي
  ٧٫١٠٢٫٠٦٣  ١٢٫٨٥٣٫٥٧٦    مجموع الموجودات غير المتداولة

        
  ١٠٫١٤٠٫٤٧٧  ١٦٫٤٣٤٫٩٤٨    مجموع الموجودات

        
        المطلوبات وحقوق الملكية

        مطلوبات متداولة
  ٣٨٨٫٠٧٦  ٢٧٤٫٢٧٧    تسهيالت قصيرة االجل

  ٤٠٥٫٢٢٥  ٤٣٤٫٦٩٨  ٥  الجزء المتداول من قروض طويلة االجل 
  ١٩١٫٥٣٦  ١٤٥٫٨١١    دائنون

  ٤١٨٫٢٨٢  ٣٨٥٫١٠٠    مطلوبات مستحقة واخرى
  ١٫٤٠٣٫١١٩  ١٫٢٣٩٫٨٨٦    مجموع المطلوبات المتداولة

        
        مطلوبات غير متداولة
  ١٫٧٢٨٫٨٢٩  ٦٫٨٩١٫٤٩٧  ٥  قروض طويلة االجل 

  ٥٣٫٩٣١  ٦٥٫٧٩٥    اية الخدمةتعويضات نه
  ١٫٧٨٢٫٧٦٠  ٦٫٩٥٧٫٢٩٢    مجموع المطلوبات غير المتداولة

        
  ٣٫١٨٥٫٨٧٩  ٨٫١٩٧٫١٧٨    مجموع المطلوبات

        
        حقوق الملكية

        حقوق المساهمين
  ٢٫٣٣٠٫٤٩١  ٣٫٤٩٥٫٧٣٦  ١  رأس المال

  ١٠١٫٨٢٠  ١٧١٫١٣٠    احتياطي نظامي
  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  ٨٨٨٫٠٧٩  ١  عالوة اصدار
  ٣٩١٫٢٥٣  ٧٧٨٫٨٢٢    ارباح مستبقاة

  ٤٨٤٫٠٧٢  ٤٦٥٫٧٠٣    صافي ربح الفترة
  ٥٫٣٦٠٫٩٦٠  ٥٫٧٩٩٫٤٧٠    مجموع حقوق المساهمين

        
  ١٫٥٩٣٫٦٣٨  ٢٫٤٣٨٫٣٠٠    حقوق االقلية

        
  ٦٫٩٥٤٫٥٩٨  ٨٫٢٣٧٫٧٧٠    مجموع حقوق الملكية

        
  ١٠٫١٤٠٫٤٧٧  ١٦٫٤٣٤٫٩٤٨    مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  الموحدةمن هذه القوائم المالية األولية ال يتجزأ تشكل االيضاحات المرفقة جزءا 
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  شرآة التصنيع الوطنية
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  )غير مراجعة(الموحدة االولية قائمة الدخل 
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة اشهر المنتهية في 

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
  لفترة التسعة اشهر المنتهية في   لثالثة اشهر المنتهية فيلفترة ا  

  ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠   ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠   ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠   ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠  

  ٢٫٣١٧٫١١٦   ٢٫٧١٢٫٧٠٩   ٨٨١٫٢٨٩   ٨٥٢٫٩٩٤  مبيعات

   )١٫٤٩٨٫٥٥٤(     )١٫٧٧٦٫٦٧٧(     )٥٤٥٫٧٦٤(     )٥٩٧٫٨٦٥(   تكلفة المبيعات

  ٨١٨٫٥٦٢   ٩٣٦٫٠٣٢   ٣٣٥٫٥٢٥   ٢٥٥٫١٢٩  الربح االجمالي

   )١١٥٫١٦٩(     )١٢٧٫٨٠٤(     )٤٦٫٣٩٦(     )٣٥٫٨٩١(   مصاريف بيع وتسويق

   )٤٨٫٩٨٤(     )٦٣٫٧٨٦(     )١٧٫٦٢٥(     )٢٢٫٠٥٢(   مصاريف ادارية وعمومية

  ارباح) خسائر(حصة الشرآة في صافي 

    الشرآات الزميلة 

  

 )٣٨٫٦٤٨(   

   

٦٫٥٤٠  

   

 )٦٨٫٢٩٣(   

   

٣٢٫٧٤٠  

  ٦٨٧٫١٤٩   ٦٧٦٫١٤٩   ٢٧٨٫٠٤٤   ١٥٨٫٥٣٨  الربح من االعمال

  ٧٥٫٠١٠   ٨٥٫٤٨٦   ١٣٫٠١٩   ٢٦٫١٤٤  ايرادات استثمارية اخرى

   )٧٠٫٠٥٨(     )١٠٢٫٤٥٦(     )٢٣٫٥٩٠(     )٣٦٫٧٠٧(   مصاريف تمويل

  ٦٩٢٫١٠١   ٦٥٩٫١٧٩   ٢٦٧٫٤٧٣   ١٤٧٫٩٧٥  الربح قبل الزآاة وحقوق االقلية

   )٤٤٫٣٢٠(     )٤٦٫٢٤١(     )٣٢٫٣٤٥(     )١٥٫٩٥٢(   ضريبة الدخل للشرآات التابعةالزآاة و

   )١٥٦٫٠٢٨(     )١٤٥٫٧٠١(     )٥٠٫٦٣٣(     )٣٠٫٣٨٥(   حصة االقلية في صافي ارباح الشرآات التابعة

  ٤٩١٫٧٥٣   ٤٦٧٫٢٣٧   ١٨٤٫٤٩٥   ١٠١٫٦٣٨  الربح قبل الزآاة

   )٧٫٦٨١(     )١٫٥٣٤(    -   -  الزآاة

  ٤٨٤٫٠٧٢   ٤٦٥٫٧٠٣   ١٨٤٫٤٩٥   ١٠١٫٦٣٨  الربح الصافي

  ١٫٣٨   ١٫٣٣   ٠٫٥٣   ٠٫٢٩  ٨ ايضاح رقم –ربحية السهم بالريال 

  
  تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة 
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  شرآة التصنيع الوطنية
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  )غير مراجعة(الموحدة ولية االقائمة التدفقات النقدية 
  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ اشهر المنتهية في التسعة ةلفتر

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
  ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠  

      االنشطة التشغيلية
  ٤٨٤٫٠٧٢  ٤٦٥٫٧٠٣  الربح الصافي

      :تعديالت 
  ١٥٩٫٠٣٢  ١٥٥٫٢٢٧  استهالآات 
  ١٠٫٧٩٦  ٢١٫٧٣٦  اطفاءات

   )٣٢٫٧٤٠(   ٦٨٫٢٩٣  الشرآات الزميلة) ارباح( في صافي خسائر حصة الشرآة
  ٧٫٢٥٩  ١٣٫٠٠٠  تعويضات نهاية الخدمة

      :التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة 
  -  ٦٫٠٩٦  استثمارات قصيرة االجل

   )٦٤٫٠١٩(   ٣٨٫٤٨٥  المدينون
   )٨٦٫١٣١(    )١٤٫٠٢٢(   المخزون

   )٢٥٣٫٤٩٥(    )١٣١٫٤٥٠(   موجودات االخرىالمصاريف المدفوعة مقدما وال
   )٤٩٫٨٩٣(    )١٧٫٢٠٥(   الدائنون

  ١٩١٫٤٦٣  ٥٢٫٣٠٣  المطلوبات المستحقة واخرى
  -   )٢٫٠٥٤(   تعويضات نهاية الخدمة المسددة

  ٣٦٦٫٣٤٤  ٦٥٦٫١١٢  صافي النقد من االنشطة التشغيلية
      االنشطة االستثمارية

  ٦٧٫٣٤٠  -  استبعاد شرآة تابعة ، بالصافي
  -  ٢٫٧٣٧٫٥٠٠  استثمار في شرآة تابعة تم توحيدها

   )٢٫١٤١٫٦٤٠(    )١٫٣٥٩٫١٣٦(   االستثمارات في الشرآات الزميلة واالخرى
   )٥٫٣٢١(    )٣١٦٫٠٥٥(   االستثمارات في سندات التنمية الحكومية

   )٢٨٨٫٧٧٠(    )٤١٧٫٠٤٩(   اضافات ممتلكات ومعدات 
  ١٥١٫٢٨٧   )٥٫٧٨١٫٠٦٨(   يع قيد االنشاء والتطويراستبعادات مشار) اضافات(

   )٨٫٥٩٨(    )٣٠٫٤٢٥(   اضافات اصول غير ملموسة
  ٨٩٧  ١٥٩  صافي استبعاد ممتلكات ومعدات
  ٢٫١٦٣  -  المتحصل من بيع استثمارات

   )٢٫٢٢٢٫٦٤٢(    )٥٫١٦٦٫٠٧٤(   صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية
      االنشطة التمويلية

  ١٢٤٫٤٢٤   )١٢٫٦٦٤(   تسهيالت قصيرة االجل
   )٣٨٫٧١٥(   ٥٫٠٤٥٫٤١٧  قروض طويلة االجل

  -   )٢٣٣٫٠٤٩(   ارباح موزعة
  ١٫٠٧٧٫٢٤٦  ٨٢٫٣١٨  حقوق االقلية

  ١٫١٦٢٫٩٥٥  ٤٫٨٨٢٫٠٢٢  صافي النقد من االنشطة التمويلية
      

   )٦٩٣٫٣٤٣(   ٣٧٢٫٠٦٠  صافي التغير  في النقد وما في حكمه
  ١٫٩٢٤٫٦٩٨  ١٫٣٩٥٫١٥٦   يناير١ما في حكمه ، النقد و

  ١٫٢٣١٫٣٥٥  ١٫٧٦٧٫٢١٦   سبتمبر٣٠النقد وما في حكمه ، 
      عمليات غير نقدية

   )٢٫٠٥٣٫٣٢٤(    )١٫١٦٥٫٢٤٥(   عالوة اصدار
   )٧٦٠٫٤٩١(   ١٫١٦٥٫٢٤٥  الزيادة في رأس المال
  ١٫٥٧٥٫١٤٤  -  اصول غير ملموسة

  ١٫٢٣٨٫٦٧١   )٦٨٤٫٣٧٥(   حقوق االقلية
  الموحدةمن هذه القوائم المالية األولية ال يتجزأ تشكل االيضاحات المرفقة جزءا 



  م٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠آما في قوائم المالية األولية خاص عن فحص ال تقرير - ٢الملحق 

١٢٦ 

  

  التكوين والنشاط .١

اريخ               بتمبر  ٢٥ الموافق  ١٤٠٥ شوال  ٧إن شرآة التصنيع الوطنية هي شرآة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بت  س

م    السجل  بال ١٩٨٥ شرآة         ١٠١٠٠٥٩٦٩٣تجاري رق م تأسيس ال د ت م           ، وق وزاري رق رار ال ا للق اريخ    ٦٠١ وفق  ذو ٢٤ بت

اريخ              . ١٤٠٤الحجة   شرآة بت ة لل ر العادي ة غي ل    ١١وافقت الجمعية العام شرآة من          ٢٠٠٧ ابري ال ال ادة رأس م ى زي  عل

ى  ٢٫٣٣٠٫٤٩١ اال ال ف ري ى  ٣٫٤٩٥٫٧٣٦ ال سم ال اال مق ف ري ل   ٣٤٩٫٥٧٤ ال اني لك هم مج نح س ك بم هم وذل ف س  ال

   .٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ الف رياال وذلك من عالوة االصدار آما في ١٫١٦٥٫٢٤٥وقدره سهمين بمبلغ اجمالي 

 

والشرآات التابعة لها والتي تمتلك الشرآة فيها ) الشرآة(الموحدة تتضمن شرآة التصنيع الوطنية األولية  إن القوائم المالية    

ن  ر م سبة اآث شرآات الت  % ٥٠ن ك ال ى تل سيطرة عل ا ال ة أو له وق الملكي ي حق ةف ة .  ابع وائم المالي ضمن الق ة وتت االولي

  :الشرآات التابعة التالية  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠الموحدة آما في 
  النسبة المئوية للملكية        

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧    الكيان القانوني    اســم الشرآـــة
  ٩٩٫٩١  ٩٩٫٩١    ذات مسؤولية محدودة    )رواد ( شرآة الرواد الوطنية للبالستيك 

  ٩٩٫٩١  ٩٩٫٩١    ذات مسؤولية محدودة    نيع الوطنية لتسويق البتروآيماويات شرآة التص
  ٩٩٫٨٥  ٩٩٫٨٥    ذات مسؤولية محدودة    الشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة

  ٩٩٫٨٥  ٩٩٫٨٥    ذات مسؤولية محدودة    الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية البتروآيماويات 
  ٨٠  ٨٠    ذات مسؤولية محدودة    )بطاريات ( بطاريات الشرآة الوطنية لصناعة ال

  ٧٥  ٧٥    ذات مسؤولية محدودة    الشرآة السعودية للبولي اوليفينات 
  ٧١٫٧٤  ٧٤٫٩٠    ذات مسؤولية محدودة    )رصاص(الشرآة الوطنية لصهر الرصاص 

  ٦٦  ٦٦    ذات مسؤولية محدودة    )آريستل(الشرآة الوطنية لثاني أوآسيد التيتانيوم 
  ٦١٫٦٦  ٦١٫٦٦    ذات مسؤولية محدودة    )خدمات(شرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية ال

  ٥٧٫٩٤  ٥٧٫٩٤    ذات مسؤولية محدودة    )فحص(الشرآة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة 
  ٥٧٫٩٤  ٥٧٫٩٤    ذات مسؤولية محدودة     الشرق األوسط–آر دبليو تي يو في 

  ٦٠٫٤٥  ٦٠٫٤٥    مساهمة سعودية    لالوليفيناتشرآة التصنيع والصحراء 

 

ة              تتمثل النشاطات االساسية للشرآة والشرآات التابعة لها في           ة للمملك صناعية المتقدم ة ال ل التقني صناعي ونق تثمار ال االس

ية            وللمنطقة العربية بصفة خاصة    ة والهندس صناعات الكيماوي ات وال ل البتروآيماوي   بصفة عامة في مجال صناعة وتحوي

صنيع       . وادارة وتملك المشاريع البتروآيماوية والكيماوية وتسويق منتجاتها        والميكانيكية   صناعية وت تقديم الخدمات الفنية ال

ابالت وأسالك                     سليح للك وابض وأسالك الت المسبوآات الحديدية وغير الحديدية وانتاج أسالك الحديد المسحوبة وأسالك الن

ة لحمل الموصالت الكهر        ام               تقوية مبروم انة وأسالك اللح ة للخرس ة مبروم ة وأسالك تقوي سائلة       .بائي ات ال اج البطاري انت

صوديوم           للسيارات واالستخدامات الصناعية   لفات ال روبلين وس سويقها   وانتاج الرصاص والبولي ب اجراء الفحوصات   . وت

ة والمع          ة والبتروآيماوي اه المالحة      الفنية على التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوي ة المي ة ومحطات تحلي دني

سويق                      . وتوليد الطاقة الكهربائية   اج وت سويقها وانت واح االآريليك وت اج ال ا وانت ة انواعه تيكية بكاف صناعات البالس  اقامة ال

  .ثاني اوآسيد التيتانيوم 
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية .٢
ار     ًا لمعي دة وفق ة الموح ة األولي وائم المالي داد الق م إع بين    ت سعودية للمحاس ة ال ن الهيئ صادر ع ة ال ة األولي ارير المالي التق

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشرآة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة والملخصة أدناه           . القانونيين  

ة في                   سنة المنتهي ة لل سمبر    ٣١، تتفق مع تلك المبينة في القوائم المالية السنوية المدقق بية      . ٢٠٠٦ دي سياسات المحاس ان ال

  :الهامة المتبعة هي على النحو التالي 

 

  تقديرات االدارة

ديرات واالفتراضات               إن   ا يتطلب استخدام التق ارف عليه إعداد القوائم المالية االولية الموحدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المتع

ات وإي  ودات والمطلوب الغ الموج ى مب ؤثر عل د ت ي ق ة الت وائم المالي اريخ الق ة بت ات المحتمل ودات والمطلوب ضاحات الموج

رة            ى             . االولية الموحدة ، إضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل تلك الفت ة عل ديرات مبنّي ذه التق الرغم من أن ه وب

  .د تختلف عن هذه التقديرات أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة إال أن النتائج الفعلية النهائية ق

  

  عرف المحاسبيلا

وائم العت شرآات مد الق ي ال تثمارات ف دا االس ا ع تحقاق ، فيم دأ االس ة ومب ة التاريخي دأ التكلف ًا لمب دة وفق ة الموح ة األولي الي

  .الزميلة حيث يتم احتسابها على أساس طريقة حقوق الملكية 

  

  المبيعات

سليم    تتحقق المبيعات  د ت ضاعة  عن ى ا الب د   لعمالء   ال صافي بع ات     وتظهر بال وم إحدى   . الخصم التجاري او خصم الكمي تق

شرآاء              ة لل ا       (الشرآات التابعة بتسويق منتجاتها من خالل شرآات تابعة مملوآ ا هن شير له تم المبيعات    "). بالمسوقين "ون ت

ة         تسجل المبيعات الت  . مباشرة إلى العمالء النهائيين وآذلك إلى المسوقين في أوروبا         ع التابع ي تتم من خالل محطات التوزي

م                            ل المسوقين من عمالئه ستلمة من قب ة الم ى األسعار الفعلي ديلها إل للمسوقين بأسعار مبدئية عند شحن المنتجات، ويتم تع

  .يتم التعديل عندما تعلم الشرآة بذلك. النهائيين بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق

  

  المصاريف

ة            تتكون مصاريف ا   تم تصنيف   . لبيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتسويق وبيع منتجات الشرآات التابع وي

  .المصاريف االخرى آمصاريف ادارية وعمومية 

  

ة المبيعات               شكل مباشر بتكلف تتضمن المصاريف االدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق ب

ايير  ا للمع ا  وفق ارف عليه بية المتع ة    .  المحاس ين المصاريف االداري ذلك ، ب ع المصاريف ، اذا دعت الحاجة ل تم توزي وي

  .والعمومية وتكلفة المبيعات على اساس ثابت 
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  النقد وما في حكمه

رة ث             د خالل فت ى نق ة شهور او   يتضمن النقد وما في حكمه ، النقد والمرابحات ذات السيولة العالية التي يمكن تسييلها ال الث

  .اقل من تاريخ ربطها

  

  المخـزون

صنيع        .  أيهما أقل   صافي القيمة المستردة    أو  بسعر الكلفة  تظهر البضاعة  صنع وتحت الت ة ال ضاعة تام ة الب د آلف ويتم تحدي

تم                  المتوسط المرجح على أساس طريقة     ا ي ر المباشرة ، آم   وتتضمن آلفة المواد والعمالة ونسبة محددة من المصاريف غي

  .تقييم جميع أنواع البضاعة األخرى على أساس الكلفة الوسطية المرجحة

  

  استثمارات في شرآات زميلة واستثمارات اخرى

ة              ٢٠تظهر االستثمارات في الشرآات المملوآة بنسبة ال تقل عن           ا بموجب طريق شرآة عليه اال لل أثيرا فع اك ت ة وهن  بالمئ

ة     ة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة شرآة               حقوق الملكية بحيث تظهر االستثمارات بالكلف      صنيع الوطني الت

ة            ا شرآات زميل ى انه ا عل شار اليه ة في      . في صافي اصول الشرآات المستثمر بها ، وي صنيع الوطني ان حصة شرآة الت

  .صافي ارباح او خسائر الشرآات الزميلة للفترة يتم ادراجها في قائمة الدخل االولية الموحدة

  

تم       ٢٠ظهر االستثمارات في الشرآات المملوآة بنسبة تقل عن   ت ة ، وي ة بالكلف ر المتداول شرآات غي ال ال  بالمئة من رأس م

ويجري قيد االيرادات من هذه االستثمارات عند االعالن عن        . تخفيض القيمة الجارية باالنخفاض غير المؤقت في قيمتها         

  .توزيع االرباح

  

  حكوميةاستثمارات في سندات تنمية 

ة       . تمثل االستثمارات في سندات تنمية حكومية استثمارات تحفظ إلى تاريخ االستحقاق             ة التكلف ا بطريق تم تقييمه أة  وي المطف

  .ويتحقق االيراد وفقا لمبدأ االستحقاق 

 

  الممتلكات والمعدات

دات  ات والمع ر الممتلك ة بتظه تهالآات المتراآم ل االس د تنزي ة بع صاريف . الكلف ر م صاريفا تعتب صيانة م االصالح وال

ى أساس          ا عل ساب االستهالآات عليه ا ايرادية ، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية ، ويجري احت  حياته

  : إن الحياة العملية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هي. العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت 
  السنوات  

  ٣٣ – ٣٠   نشاءات وامباني

  ٢٠ - ٥  آالت ومعدات

  ١٤ - ٤  عدد وادوات

  ١٠ - ٣  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

  ٥ - ٤  سـيارات

  ١٫٥  )محفزة ( مواد مساعدة 
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  االنخفاض في قيمة الموجودات

د من وجود    بتاريخ قائمة آل مرآز مالي ، تقوم الشرآة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة      للتأآ

أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة هذه الموجودات ، وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة          

ة االصل    لالسترداد لذلك االصل لتحديد قيمة الخسارة الناتجة عن  دني قيم ة      ).ان وجدت  ( ت ة االصل القابل درت قيم اذا ق

ل من قي ترداد بأق ة  لالس دني قيم رق ت ل ف ترداد وتحمي ة لالس ة القابل ى القيم ة ال ة الدفتري تم تخفيض القيم ة ، ي ا الدفتري مته

  .االصل الى قائمة الدخل الموحدة

  

إذا زادت القيمة القابلة لالسترداد الحقًا ، يتم تعديل القيمة الدفترية لألصل بمقدار هذه الزيادة فيما عدا الشهرة ، على أن ال        

  .ويتم تسجيل فرق زيادة قيمة األصل إلى قائمة الدخل الموحدة . قيمة الدفترية األصلية لألصل تزيد عن ال

  

  أصول غير ملموسة

تتمثل األصول غير الملموسة بتكاليف الحصول على قروض تمويلية وتكاليف تشغيل برامج حاسب آلي وتكاليف التأسيس    

سط الثابت           و. وما قبل التشغيل وشهرة وتكاليف البحث والتطوير         ة الق يتم إطفاء تكاليف القروض التمويلية باستعمال طريق

رة           ى فت سط الثابت عل ة الق وذلك على فترة القروض ، بينما يتم إطفاء تكاليف تشغيل برامج الحاسب اآللي باستعمال طريق

شغيل بأ       .خمس سنوات من تاريخ االنتهاء من التشغيل الكامل ل الت ا قب اليف التأسيس وم ل تك ة    تتمث تعاب المحامين المتعلق

ات                      ز لعملي ذين شارآو في التجهي بتسجيل الشرآات ومصاريف تشغيل تجريبي ومصاريف توظيف ورواتب الموظفين ال

ة       . سنوات ٧ط الثابت على فترة االنتاج ، ويتم إطفاء هذه التكاليف بإستعمال طريقة القس ة العادل ائض القيم شهرة ف ل ال تمث

ة                       لالسهم الصادرة على صافي      وائم المالي ا في الق ة واظهاره نة مالي ة آل س شهرة في نهاي األصول المشتراه ، يتم قياس ال

  ).ان وجد( وفقا لتكلفتها بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمتها 

شاري                   دا الم ا ع دها ، فيم تم تكب ي ي رة الت دة خالل  الفت ة الموح ع يتم تحميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الدخل االولي

ا                    تج عنه ر  . الواضحة والمحددة والتي يمكن تغطية تكاليف التطوير المتعلقة بها خالل النشاط التجاري الذي سوف ين وتعتب

  . سنوات ٧تكاليف التطوير في هذه الحالة موجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها باستعمال طريقة القسط الثابت على فترة 

  تكاليف االقتراض

ى أن يصبح جاهزًا لالستعمال               تتم رسملة تكاليف اال    شاء إل . قتراض المتعلقة مباشرة بالمشروع قيد اإلنشاء خالل فترة اإلن

شاء، من                       د اإلن ى المشروع قي الغ مقترضة محددة بانتظار صرفها عل تثمار مب ة من اس هذا ويتم خصم اإليرادات المتحقق

  .تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها

  

  تحويل العمالت األجنبية

تم راء     ي د اج سائدة عن ل ال عار التحوي سعودي بأس ال ال ى الري ة ال ة األجنبي امالت بالعمل ل المع    تحوي

ة  الي  . المعامل ز الم ة المرآ اريخ قائم ي ت ا ف ة آم العمالت األجنبي ة ب ات المالي ودات والمطلوب ل الموج تم تحوي ة وي  االولي

رة  الى الريال السعودي باألسعار السائدة في نهاية    الموحدة ل      المكاسب إن  . الفت سديدات أو تحوي  والخسائر الناتجة عن الت

  .الموحدةاالولية العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل 
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   الخدمةنهايةتعويضات 

ى أساس         االولية الموحدة    الخدمة في القوائم المالية      نهايةيتم االستدراك لتعويضات     وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودي عل

  .او الشرآات التابعة لها آما في تاريخ قائمة المرآز المالي االولية الموحدةالتي أمضاها الموظف في خدمة الشرآة الفترة 

  

  اة ــالزآ

سعودية                  وشرآاتها التابعة  تخضع الشرآة  ة ال ة العربي دخل في المملك اة وال تم االستدراك     .  لتعليمات مصلحة الزآ اة  لي لزآ

تم اح  . وفقا لمبدأ االستحقاق      ى اساس الوعاء الزآوي            ي اة عل ساب مخصص الزآ ى     ت ا اعل دل ايهم صافي المع ربح ال  او ال

  .ويجري تسجيل اية فروقات بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص 

  

  عقود االيجار

د االيجار           يتم تحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلي على قائم          رة عق ة الدخل االولية الموحدة خالل فت

سط الثابت          ة الق ة                 . التشغيلي باستخدام طريق ة المتعلق افع ومخاطر الملكي ع من ان جمي شغيلي ف ود االيجار الت ة عق وفي حال

  .باالصل موضوع العقد تبقى على المؤجر 

 

  استثمارات في شرآات زميلة واخرى .٣

  : سبتمبر مما يلي ٣٠ت الزميلة واالخرى آما في يتكون رصيد االستثمارات في الشرآا

  بآالف الرياالت السعودية  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ٢٫٠٥٣٫١٢٥  -  الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين

  -  ١٫٢٢٥٫٩٤٧  شرآة آريستل ان اورجانيك المحدودة

  ٨٨٫١٤٣  ١٦٢٫٥٦٦  )بي ماآس ( بي ماآس ريسورسز ان ال 

  ١٠٢٫٣٦٥  ١١٤٫١٢٠  )معدنية ( وسبك المعادن الشرآة الوطنية لتصنيع 

  ٢٢٫٦٧٦  ٢٦٫٣٥٨  )بيئة ( الشرآة الوطنية للمحافظة على البيئة 

  ٢٥٫١٢٢  ٢٢٫٧٩٢  )وطن باك ( الشرآة الوطنية لمواد التعبئة 

  ٤٫٩٠٠  ٤٫٩٠٠  شرآة الرواد لألغشية الصناعية

  ٥٠٠  ٥٠٠  شرآة مرافق السعودية

  ٢٧٫٠٠٠  -  الرصاصشرآة التقنية الرباعية لتدوير 

  ٢٫٣٢٣٫٨٣١  ١٫٥٥٧٫١٨٣  مجموع االستثمارات في الشرآات الزميلة بالصافي

  ١٦٩٫٦٩٩  ١٦٣٫٦١٨  استثمارات في شرآات اخرى بالصافي: يضاف 

  ٢٫٤٩٣٫٥٣٠  ١٫٧٢٠٫٨٠١  مجموع االستثمارات في الشرآات الزميلة واالخرى بالصافي
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ستل   رآة آري سنة قامت ش ة ( خالل ال رآة تابع ي جزر  )ش دودة ف ال المح ك آيميك ستل ان اورجاني رآة آري  بتأسيس ش

ايو    ١٥وفي   )  مليار ريال سعودي      ١٫٣(  مليون دوالر امريكي     ٣٥٠الكيمان برأس مال     ستل       ٢٠٠٧ م  قامت شرآة آري

دة اال                        ات المتح ال والمسجلة في الوالي وم ان اورجانيك آيميك شراء شرآة ميليني ة  ان اورجانيك آيميكال المحدودة ب مريكي

 ٣٥٠، وقد تم تمويل عملية الشراء من خالل دفع مبلغ نقدي )  مليار ريال سعودي     ٤٫٥(  مليار دوالر امريكي     ١٫٢بمبلغ  

غ                   )  مليار ريال سعودي     ١٫٣( مليون دوالر امريكي     ة بمبل وك اجنبي شرآة وقرض تجمع بنكي من بن ون   ٨٥٠من ال  ملي

اني         ، و)  مليار ريال سعودي  ٣٫٢( دوالر امريكي    ادة ث اج م وم ان اورجانيك في انت شرآة ميليني سي ل يتمثل النشاط الرئي

المي حيث                          ى مستوى ع ة وعل الغ النعوم انيوم الب سيد التيت اني اآ اآسيد التيتانيوم ورباعي آلوريد التيتانيوم باالضافة الى ث

  .تتواجد منشآت االنتاج في آل من االمريكتين واوروبا واستراليا 

  

ة                         تم قيد االستثم   ى اساس طريق ه اعاله عل ال المحدودة  المشار الي ار غير المباشر في شرآة آريستل ان اورجانيك آيميك

ات                  يم الموجودات والمطلوب ة لتقي ال االجراءات الالزم ا باآم حقوق الملكية بدال من اساس التوحيد بسبب قيام الشرآة حالي

تم توزيع                 شراء سوف ي ة               لتطبيق عملية الشراء ، حيث ان سعر ال ة العادل ى القيم اء عل ات بن ى الموجودات والمطلوب ه عل

ايير                                 ان مع ا ب شتراة آشهرة ، علم درة لالصول الم ة المق ة العادل شراء عن القيم ادة سعر ال سجيل زي المقدرة وسوف يتم ت

  . شهرا لالنتهاء من اعمال التقييم ١٢المحاسبة الدولية للتقارير المالية تعطي للشرآة فترة تصل الى 

  يع قيد االنشاء والتطويرمشار .٤

  : سبتمبر من المشاريع التالية ٣٠يتكون رصيد المشاريع قيد االنشاء والتطوير آما في 

  بآالف الرياالت السعودية  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

      :مشاريع قيد االنشاء 

  -  ٥٫٦٩٥٫٠٢٦  مشروع االيثيلين والبولي ايثيلين

  -  ١٠٦٫٣١٨  مشروع توسعة البولي اوليفينات

      :ع قيد التطوير مشاري

  ٨٠٫٣٨٢  ٧٧٫٩٥١  مشروع الميثانول والخالت

  ٢٫١٦٢  ٧٫٥١٢  اخرى

  ٨٢٫٥٤٤  ٥٫٨٨٦٫٨٠٧  

 

ات   صحراء لألوليفين صنيع وال رآة الت ة ( قامت ش رآة تابع ة   ) ش ون آلف ين ، وتتك ولي ايثيل ين والب صنع االيثيل شاء م بان

الي   ة تك ة واي ود متفرق شاء بموجب عق اليف االن ن تك شروع م ع  الم ي الموق ق بتحضير االصل ف رة تتعل شمل . ف مباش ت

ة                         رخيص ، والرسوم المهني اليف الترآيب ، ورسوم الت ع ، وتك ز الموق التكاليف المباشرة تكاليف الموظفين وتكاليف تجهي

ى                       . وتكاليف االقتراض    ات الحصول عل ة بترتيب اليف المتعلق اء التك ى القروض واطف د عل راض الفوائ اليف االقت تشمل تك

د                   القروض بعد حسم ايرادات الفوائد المتحققة من استثمار االموال المقترضة لفترات مؤقتة لحين صرفها على المشروع قي

  .٢٠٠٨ومن المتوقع االنتهاء من تجهيز المصنع والبدء باالنتاج التجاري خالل النصف الثاني من سنة . االنشاء 
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  قروض طويلة االجل .٥

سهيالت مع مجموعة        ٢٠٠٧سبتمبر   ٣٠خالل الفترة المنتهية في      ات ت ابرام اتفاقي  قامت الشرآة وبعض شرآاتها التابعة ب

شاريع         ) ٤ايضاح   ( بنوك محلية واجنبية وصندوق التنمية الصناعي لتمويل مشاريع قيد االنشاء            ل بعض الم ادة تموي واع

غ ا         ١١٫٥بلغ مجموع هذه التسهيالت     . القائمة د بل ا وق ا في        مليار ريال سعودي تقريب سهيالت آم ذه الت ستخدم من ه  ٣٠لم

ة ،          .  مليار ريال سعودي تقريبا      ٧٫٣ مبلغ   ٢٠٠٧سبتمبر   واريخ مختلف دأ بت ة تب ساط مختلف ى اق يتم تسديد هذه القروض عل

   .ان هذه القروض صادرة مقابل رهن على اصول بعض الشرآات التابعة وسندات ألمر

  ارتباطات رأسمالية .٦

  : سبتمبر االرتباطات الرأسمالية التالية ٣٠لتابعة آما في يوجد لدى احدى الشرآات ا

  بآالف الرياالت السعودية  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  -  ٩٢٩٫٥٥٠  ارتباطات عن مشروع قيد االنشاء وحقوق تقنية

  ٤٫١٨٩٫١٦٦  ١٫٣٨٤٫٠٠٧  ارتباطات عن شراء ممتلكات ومعدات

  معلومات قطاعية .٧

ات            باال) المرآز الرئيسي   ( يتمثل نشاط الشرآة     صناعي والبتروآيماوي ة في المجال ال شرآات التابع . ستثمارات وتعمل ال

ة                              بية الهام سياسات المحاس ة في ال سياسات المبين ذه القطاعات هي نفس ال ل ه إن . إن السياسات المحاسبية المتبعة من قب

  : لمالية المختارة لهذه القطاعات وفيما يلي البيانات ا. األسواق الرئيسية لهذه القطاعات هي المملكة العربية السعودية 

  القطاع  
  الصناعـي

  قطاع
  البتروآيماويات

  المرآز 
  الرئيسي واخرى

  
  التسويات

  
  المجمــوع

  )بــآالف الريــاالت الســعودية (   
            ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠للتسعة اشهر المنتهية في 

  ١٦٫٤٣٤٫٩٤٨   )٣٫٩٤٠٫٩٠٥(   ٦٫٠٩٤٫٤٠٨  ١٠٫٢٤٠٫٠٥٧  ٤٫٠٤١٫٣٨٨  مجموع الموجودات
  ٨٫١٩٧٫١٧٨   )٣٠٣٫٣٣٢(  ١٥٢٫٤٢٢  ٥٫٨٨٨٫٣٤٤  ٢٫٤٥٩٫٧٤٤  مجموع المطلوبات

  ٢٫٧١٢٫٧٠٩   )٦٤٣٫٥١٩(  ١٣٦٫٨٠٩  ٢٫٠٩٠٫٨٠٦  ١٫١٢٨٫٦١٣  المبيعات
  ٩٣٦٫٠٣٢  ٢٤٧  ٢٦٫٥٤٤  ٥٧٤٫٨٩٦  ٣٣٤٫٣٤٥  الربح االجمالي

  ١٧٦٫٩٦٣  -  ٢٫٢٥٠  ١٠٩٫٥١٣  ٦٥٫٢٠٠  االستهالآات واالطفاءات
  ٦٧٦٫١٤٩   )٤٦٩٫٦٥٦(   ٤٨٦٫٤٥٤  ٤٩٠٫٠٨٦  ١٦٩٫٢٦٥  مالالربح من االع

  ٧٫٩٤٩٫٤٩٢  -  ٢٨٫٩٤٩  ٦٫١٩٣٫٣٧١  ١٫٧٢٧٫١٧٢  مصاريف رأسمالية
            

            ٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 
  ١٠٫١٤٠٫٤٧٧   )٣٫٦٢٦٫٣٤٠(  ٥٫٩١٨٫٢٥٤  ٥٫٦٤٧٫٦٩١  ٢٫٢٠٠٫٨٧٢  مجموع الموجودات
  ٣٫١٨٥٫٨٧٩   )٣١١٫٦٦٤(  ٤٨٠٫٢٨٩  ١٫٦٦٥٫٦٦٨  ١٫٣٥١٫٥٨٦  مجموع المطلوبات

  ٢٫٣١٧٫١١٦   )٤٩٩٫٦٠٨(  ٩٦٫٢٥٧  ١٫٨٧٠٫٩٧٠  ٨٤٩٫٤٩٧  المبيعات
  ٨١٨٫٥٦٢   )١٫٣٩١(   ١٩٫٧٠٢  ٥٥١٫٧١٦  ٢٤٨٫٥٣٥  الربح االجمالي

  ١٦٩٫٨٢٨  -  ١٫٩٠٦  ١١١٫٠١٨  ٥٦٫٩٠٤  االستهالآات واالطفاءات
  ٦٨٧٫١٤٩  ) ٤٥٩٫١٧٠(  ٤٨٩٫٤١٧  ٤٧٦٫٧٤٢  ١٨٠٫١٦٠  الربح من االعمال
  ٣٫٩٦٢٫٨٧٣  -  ١٫٥٨٥٫١٠٨  ٢٫١٠٥٫٨٢٨  ٢٧١٫٩٣٧  مصاريف رأسمالية

  .يتمثل نشاط قطاع البتروآيماويات بمصنع البروبلين والبولي بروبلين 
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  ربحية السهم .٨

ة                    رة والبالغ  الف سهم   ٣٤٩٫٥٧٤تم احتساب ربحية السهم بتقسيم صافي ربح الفترة على عدد االسهم القائمة في نهاية الفت

   ) .١ايضاح ( 

ي  ة ف رة المنتهي سهم للفت ح ال ساب رب ديل احت م تع بتمبر ٣٠ت رة ٢٠٠٦ س ة خالل الفت هم المجاني ر اصدار االس يعكس اث  ل

  .الحالية 

  توزيعات ارباح .٩

دارها      ٢٠٠٧ ابريل   ١١اقرت الجمعية العادية للشرآة وبتاريخ       ساهمين مق ى الم  ألف  ٢٣٣٫٠٤٩ توزيعات ارباح نقدية عل

  . ريال للسهم الواحد ١رياال بواقع 

  التسويات المتعلقة بالفترة .١٠

ال                       تم اعداد  ائج االعم الي ونت دل المرآز الم ة بع وائم المالي .  جميع التسويات التي رأت ادارة الشرآة اهميتها لكي تظهر الق

  .ة وان نتائج االعمال عن الفترة االولية قد ال تمثل مؤشرا دقيقا عن النتائج الفعلية ألعمال السنة آامل

  

 



 

١٣٤ 

القوائم المالية االفتراضية وتقرير  ٣الملحق  ١٧
 ٣١ (مراجعي الحسابات للسنوات المنتهية في 

م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ديسمبر 
  )م٢٠٠٥و

ضاحات المتعلقة اإلي وم٢٠٠٥م و٢٠٠٦ مارس ٣١ وم٢٠٠٦ديسمبر  ٣١آما في المالية للشرآة قوائم ال مراجعةقد تم ل
آما هو مذآور في  مكتب ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشرآاهم /السادةمن قبل ار هذه اإلصدالمدرجة في نشرة وبها 

  .تقريرهم المرفق

ال يملكون أسهمًا أو مصلحة من   وأقربائهمديلويت آند توش بكر أبو الخير وشرآاهم/ السادة  مكتبوتجدر اإلشارة إلى أن
ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها آما إفادتهم شر  موافقة خطية على نوا أعطهمأي نوع في الشرآة، آما أن

 .وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة



 

١٣٥ 

 



 

١٣٦ 

 



م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ (القوائم المالية االفتراضية وتقرير مراجعي الحسابات للسنوات المنتهية في  ٣الملحق 
 )م٢٠٠٥و

١٣٧ 

  

   التصنيع الوطنيةشرآة
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

   الموحدة االفتراضيةقائمة المرآز المالي
  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١ وفي ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١آما في 

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
   )٣ و ٢االيضاحين (     
   ٢٠٠ ٥ مارس٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  ايضاح  
       )١ايضاح (     

          الموجودات
          موجودات متداولة
  ١٫٧٧٥٫١٧٤  ١٫٩٢٤٫٦٩٨  ١٫٣٩٥٫١٥٦  ٤  النقد وما في حكمه

  ٤٠٫٨٥٠  ٤٧٫٤٤١  ٦٫٠٩٦    استثمارات قصيرة االجل
  ٥٣٨٫٥٨٣  ٨٢٨٫٧٤٢  ٩٩٨٫٧٠٤  ٥ المدينون

  ٤١٧٫٤٢٦  ٤٨٧٫٧٤٥  ٤٩٩٫٠٣٦  ٦  لمخزونا
  ٤٠٫٣٥١  ١٣٠٫٥٥٨  ٢٠٩٫٤٢٩  ٧  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

  ٢٫٨١٢٫٣٨٤  ٣٫٤١٩٫١٨٤  ٣٫١٠٨٫٤٢١    مجموع الموجودات المتداولة
          

          موجودات غير متداولة
  ١٫٥٦٦٫٦١٧  ١٫٥٩١٫٤٥٠  ٣٫٧٩٦٫٠٨٣  ٨  استثمارات في شرآات زميلة وأخرى

  ٣٨٫٥٤٨ - -    ي سندات تنمية حكوميةاستثمار ف
  ٢٫٧١٢٫٤٥١  ٢٫٧٥٠٫٩٠١  ٢٫٩١٩٫٩٨٩  ٩  ممتلكات ومعدات 

  ١٫٩٩٣٫١٥٨  ١٫٩٧٣٫١٧٥  ١٫٩٨٠٫٦٨٥  ١٠ ، ١  أصول غير ملموسة 
  ١٨٫٠٦٨  ٢٣٣٫٨٣١  ١٠٥٫٧٣٩  ١١  مشاريع قيد التطوير

  ٦٫٣٢٨٫٨٤٢  ٦٫٥٤٩٫٣٥٧  ٨٫٨٠٢٫٤٩٦    مجموع الموجودات غير المتداولة
          

  ٩٫١٤١٫٢٢٦  ٩٫٩٦٨٫٥٤١  ١١٫٩١٠٫٩١٧    ع الموجوداتمجمو
          المطلوبات وحقوق الملكية

          مطلوبات متداولة
  ٣٠١٫٠٦٤  ٢٧١٫٧٥٢  ٢٨٦٫٩٤١  ١٢  تسهيالت قصيرة االجل

  ١١٢٫٩٢٥  ٤٠٦٫٢٠٦  ٤٢٦٫٥٧٥  ١٣  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
  ١٧١٫٠٧٤  ٢٤٩٫٣٦٠  ١٦٣٫٠١٦  ١٤  دائنـون

  ٣٠٧٫٢٦٥  ٢٣٠٫٣١٣  ٣٣٢٫٧٩٧  ١٥   واخرىمطلوبات مستحقة
  ٨٩٢٫٣٢٨  ١٫١٥٧٫٦٣١  ١٫٢٠٩٫٣٢٩    مجموع المطلوبات المتداولة

          مطلوبات غير متداولة
  ٢٫٩٥٤٫٣٩٩  ٢٫٩٣٢٫٤٧٨  ٢٫٩٧٥٫٤٥٣  ١٣  قروض طويلة األجل

  ٣٩٫٤٠٥  ٤٨٫٧٣٨  ٥٤٫٨٤٩  ١٦  تعويضات الصرف من الخدمة
  ٢٫٩٩٣٫٨٠٤  ٢٫٩٨١٫٢١٦  ٣٫٠٣٠٫٣٠٢    مجموع المطلوبات غير المتداولة

  ٣٫٨٨٦٫١٣٢  ٤٫١٣٨٫٨٤٧  ٤٫٢٣٩٫٦٣١    مجموع المطلوبات
          حقوق الملكية

          حقوق المساهمين
  ١٫٧٤١٫٧٤١  ٢٫٣٣٠٫٤٩١  ٢٫٣٣٠٫٤٩١  ١  رأس المال

  ٦٤٫٧٧٨  ١٠١٫٨٢٠  ١٧١٫١٣٠  ١٨  احتياطي نظامي
  مكاسب غير محققة من استثمارات في اوراق

      مالية متاحة للبيع
  
-  

  
٣٫٥٥١  

  
٤٫٥٦١  

  ٢٫٣٨٤٫٥٩٥  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  ١  عالوة اصدار
  ٣٥٩٫٣٣٦  ٦٣٢٫٣٦٦  ١٫٠١٩٫٩٣٥    أرباح مستبقاة

  ١١٧٫٧٥٠  -  ٢٣٣٫٠٤٩  ٢٤  ارباح مقترح توزيعها
  ٤٫٦٧٢٫٧٦١  ٥٫١٢١٫٥٥٢  ٥٫٨٠٧٫٩٢٩    مجموع حقوق المساهمين

  ٥٨٢٫٣٣٣  ٧٠٨٫١٤٢  ١٫٨٦٣٫٣٥٧    حقوق االقلية
  ٥٫٢٥٥٫٠٩٤  ٥٫٨٢٩٫٦٩٤  ٧٫٦٧١٫٢٨٦    مجموع حقوق الملكية

  ٩٫١٤١٫٢٢٦  ٩٫٩٦٨٫٥٤١  ١١٫٩١٠٫٩١٧    مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

   الموحدةان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ (القوائم المالية االفتراضية وتقرير مراجعي الحسابات للسنوات المنتهية في  ٣الملحق 
 )م٢٠٠٥و

١٣٨ 

  شرآة التصنيع الوطنية
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  قائمة الدخل الموحدة
  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١ وفي ٢٠٠٦سمبر  دي٣١  المنتهية فيللسنوات

  )بآالف الرياالت السعودية ( 

  )٣ و ٢االيضاحين (    

  ٥٢٠٠ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  ايضاح  

       )١ايضاح (     

  ١٫٥٤١٫٠٤٤  ٢٫٨٤٦٫٢٧٤  ٣٫٢٤١٫١٩٦    مبيعـات

   )١٫٠١٠٫٢٢٩(    )١٫٧٩٢٫٦١٩(    )٢٫٠٥٢٫٢٨٠(     تكلفة مبيعات

  ٥٣٠٫٨١٥  ١٫٠٥٣٫٦٥٥  ١٫١٨٨٫٩١٦    ماليالربح االج

   )٧٩٫٧٦١(   )١٤٥٫٣٣١(   )١٥٢٫٤٠٥(   ٢٠  مصاريف بيع وتسويق

  )٦٩٫٠٠٤(    )٨٧٫٩٤٧(   )٧٢٫٣٣٤(   ٢١  مصاريف ادارية وعمومية

  ٢٠٫٤٤٣  ١٩٫٠٦٥  ٤٢٫٧٣٩    حصة الشرآة في صافي أرباح الشرآات الزميلة

  ٤٠٢٫٤٩٣  ٨٣٩٫٤٤٢  ١٫٠٠٦٫٩١٦    الربح االجمالي من األعمال

  ٣٣٫٥٢٠  ٥٠٫٦٨٨  ١٠٤٫٠٣٨  ١٩  ايرادات استثمارية وأخرى

  ١٢٦٫١٠٦  ١٢٫١٨٠  -    ارباح بيع استثمارات

   )٣٤٫٣٣٥(    )٧٫٣٨١(   )٢٠٫٨٥٢(    االنخفاض في قيمة االستثمارات االخرى

   )٤١٫٧٥٩(   )١٠١٫٩٨٦(   )١١٤٫٥٩٢(     مصاريف تمويل

  ٤٨٦٫٠٢٥  ٧٩٢٫٩٤٣  ٩٧٥٫٥١٠    الربح قبل الزآاة وحقوق االقلية

   )٨٫٥٣٩(   ) ٤١٫٢٠٢(    )٤٨٫١٦٠(     الزآاة وضريبة الدخل للشرآات التابعة

  )١١٣٫١٤٣(   )١٨٤٫١٩٠(    )٢٣٢٫٩٤٤(   حصة االقلية في صافي ارباح وخسائر الشرآات التابعة

  ٣٦٤٫٣٤٣  ٥٦٧٫٥٥١  ٦٩٤٫٤٠٦    الربح قبل الزآاة

   )٣٫١٤٨(   -  )١٫٣٠٩(   ١٧  الزآاة

  ٣٦١٫١٩٥  ٥٦٧٫٥٥١  ٦٩٣٫٠٩٧    الربح الصافي

  ٧٢٫٠  ٢٫٤٤  ٢٫٩٧  ٢٨  ربحية السهم بالريال
   الموحدةإن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ (القوائم المالية االفتراضية وتقرير مراجعي الحسابات للسنوات المنتهية في  ٣الملحق 
 )م٢٠٠٥و

١٣٩ 

  شرآة التصنيع الوطنية
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  قائمة حقوق المساهمين الموحدة
  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦س  مار٣١ وفي ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  المنتهية فيللسنوات

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
   )٣ و ٢االيضاحين (     
    

  ايضاح
 ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠٠٦ديسمبر 
 ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠٠٦مارس 
 ٣١للسنة المنتهية في 

  ٢٠٠ ٥مارس
       )١ايضاح (     

          رأس المال
  ٧٨٥٫٠٠٠  ١٫٧٤١٫٧٤١  ٢٫٣٣٠٫٤٩١     ابريل١الرصيد في 

  -  ٣٣١٫٢٧١  -    من عالوة االصدارالمحول 
  -  ٢٥٧٫٤٧٩  -    المحول من االرباح المستبقاة

  ٧٦٠٫٤٩١  -  -  ٣ و ١  الزيادة االفتراضية لرأس المال
  ١٩٦٫٢٥٠  -  -    زيادة رأس المال

  ١٫٧٤١٫٧٤١  ٢٫٣٣٠٫٤٩١  ٢٫٣٣٠٫٤٩١     ديسمبر٣١الرصيد في 
          احتياطي نظامي

  ٣٣٫٠٥٧  ٦٤٫٧٧٨  ١٠١٫٨٢٠     ابريل١الرصيد في 
  ٣١٫٧٢١  ٣٧٫٠٤٢  ٦٩٫٣١٠  ١٨  المحول من الربح الصافي

  ٦٤٫٧٧٨  ١٠١٫٨٢٠  ١٧١٫١٣٠     ديسمبر٣١الرصيد في 
مكاسب غير محققة من استثمارات في اوراق مالية متاحة 

    للبيع
  
-  

  
٣٫٥٥١  

  
٤٫٥٦١  

          عالوة اصدار
  -  ٢٫٣٨٤٫٥٩٥  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤     ابريل ١الرصيد في 

  درت خالل السنةعالوة اصدار اسهم اص
    ٢٠٠٥ مارس ٣١  المنتهية في 

  
-  

  
-  

  
٣٣١٫٢٧١  

  عالوة اصدار اسهم اصدرت خالل السنة 
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  المنتهية في 

  
١  

  
-  

  
-  

  
٢٫٠٥٣٫٣٢٤  

  -   )٣٣١٫٢٧١(   -    المحول الى رأس المال
  ٢٫٣٨٤٫٥٩٥  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤     ديسمبر٣١الرصيد في 

          أرباح مستبقاة
  ١٤٩٫٠١٢  ٣٥٩٫٣٣٦  ٦٣٢٫٣٦٦     ابريل١رصيد في ال

  -  -   )١٫٥٦٩(     تسوية ارباح شرآة تابعة

  -    حصة االقلية في ارباح الشرآة التابعة التي  تم استحواذها
  

١٩٧٫١٣٣  
  

٤٣٫٩٨٠  
  -   )٢٥٧٫٤٧٩(   -    المحول الى رأس المال
  ٣١٧٫٢١٥  ٣٧٠٫٤١٨  ٦٩٣٫٠٩٧    الربح الصافي للسنة
   )٣١٫٧٢١(   ٣٧٫٠٤٢  ٦٩٫٣١٠  ١٨  تياطي النظاميالمحول الى االح

  )١١٧٫٧٥٠(   -   )٢٣٣٫٠٤٩(   ٢٤  ارباح مقترح توزيعها
  )١٫٤٠٠(   -   )١٫٦٠٠(   ٢٤  مكافأة اعضاء مجلس االدارة

  ٣٥٩٫٣٣٦  ٦٣٢٫٣٦٦  ١٫٠١٩٫٩٣٥     ديسمبر٣١الرصيد في 
  ١١٧٫٧٥٠  -  ٢٣٣٫٠٤٩  ٢٤  ارباح مقترح توزيعها

  ٤٫٦٧٢٫٧٦١  ٥٫١٢١٫٥٥٢  ٥٫٨٠٧٫٩٢٩    مجموع حقوق المساهمين
   الموحدةإن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ (القوائم المالية االفتراضية وتقرير مراجعي الحسابات للسنوات المنتهية في  ٣الملحق 
 )م٢٠٠٥و

١٤٠ 

  شرآة التصنيع الوطنية
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١ وفي ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  المنتهية فيللسنوات

  )عودية بآالف الرياالت الس( 
   )٣ و ٢االيضاحين (   
  ٥٢٠٠ مارس ٣١للسنة المنتهية في   ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في   ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
       )١ايضاح (   

        االنشطة التشغيلية
  ٣٦١٫١٩٥  ٥٦٧٫٥٥١  ٦٩٣٫٠٩٧  الربح الصافي

        :تعديالت على الربح الصافي 
  ١٣٢٫٥٧٢  ١٨٦٫٩٣٨  ٢١١٫٠٧٩  استهالآات 
  ٢٢٫١٢٧  ٢٢٫٣٨٤  ٧٫٥٠٦  اطفاءات

حصة الشرآة في صافي ارباح الشرآات 
   )٢٠٫٤٤٣(    )١٩٫٠٦٥(     )٤٢٫٧٣٩(   الزميلة

   )١٢٦٫١٠٦(    )١٢٫١٨٠(   -  ارباح بيع استثمارات 
  ٧٫٧٣٠  ٩٫٣٣٣  ٨٫١٧٧  تعويضات الصرف من الخدمة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
        :العاملة 

  -   )٦٫٥٩١(   ٤١٫٣٤٥  استثمارات قصيرة االجل
   )٣٠٧٫٩٣٤(    )٢٩٠٫١٥٩(    )١٧٧٫٢٠٧(   المدينـون
   )١٨٠٫٣٥٧(    )٧٠٫٣١٩(    )٤٢٫٤٩٨(   المخـزون

المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات 
   )١٧٫١٨٣(    )٩٠٫٢٠٧(      )٨١٫٠٣٤(   االخرى
  ٩٥٫٠٨٩  ٧٨٫٢٨٦    )٨٢٫٣٧٥(   الدائنون

  ١٧٥٫٠٣٦   )٧٦٫٩٦٠(   ١٠٤٫١٩١   المستحقة واالخرىالمطلوبات
  ١٤١٫٧٢٦  ٢٩٩٫٠١١  ٦٣٩٫٥٤٢  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

        األنشطة االستثمارية
شراء واستبعاد استثمار في شرآات 

  تابعة ، بالصافي
  ٢٣ ايضاح –  

  
٤١٫٦٣٤  

  
-  

  
٧٧٫٠٣٢  

االستثمارات في الشرآات الزميلة 
   )١٫٤٠١٫٧٩٢(    )٧٫٧١٤(    )٢٫١٦٩٫١٩٠(   واالخرى

  ٢٥٫٥٥٢  ٣٨٫٥٤٨   )٥٫٣٤١(   االستثمارات في سندات التنمية الحكومية
   )١٨٤٫٣٨٩(    )٢٧٦٫٤٦١(    )٤٤٥٫٨٠٧(   اضافات ممتلكات ومعدات 

مشاريع قيد ) اضافات(استبعادات 
   )١٩٣٫٦١٢(    )٢١٥٫٧٦٣(    )١٢٨٫٠٩٢(   التطوير

   )٢٫٤٢٩(    )٢٫٤٠١(    )٨٫١٣٣ (  اضافات اصول غير ملموسة
  ١٨٠٫٣٦٥  ١٣٫١١٦  ٢٫١٧٦  المتحصل من بيع استثمارات

  ٣٢١  ٥١٫٠٨١  ٣٠٤  صافي استبعاد ممتلكات ومعدات
  -  -  ٦٦٨  صافي استبعاد اصول غير ملموسة
صافي النقد المستخدم في األنشطة 

   )١٫٤٩٨٫٩٥٢(    )٣٩٩٫٥٩٤(    )٢٫٤٥٥٫٥٩٧(   االستثمارية
        التمويليةاألنشطة 

  ٢١٫٩٨١   )٢٩٫٣١٢(   ١٥٫١٨٩  تسهيالت قصيرة االجل
  ١٫٤٦٩٫٩٧٠  ٢٧١٫٣٦٠  ١١٦٫١٠٩  قروض طويلة االجل

   )٧٨٫٥٠٠(    )١١٧٫٧٥٠(   -  ارباح موزعة
  ١٩٦٫٢٥٠  -  -  زيادة راس المال
  ٣٣١٫٢٧١  -  -  عالوة اصدار
  ٢٠٢٫٧٤١  ١٢٥٫٨٠٩  ١٫١٥٥٫٢١٥  حقوق االقلية

  ٢٫١٤٣٫٧١٣  ٢٥٠٫١٠٧  ١٫٢٨٦٫٥١٣  ة التمويليةصافي النقد من األنشط
        

  ٧٨٦٫٤٨٧  ١٤٩٫٥٢٤    )٥٢٩٫٥٤٢(   صافي التغير في النقد وما في حكمه
  ٩٨٨٫٦٨٧  ١٫٧٧٥٫١٧٤  ١٫٩٢٤٫٦٩٨   ابريل١النقد وما في حكمه ، 
  ١٫٧٧٥٫١٧٤  ١٫٩٢٤٫٦٩٨  ١٫٣٩٥٫١٥٦   ديسمبر٣١النقد وما في حكمه ، 

        



م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ (القوائم المالية االفتراضية وتقرير مراجعي الحسابات للسنوات المنتهية في  ٣الملحق 
 )م٢٠٠٥و

١٤١ 

 
        عمليات غير نقدية

  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤   )٣٣١٫٢٧١(   -  وة اصدارعال
  ٧٦٠٫٤٩١  ٥٨٨٫٧٥٠  -  الزيادة في رأس المال
  ١٫٨١٦٫٢٥٧  -  -  ١٠ ايضاح –اصول غير ملموسة 

  ١٤٧٫٧٧٠  -  -  حقوق االقلية
تحويل ممتلكات مشروع قيد االنشاء الى 

  ١٫٧٦٥٫٤٤٤  -  -  ممتلكات ومعدات
  

   الموحدة القوائم الماليةإن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه



م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ (القوائم المالية االفتراضية وتقرير مراجعي الحسابات للسنوات المنتهية في  ٣الملحق 
 )م٢٠٠٥و

١٤٢ 

  التكوين والنشاط .١

 يونيو ٢٥ الموافق ١٤٠٥ شوال ٧إن شرآة التصنيع الوطنية هي شرآة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بتاريخ 
 ذو ٢٤ بتاريخ ٦٠١ ، وقد تم تأسيس الشرآة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٠١٠٠٥٩٦٩٣تجاري رقم السجل بال ١٩٨٥
الشرآة على ) شراء (  على استحواذ ٢٠٠٦ يوليو ٣ الجمعية العامة غير العادية للشرآة بتاريخ وافقت . ١٤٠٤الحجة 

 مقابل اصدار اسهم ٢٠٠٦ يناير ١اعتبارا من ) شرآة تابعة( حصة االقلية في شرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماويات 
 الوطنية للبتروآيماويات ، حيث تم اصدار  لكل سهم من اسهم شرآة التصنيع٠٫٧٧في شرآة التصنيع الوطنية بنسبة 

 الف رياال ٢٫٣٣٠٫٤٩١ الف رياال ليصبح رأس مال الشرآة ٧٦٠٫٤٩١ الف سهم وزيادة رأس المال بمبلغ ٧٦٫٠٤٩
تم اصدار االسهم بناء على تقييم ) . بعد التجزئة (  رياالت سعودية ١٠ الف سهم قيمة آل منها ٢٣٣٫٠٤٩مقسم الى 

 الف ١٫٥٧٥٫١٤٤ الف رياال ، وشهرة بمبلغ ٢٫٠٥٣٫٣٢٤للشرآة ونتج عن ذلك عالوة اصدار بمبلغ المستشار المالي 
  .رياال

 تعديل النظام االساسي للشرآة فيما يتعلق بالسنة المالية ٢٠٠٦ يوليو ٣آما قررت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
 ديسمبر ٣١دي على ان تنتهي السنة المالية الحالية في  ديسمبر من آل عام ميال٣١ يناير وتنتهي في ١بحيث تبدأ من 

 تشمل القوائم المالية لشرآة التصنيع ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١وبناء عليه فان القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  . ٢٠٠٦
  .الوطنية لفترة تسعة اشهر وشرآاتها التابعة لفترة اثنا عشر شهرا 

ية المتعلقة بتعديل عقد تأسيس الشرآة لدى وزارة التجارة والصناعة بخصوص هذه تم استكمال االجراءات النظام
  .التعديالت واصدار االسهم الجديدة 

 المبني على ٢٠٠٦ مارس ٢٧ الموافق ١٤٢٧ صفر ٢٧ تاريخ ٢٠٠٦-١٥٤-٤بناء على قرار هيئة سوق المال رقم 
 ريال سعودي ١٠تم تجزئة القيمة االسمية للسهم لتصبح قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة اسهم الشرآات المساهمة ، 

  . ريال سعودي ٥٠بدال من 

والشرآات التابعة لها والتي تمتلك الشرآة ) الشرآة(الموحدة تتضمن شرآة التصنيع الوطنية االفتراضية إن القوائم المالية 
االفتراضية وتتضمن القوائم المالية .  التابعةفي حقوق الملكية أو لها السيطرة على تلك الشرآات% ٥٠فيها نسبة اآثر من 

  :الموحدة الشرآات التابعة التالية 

  النسبة المئوية للملكية آما في        
  

  اســم الشرآـــة
    

    الكيان القانوني
 ديسمبر ٣١

٢٠٠٦  
 مارس ٣١

٢٠٠٦  
 مارس ٣١

٢٠٠٥  
  ٩٩٫٩١  ٩٩٫٩١  ٩٩٫٩١    ذات مسؤولية محدودة    )رواد ( شرآة الرواد الوطنية للبالستيك 

  -  -  ٩٩٫٩١    ذات مسؤولية محدودة    )١(شرآة التصنيع الوطنية لتسويق البتروآيماويات 
  ٩٨٫٥٣  ٩٨٫٥٣  ٩٩٫٨٥    ذات مسؤولية محدودة    الشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة

  -  -  ٩٩٫٨٥    ذات مسؤولية محدودة    )١(الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية البتروآيماويات 
  ٨٠  ٨٠  ٨٠    ذات مسؤولية محدودة    )بطاريات ( الشرآة الوطنية لصناعة البطاريات 
  -  -  ٧٥    ذات مسؤولية محدودة    )١(الشرآة السعودية للبولي اوليفينات 
  ٧١٫٧٤  ٧١٫٧٤  ٧١٫٧٤    ذات مسؤولية محدودة    وشرآتها التابعة) رصاص(الشرآة الوطنية لصهر الرصاص 

وشرآتها ) آريستل(ني أوآسيد التيتانيوم الشرآة الوطنية لثا
  التابعة

  
  ٦٦  ٦٦  ٦٦    ذات مسؤولية محدودة

  ٦١٫٦٦  ٦١٫٦٦  ٦١٫٦٦    ذات مسؤولية محدودة    )خدمات(الشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية 
  ٥٧٫٩٤  ٥٧٫٩٤  ٥٧٫٩٤    ذات مسؤولية محدودة    )فحص(الشرآة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة 

  ٥٧٫٩٤  ٥٧٫٩٤  ٥٧٫٩٤    ذات مسؤولية محدودة     الشرق األوسط–تي يو في 
  -  -  ٦٠٫٤٥    مساهمة سعودية    شرآة التصنيع والصحراء لالوليفينات

  ٥٥٫٤١  ٥٥٫٤١  -    ذات مسؤولية محدودة    الشرآة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار المحدودة
  .بتروآيماويات وتم تحويلها للشرآةشرآات تابعة لشرآة التصنيع الوطنية لل) ١(

االستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة تتمثل النشاطات االساسية للشرآة والشرآات التابعة لها في 
 بصفة عامة في مجال صناعة وتحويل البتروآيماويات والصناعات الكيماوية والهندسية وللمنطقة العربيةبصفة خاصة 

تقديم الخدمات الفنية الصناعية وتصنيع . وادارة وتملك المشاريع البتروآيماوية والكيماوية وتسويق منتجاتها يكية والميكان
المسبوآات الحديدية وغير الحديدية وانتاج أسالك الحديد المسحوبة وأسالك النوابض وأسالك التسليح للكابالت وأسالك 
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١٤٣ 

انتاج البطاريات السائلة  .الك تقوية مبرومة للخرسانة وأسالك اللحام تقوية مبرومة لحمل الموصالت الكهربائية وأس
انتاج المحاور . وتسويقها وانتاج الرصاص والبولي بروبلين وسلفات الصوديوم  للسيارات واالستخدامات الصناعية

اء الفحوصات الفنية اجر. والمسبوآات الحديدية وغير الحديدية وقطع الغيار للشاحنات والمعدات للشاحنات والناقالت 
على التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروآيماوية والمعدنية ومحطات تحلية المياه المالحة وتوليد 

 اقامة الصناعات البالستيكية بكافة انواعها وانتاج الواح االآريليك وتسويقها وانتاج وتسويق ثاني .الطاقة الكهربائية
  .وماوآسيد التيتاني

 بتحويل حصتها في الشرآة العربية للمحاور والمسابك وقطع ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١قامت الشرآة خالل السنة المنتهية في 
معدنية ( حيث تم اندماج الشرآة المذآورة في الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن % ٥٥٫٤١الغيار المحدودة والبالغة 

% ٣٥٫٤٦، حيث اصبحت حصة الشرآة بعد االندماج % ٢٩٫٢١ها والتي تبلغ حصة شرآة التصنيع الوطنية في) 
  .وبالتالي فانه لم يتم توحيد الشرآة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار المحدودة ضمن القوائم المالية للشرآة

شرآة ( تأسست شرآة التصنيع والصحراء لألوليفينات ١٤٢٧ ربيع الثاني ٤ بتاريخ ٨٦٠بموجب القرار الوزاري رقم 
 رياالت ١٠ الف سهم قيمة آل منها ٢٤٠٫٠٠٠ مليون ريال سعودي مقسم الى ٢٫٤٠٠برأس مال ) مساهمة سعودية

  ).بعد التجزئة(سعودية 

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية .٢

عة ووفقا الصادر عن وزارة التجارة والصنامعيار العرض واالفصاح العام ل المرفقة وفقا  الموحدةتم اعداد القوائم المالية
ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل . لمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ل

  :الشرآة هي على النحو التالي

  أسس العرض

 وفي ٢٠٠٦مبر  ديس٣١فان القوائم المالية االفتراضية الموحدة للسنوات المنتهية في ) ٣(آما هو مبين في االيضاح رقم 
  : والمعدة على اساس افتراضي قد تم تجهيزها على النحو التالي٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١

  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 

 قد تم اعدادها من واقع القوائم المالية ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ان القوائم المالية االفتراضية الموحدة المرفقة للسنة المنتهية في 
قامت بتأسيس شرآة آريستل ان ) شرآة تابعة(لشرآة التصنيع الوطنية بافتراض ان شرآة آريستل الموحدة المدققة 

  ).٨راجع ايضاح  (٢٠٠٤ ابريل ١اورجانيك آيميكال المحدودة اعتبارا من 

  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١السنتين المنتهيتين في 

 قد تم اعدادها من واقع ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١ن في ان القوائم المالية االفتراضية الموحدة المرفقة للسنتين المنتهيتي
القوائم المالية الموحدة المدققة لشرآة التصنيع الوطنية والتي اعدت ألغراض المقارنة بافتراض ان المعامالت التالية تمت 

  .٢٠٠٤ ابريل ١في 

ي  .أ  و ٣ف ر    ٢٠٠٦ يولي ي ش ة ف صة االقلي تحواذ ح ى اس ة عل ر العادي ة غي ة العام ت الجمعي صنيع  وافق آة الت

  ).١راجع ايضاح (الوطنية للبتروآيماويات 

نة خ  .ب  ستل   ٢٠٠٧الل س رآة آري ت ش ة ( قام رآة تابع ال    ) ش ك آيميك ستل ان اورجاني رآة آري يس ش بتأس

  .المحدودة
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١٤٤ 

  تقديرات االدارة

 التقديرات إعداد القوائم المالية االفتراضية الموحدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدامإن 
واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات وإيضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ 

وبالرغم من أن هذه . القوائم المالية االفتراضية الموحدة ، إضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل تلك الفترة
ت واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن التقديرات مبنّية على أفضل المعلوما

  .هذه التقديرات

  أسس توحيد الحسابات

 ٣١ لفترة التسعة اشهر المنتهية في الموحدة تتضمن القوائم المالية لشرآة التصنيع الوطنية  االفتراضيةإن القوائم المالية
للسنة المراجعة لهذه الشرآات  من واقع القوائم الماليةلفترة االثنى عشر شهرا تابعة لها  والشرآات ال٢٠٠٦ ديسمبر

ونتيجة لذلك فان القوائم المالية  ) ١ايضاح ( وذلك بسبب تعديل السنة المالية للشرآة  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١المنتهية في 
المرآز ( ئج اعمال شرآة التصنيع الوطنية  ال تتضمن نتا٢٠٠٦ ديسمبر ٣١االفتراضية الموحدة للسنة المنتهية في 

وألغراض إعداد هذه القوائم المالية .  وهي غير جوهرية ٢٠٠٦ مارس ٣١ يناير ولغاية ١للفترة من ) الرئيسي 
 بين هذه الشرآات التابعة  الهامة وتسوية جميع األرصدة والعمليات ذات العالقةاستبعادالموحدة ، فقد تم  االفتراضية 

  .والشرآة

  التغيرات في السياسات المحاسبية

 بتعديل معيار الموجودات غير الملموسة والذي سرى ٢٠٠٥قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خالل سنة 
 ، ان هذا التعديل يشتمل على بعض التغييرات في طرق المحاسبة على الموجودات غير ٢٠٠٦مفعوله ابتداء من عام 
 وخالل الفترات التالية لالقتناء ، حيث نص المعيار على وجوب قياس الموجودات غير الملموسة الملموسة عند االقتناء

التي ليس لها عمر انتاجي محدد او ال يمكن تحديدها آالشهرة في هذه الحالة في نهاية آل فترة مالية واظهارها في القوائم 
 ٢٠٠٦ ابريل ١تم ايقاف اطفاء الشهرة اعتبارا من ) . ان وجد ( المالية وفقا لتكلفتها بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمتها

  . هي آلفة الشهرة وبدأ العمل بتطبيق التعديل على المعيار الجديد٢٠٠٦ مارس ٣١واعتبار صافي القيمة الدفترية آما في 
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١٤٥ 

  عرف المحاسبيلا

بدأ االستحقاق ، فيما عدا االستثمارات في الشرآات الية االفتراضية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية وممد القوائم العت
  .الزميلة حيث يتم احتسابها على أساس طريقة حقوق الملكية

  المبيعات

  .وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكمياتلعمالء البضاعة الى ا عند تسليم تتحقق المبيعات

تتم "). بالمسوقين"ونشير لها هنا (آات تابعة مملوآة للشرآاء تقوم إحدى الشرآات التابعة بتسويق منتجاتها من خالل شر
تسجل المبيعات التي تتم من خالل محطات . المبيعات مباشرة إلى العمالء النهائيين وآذلك إلى المسوقين في أوروبا

ستلمة من قبل المسوقين التوزيع التابعة للمسوقين بأسعار مبدئية عند شحن المنتجات، ويتم تعديلها إلى األسعار الفعلية الم
  .يتم التعديل عندما تعلم الشرآة بذلك. من عمالئهم النهائيين بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق

  المصاريف

ويتم تصنيف . تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتسويق وبيع منتجات الشرآات التابعة 
تتضمن المصاريف االدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير . ةيف ادارية وعموميالمصاريف االخرى آمصار

ويتم توزيع المصاريف ، . المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة المبيعات وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها
  .ات على اساس ثابتاذا دعت الحاجة لذلك ، بين المصاريف االدارية والعمومية وتكلفة المبيع

  النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه، النقد وودائع المرابحات ذات السيولة العالية التي يمكن تحويلها الى نقد خالل فترة ثالثة شهور 
  .او اقل

  المخزون

 الصنع وتحت التصنيع ويتم تحديد آلفة البضاعة تامة.  أيهما أقل صافي القيمة المستردة  أو بسعر الكلفةتظهر البضاعة
 وتتضمن آلفة المواد والعمالة ونسبة محددة من المصاريف غير المباشرة، آما يتم المتوسط المرجحعلى أساس طريقة 

  .تقييم جميع أنواع البضاعة األخرى على أساس الكلفة الوسطية المرجحة

  استثمارات في شرآات زميلة واستثمارات اخرى

 بالمئة وهناك تأثيرا فعاال للشرآة عليها بموجب طريقة ٢٠ت المملوآة بنسبة ال تقل عن تظهر االستثمارات في الشرآا
التصنيع الوطنية  حقوق الملكية بحيث تظهر االستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة شرآة 

ان حصة شرآة التصنيع الوطنية في . في صافي اصول الشرآات المستثمر بها ، ويشار اليها على انها شرآات زميلة
  .صافي ارباح او خسائر الشرآات الزميلة للسنة يتم ادراجها في قائمة الدخل الموحدة

 بالمئة من رأس مال الشرآات غير المتداولة بالكلفة ، ويتم ٢٠تظهر االستثمارات في الشرآات المملوآة بنسبة تقل عن 
ويجري قيد االيرادات من هذه االستثمارات عند االعالن عن . مؤقت في قيمتهاتخفيض القيمة الجارية باالنخفاض غير ال

  .توزيع االرباح
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١٤٦ 

  الممتلكات والمعدات

تعتبر مصاريف االصالح والصيانة مصاريفا . الكلفة بعد تنزيل االستهالآات المتراآمة بتظهر الممتلكات والمعدات 
 حياتهاسمالية ، ويجري احتساب االستهالآات عليها على أساس ايرادية ، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأ

  :إن الحياة العملية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هي. العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت 

  السنوات  
  ٣٣ – ٣٠    وانشاءاتمباني

  ٢٠ - ٥  آالت ومعدات
  ١٤ - ٤  عدد وادوات

  ١٠ - ٣  دات مكتبيةأثاث ومفروشات ومع
  ٥ - ٤  سـيارات

  ١٫٥  )محفزة ( مواد مساعدة 
  

  تدني قيمة االصول

بتاريخ قائمة آل مرآز مالي ، تقوم الشرآة بمراجعة القيم الدفترية لالصول الملموسة وغير الملموسة للتأآد من وجود أي 
يل، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة دليل موضوعي على انخفاض قيمة هذه االصول، وفي حالة وجود مثل هذا الدل
  .لالسترداد لذلك االصل لتحديد قيمة الخسارة الناتجة عن تدني قيمة االصل، ان وجدت

اذا قدرت قيمة االصل القابلة لالسترداد بأقل من قيمتها الدفترية ، يتم تخفيض القيمة الدفترية الى القيمة القابلة لالسترداد 
  .الصل الى قائمة الدخل الموحدةوتحميل فرق تدني قيمة ا

  أصول غير ملموسة

تتمثل األصول غير الملموسة بتكاليف الحصول على قروض تمويلية وتكاليف تشغيل برامج حاسب آلي وتكاليف التأسيس 
 ط الثابتيتم إطفاء تكاليف القروض التمويلية باستعمال طريقة القس .وما قبل التشغيل وشهرة وتكاليف البحث والتطوير

يتم إطفاء تكاليف تشغيل برامج الحاسب اآللي باستعمال طريقة القسط الثابت على فترة خمس . وذلك على فترة القروض
  .سنوات من تاريخ االنتهاء من التشغيل الكامل

تتمثل تكاليف التأسيس وما قبل التشغيل بأتعاب المحامين المتعلقة بتسجيل الشرآات ومصاريف تشغيل تجريبي ومصاريف 
وظيف ورواتب الموظفين الذين شارآو في التجهيز لعمليات االنتاج، ويتم إطفاء هذه التكاليف بإستعمال طريقة القسط ت

  . سنوات٧الثابت على فترة 

تمثل الشهرة فائض القيمة العادلة لالسهم الصادرة على صافي األصول المشتراه، يتم قياس الشهرة في نهاية آل فترة 
يتم تحميل تكاليف البحث ). ان وجد(لقوائم المالية وفقا لتكلفتها بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمتها مالية واظهارها في ا

والتطوير على قائمة الدخل خالل الفترة التي يتم تكبدها، فيما عدا المشاريع الواضحة والمحددة والتي يمكن تغطية تكاليف 
وتعتبر تكاليف التطوير في هذه الحالة موجودات غير .  سوف ينتج عنهاالتطوير المتعلقة بها خالل النشاط التجاري الذي

  . سنوات٧ملموسة ويتم إطفاؤها باستعمال طريقة القسط الثابت على فترة 

  تكاليف االقتراض

 تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بالمشروع قيد اإلنشاء لشرآة تابعة خالل فترة اإلنشاء إلى أن يصبح جاهزًا
هذا ويتم خصم اإليرادات المتحققة من استثمار مبالغ مقترضة محددة بانتظار صرفها على المشروع قيد . لالستعمال

  .اإلنشاء، من تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها



م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ (القوائم المالية االفتراضية وتقرير مراجعي الحسابات للسنوات المنتهية في  ٣الملحق 
 )م٢٠٠٥و

١٤٧ 

  تحويل العمالت األجنبية

ويتم تحويل . د اجراء المعاملةيتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية الى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عن
 الى الريال  االفتراضية الموحدةالموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية آما في تاريخ قائمة المرآز المالي

 والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم المكاسبإن . السنةالسعودي باألسعار السائدة في نهاية 
  .الموحدة ها ضمن قائمة الدخلإدراج

  تعويضات الصرف من الخدمة

وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودي على أساس الفترة  يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية
  .او الشرآات التابعة لها آما في تاريخ قائمة المرآز الماليالتي أمضاها الموظف في خدمة الشرآة 

  اة ــالزآ

لزآاة وفقا ليتم االستدراك .  لتعليمات مصلحة الزآاة والدخل في المملكة العربية السعودية وشرآاتها التابعةتخضع الشرآة
 ويجري او الربح الصافي المعدل ايهما اعلىيتم احتساب مخصص الزآاة على اساس الوعاء الزآوي . لمبدأ االستحقاق

  .لنهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصصتسجيل اية فروقات بين المخصص والربط ا

  عقود االيجار

يتم تحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلي على قائمة الدخل خالل فترة عقد االيجار التشغيلي 
طر الملكية المتعلقة باالصل وفي حالة عقود االيجار التشغيلي فان جميع منافع ومخا. باستخدام طريقة القسط الثابت
  .موضوع العقد تبقى على المؤجر
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١٤٨ 

  القوائم المالية االفتراضية .٣

 ديسمبر ٣١فان الموقف المالي االفتراضي المختصر للشرآة للسنة المنتهية في ) ٢(آما هو مبين في االيضاح رقم 
) شرآة تابعة(ة بافتراض ان شرآة آريستل  قد تم اعداده من واقع القوائم المالية المدققة لشرآة التصنيع الوطني٢٠٠٦

  ).٨راجع ايضاح  (٢٠٠٤ ابريل ١قامت بتأسيس شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكال المحدودة اعتبارا من 

 
  
  

القوائم المالية التاريخية 
  )أ ( تسويات   المدققة للشرآة

  القوائم
  المالية االفتراضية

  سعوديريال ريال سعودي ريال سعودي  ٢٠٠٦ ديسمبر٣١
     قائمة المرآز المالي
 ٣٫١٠٨٫٤٢١  - ٣٫١٠٨٫٤٢١  الموجودات المتداولة

 ٣٫٧٩٦٫٠٨٣  ١٫٣١٣٫٠٠٠ ٢٫٤٨٣٫٠٨٣  استثمارات في شرآات زميله و اخرى
 ٢٫٩١٩٫٩٨٩  - ٢٫٩١٩٫٩٨٩  ممتلكات ومعدات

  ١٫٩٨٠٫٦٨٥  ٢٤١٫١١٣  ١٫٧٣٩٫٥٧٢  اصول غير ملموسة 
  ١٠٥٫٧٣٩  -  ١٠٥٫٧٣٩  مشاريع قيد التطوير
  ١١٫٩١٠٫٩١٧  ١٫٥٥٤٫١١٣  ١٠٫٣٥٦٫٨٠٤  مجموع الموجودات

        
  ١٫٢٠٩٫٣٢٩  -  ١٫٢٠٩٫٣٢٩  مطلوبات متداولة

  ٣٫٠٣٠٫٣٠٢  ١٫١٢١٫٢٥٠  ١٫٩٠٩٫٠٥٢  مطلوبات غير متداولة
  ٤٫٢٣٩٫٦٣١  ١٫١٢١٫٢٥٠  ٣٫١١٨٫٣٨١  مجموع المطلوبات 

        حقوق الملكية
        حقوق المساهمين

  ٢٫٣٣٠٫٤٩١  -  ٢٫٣٣٠٫٤٩١  راس المال 
  ١٧١٫١٣٠  -  ١٧١٫١٣٠  احتياطي نظامي
  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  -  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  عالوة اصدار 
  ١٫٠١٩٫٩٣٥  ٢٤١٫١١٣  ٧٧٨٫٨٢٢  ارباح مستبقاة

  ٢٣٣٫٠٤٩  -  ٢٣٣٫٠٤٩  ارباح مقترح توزيعها
  ٥٫٨٠٧٫٩٢٩  ٢٤١٫١١٣  ٥٫٥٦٦٫٨١٦  مجموع حقوق المساهمين

  حقوق االقلية
  

١٫٦٧١٫٦٠٧  
  

١٫٨٦٣٫٣٥٧  ١٩١٫٧٥٠  
  ٧٫٦٧١٫٢٨٦  ٤٣٢٫٨٦٣  ٧٫٢٣٨٫٤٢٣  وع حقوق الملكيةمجم

  ١١٫٩١٠٫٩١٧  ١٫٥٥٤٫١١٣  ١٠٫٣٥٦٫٨٠٤  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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١٤٩ 

 

  
  

القوائم المالية التاريخية 
  تسويات  المدققة للشرآة

  القوائم المالية
  االفتراضية الموحدة

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١

      ئمة الدخلقا

 ٣٫٢٤١٫١٩٦  - ٣٫٢٤١٫١٩٦  مبيعات

   )٢٫٠٥٢٫٢٨٠(   -   )٢٫٠٥٢٫٢٨٠(   آلفة مبيعات

  ١٫١٨٨٫٩١٦  -  ١٫١٨٨٫٩١٦  الربح االجمالي

   )١٥٢٫٤٠٥(   -   )١٥٢٫٤٠٥(   مصاريف بيع وتسويق

   )٧٢٫٣٣٤(   -   )٧٢٫٣٣٤(   مصاريف ادارية وعمومية

  ةحصة الشرآة في صافي ارباح الشرآات الزميل

  

٤٢٫٧٣٩  

  

-  

  

٤٢٫٧٣٩  

  ١٫٠٠٦٫٩١٦  -  ١٫٠٠٦٫٩١٦  الربح االجمالي من االعمال

  ١٠٤٫٠٣٨  -  ١٠٤٫٠٣٨  ايرادات استثمارية و اخرى

   )٢٠٫٨٥٢(   -   )٢٠٫٨٥٢(   االنخفاض في قيمة االستثمارات االخرى

   )١١٤٫٥٩٢(   -   )١١٤٫٥٩٢(   مصاريف تمويل

  ٩٧٥٫٥١٠  -  ٩٧٥٫٥١٠  الربح قبل الزآاة و حقوق االقلية

   )٤٨٫١٦٠(   -   )٤٨٫١٦٠(   الزآاة و ضريبة الدخل للشرآات التابعة

  حصة االقلية في صافي ارباح و خسائر الشرآات التابعة 

  

 )٢٣٢٫٩٤٤(   

  

-  

  

 )٢٣٢٫٩٤٤(   

  ٦٩٤٫٤٠٦  -  ٦٩٤٫٤٠٦  الربح قبل الزآاة

   )١٫٣٠٩(   -   )١٫٣٠٩(   الزآاة

  ٦٩٣٫٠٩٧  -  ٦٩٣٫٠٩٧  الربح الصافي

  ٢٫٩٧  -  ٢٫٩٧  ة السهم بالريالربحي

فان الموقف المالي ونتائج االعمال المختصرة االفتراضية للشرآة ) ٢(باالضافة الى وآما هو مبين في االيضاح رقم 
 قد تم اعدادها من واقع القوائم المالية المدققة لشرآة التصنيع الوطنية ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 ابريل ١تهيتين في ذلك التاريخ والمعدة من قبل ادارة الشرآة مفترضتين ان المعامالت التالية قد تمت في للسنتين المن
٢٠٠٤:  

ات              .أ  ة للبتروآيماوي موافقة الجمعية العامة غير العادية على استحواذ حصة االقلية في شرآة التصنيع الوطني

  ).١ايضاح (

  ).٨ايضاح (يستل ان اورجانيك آيميكال المحدودة بتأسيس شرآة آر) شرآة تابعة(قيام شرآة آريستل   .ب 
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القوائم المالية التاريخية 
  )أ ( تسويات   المدققة للشرآة

  القوائم
  المالية االفتراضية

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي  ٢٠٠٦ مارس ٣١

     قائمة المرآز المالي

 ٣٫٤١٩٫١٨٤  - ٣٫٤١٩٫١٨٤  الموجودات المتداولة

  ١٫٥٩١٤٥٠  ١٫٣١٣٫٠٠٠ ٢٧٨٫٤٥٠  في شرآات زميله و اخرىاستثمارات 

  ٢٫٧٥٠٫٩٠١  - ٢٫٧٥٠٫٩٠١  ممتلكات ومعدات

  ١٫٩٧٣٫١٧٥  ١٫٨١٦٫٢٥٧  ١٥٦٫٩١٨  اصول غير ملموسة 

  ٢٣٣٫٨٣١  -  ٢٣٣٫٨٣١  مشاريع قيد التطوير

  ٩٫٩٦٨٫٥٤١  ٣٫١٢٩٫٢٥٧  ٦٫٨٣٩٫٢٨٤  مجموع الموجودات

        

  ١٫١٥٧٫٦٣١  -  ١٫١٥٧٫٦٣١  مطلوبات متداولة

  ٢٫٩٨١٫٢١٦  ١٫١٢١٫٢٥٠  ١٫٨٥٩٫٩٦٦  مطلوبات غير متداولة

  ٤٫١٣٨٫٨٤٧  ١٫١٢١٫٢٥٠  ٣٫٠١٧٫٥٩٧  مجموع المطلوبات 

        حقوق الملكية

        حقوق المساهمين

  ٢٫٣٣٠٫٤٩١  ٧٦٠٫٤٩١  ١٫٥٧٠٫٠٠٠  راس المال 

  ١٠١٫٨٢٠  -  ١٠١٫٨٢٠  احتياطي نظامي

  ة متاحة للبيعمكاسب غير محققة من استثمارات في اوراق ماي

  

٣٫٥٥١  

  

-  

  

٣٫٥٥١  

  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  -  عالوة اصدار 

  ٦٣٢٫٣٦٦  ٢٤١٫١١٣  ٣٩١٫٢٥٣  ارباح مستبقاة

  ٥٫١٢١٫٥٥٢  ٣٫٠٥٤٫٩٢٨  ٢٫٠٦٦٫٦٢٤  مجموع حقوق المساهمين

  

  حقوق االقلية

  

١٫٧٥٥٫٠٦٣  

  

 )١٫٠٤٦٫٩٢١(   

  

٧٠٨٫١٤٢  

  ٥٫٨٢٩٫٦٩٤  ٢٫٠٠٨٫٠٠٧  ٣٫٨٢١٫٦٨٧  مجموع حقوق الملكية

  ٩٫٩٦٨٫٥٤١  ٣٫١٢٩٫٢٥٧  ٦٫٨٣٩٫٢٨٤  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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القوائم المالية التاريخية 
  )أ ( تسويات   المدققة للشرآة

  القوائم المالية
  االفتراضية الموحدة

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي  ٢٠٠٦ مارس ٣١

       قائمة الدخل

 ٢٫٨٤٦٫٢٧٤  - ٢٫٨٤٦٫٢٧٤  مبيعات

   )١٫٧٩٢٫٦١٩(   -   )١٫٧٩٢٫٦١٩(   ة مبيعاتآلف

  ١٫٠٥٣٫٦٥٥  -  ١٫٠٥٣٫٦٥٥  الربح االجمالي

   )١٤٥٫٣٣١(   -   )١٤٥٫٣٣١(   مصاريف بيع وتسويق

   )٨٧٫٩٤٧(   -   )٨٧٫٩٤٧(   مصاريف ادارية وعمومية

  ١٩٫٠٦٥  -  ١٩٫٠٦٥  حصة الشرآة في صافي ارباح الشرآات الزميلة

  ٨٣٩٫٤٤٢  -  ٨٣٩٫٤٤٢  الربح االجمالي من االعمال

  ٥٠٫٦٨٨  -  ٥٠٫٦٨٨  ايرادات استثمارية و اخرى

  ١٢٫١٨٠  -  ١٢٫١٨٠  ارباح بيع استثمارات

   )٧٫٣٨١(   -   )٧٫٣٨١(   االنخفاض في قيمة االستثمارات االخرى

   )١٠١٫٩٨٦(   -   )١٠١٫٩٨٦(   مصاريف تمويل

  ٧٩٢٫٩٤٣  -  ٧٩٢٫٩٤٣  الربح قبل الزآاة و حقوق االقلية

   )٤١٫٢٠٢(   -   )٤١٫٢٠٢(   ريبة الدخل للشرآات التابعةالزآاة و ض

  حصة االقلية في صافي ارباح و خسائر الشرآات التابعة

  

 )٣٨١٫٣٢٣(   

  

١٩٧٫١٣٣  

  

 )١٨٤٫١٩٠(   

  ٥٦٧٫٥٥١  ١٩٧٫١٣٣  ٣٧٠٫٤١٨  الربح قبل الزآاة

  -  -  -  الزآاة

  ٥٦٧٫٥٥١  ١٩٧٫١٣٣  ٣٧٠٫٤١٨  الربح الصافي

  ٣٫٦١    ٢٫٣٦  ربحية السهم بالريال
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١٥٢ 

  

 

  

  

القوائم المالية التاريخية 

  تسويات  المدققة للشرآة

  القوائم

  المالية االفتراضية

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي  ٢٠٠٥ مارس ٣١

     قائمة المرآز المالي

  ٢٫٨١٢٫٣٨٤  ٧٤٢٫٦٥٠ ٢٫٠٦٩٫٧٣٤  الموجودات المتداولة

  ١٫٥٦٦٫٦١٧  ١٫٣١٣٫٠٠٠ ٢٥٣٫٦١٧  استثمارات في شرآات زميله و اخرى

  ٣٨،٥٤٨  -  ٣٨٫٥٤٨  استثمارات في سندات تنمية حكومية

  ٢٫٧١٢٫٤٥١  - ٢٫٧١٢٫٤٥١  ممتلكات ومعدات

  ١٫٩٩٣٫١٥٨  ١٫٨١٦٫٢٥٧  ١٧٦٫٩٠١  اصول غير ملموسة 

  ١٨٫٠٦٨  -  ١٨٫٠٦٨  مشاريع قيد التطوير

  ٩٫١٤١٫٢٢٦  ٣٫٨٧١٫٩٠٧  ٥٫٢٦٩٫٣١٩  مجموع الموجودات

        

  ٨٩٢٫٣٢٨  -  ٨٩٢٫٣٢٨  مطلوبات متداولة

  ٢٫٩٩٣٫٨٠٤  ١٫١٢١٫٢٥٠  ١٫٨٧٢٫٥٥٤  مطلوبات غير متداولة

  ٣٫٨٨٦٫١٣٢ ١٫١٢١٫٢٥٠  ٢٫٧٦٤٫٨٨٢  مجموع المطلوبات

       حقوق الملكية

       حقوق المساهمين  

  ١٫٧٤١٫٧٤١  ٧٦٠٫٤٩١  ٩٨١٫٢٥٠  راس المال 

  ٦٤٫٧٧٨ -  ٦٤٫٧٧٨  احتياطي نظامي

ق ما لية مكاسب غير محققه من استثمارات في اورا

  متاحة للبيع

  

٤٫٥٦١  

  

- 

  

٤٫٥٦١  

  ٢٫٣٨٤٫٥٩٥ ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  ٣٣١٫٢٧١  عالوة اصدار

  ٣٥٩٫٣٣٦  ٤٣٫٩٨٠  ٣١٥٫٣٥٦  ارباح مستبقاة                               

  ١١٧٫٧٥٠  -  ١١٧٫٧٥٠  توزيعات ارباح مقترحة

  ٤٫٦٧٢٫٧٦١ ٢٫٨٥٧٫٧٩٥  ١٫٨١٤٫٩٦٦  مجموع حقوق المساهمين

  ٥٨٢٫٣٣٣   )١٠٧٫١٣٨(   ٦٨٩٫٤٧١  حقوق االقلية

  ٥٫٢٥٥٫٠٩٤  ٢٫٧٥٠٫٦٥٧  ٢٫٥٠٤٫٤٣٧  مجموع حقوق الملكية

  ٩٫١٤١٫٢٢٦  ٣٫٨٧١٫٩٠٧  ٥٫٢٦٩٫٣١٩  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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القوائم المالية التاريخية 
  )أ ( تسويات   المدققة للشرآة

  القوائم المالية
  االفتراضية الموحدة

 ريال سعودي ريال سعودي ديريال سعو  ٢٠٠٥ مارس ٣١

       قائمة الدخل

 ١٫٥٤١٫٠٤٤  - ١٫٥٤١٫٠٤٤  مبيعات

   )١٫٠١٠٫٢٢٩(   -   )١٫٠١٠٫٢٢٩(   آلفة مبيعات

  ٥٣٠٫٨١٥  -  ٥٣٠٫٨١٥  الربح االجمالي

   )٧٩٫٧٦١(   -   )٧٩٫٧٦١(   مصاريف بيع وتسويق

   )٦٩٫٠٠٤(   -   )٦٩٫٠٠٤(   مصاريف ادارية وعمومية

  ٢٠٫٤٤٣  -  ٢٠٫٤٤٣  ي ارباح الشرآات الزميلةحصة الشرآة في صاف

  ٤٠٢٫٤٩٣  -  ٤٠٢٫٤٩٣  الربح االجمالي من االعمال

  ٣٣٫٥٢٠  -  ٣٣٫٥٢٠  ايرادات استثمارية و اخرى

  ١٢٦٫١٠٦  -  ١٢٦٫١٠٦  ارباح بيع استثمارات

   )٣٤٫٣٣٥(   -   )٣٤٫٣٣٥(   االنخفاض في قيمة االستثمارات االخرى

   )٤١٫٧٥٩(   -   )٤١٫٧٥٩(   مصاريف تمويل

  ٤٨٦٫٠٢٥  -  ٤٨٦٫٠٢٥  الربح قبل الزآاة و حقوق االقلية

   )٨٫٥٣٩(   -   )٨٫٥٣٩(   الزآاة و ضريبة الدخل للشرآات التابعة

   )١١٣٫١٤٣(   ٤٣٫٩٨٠   )١٥٧٫١٢٣(   حصة االقلية في صافي ارباح و خسائر الشرآات التابعة 

  ٣٦٤٫٣٤٣  ٤٣٫٩٨٠  ٣٢٠٫٣٦٣  الربح قبل الزآاة
    )٣٫١٤٨(   -    )٣٫١٤٨(   الزآاة

  ٣٦١٫١٩٥  ٤٣٫٩٨٠  ٣١٧٫٢١٥  الربح الصافي

  ٣٫٦٨    ٣٫٢٣  ربحية السهم بالريال

 بافتراض ان هذه المعامالت قد ٢تتمثل التعديالت على القوائم المالية االفتراضية بالمعامالت المذآورة في االيضاح رقم 
 الضرورية لكي تظهر بصورة عادلة القوائم المالية  ، وبرأي االدارة فان جميع التعديالت٢٠٠٤ ابريل ١تمت من 

  . قد تم عملها٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مارس ٣١ و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١االفتراضية للسنوات المنتهية في 

  .ان جميع المعامالت الجوهرية واالرصدة بين هذه الشرآات قد تم استبعادها
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  النقد وما في حكمه .٤

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦  ديسمبر٣١  

  ٩٠٦٫٦٧٧  ٢٣٨٫١٤٥  ٢٩٦٫٩٥٩  النقد والنقد لدى البنوك
  ٨٦٨٫٤٩٧  ١٫٦٨٦٫٥٥٣  ١٫٠٩٨٫١٩٧  مرابحات 

  ١٫٧٧٥٫١٧٤  ١٫٩٢٤٫٦٩٨  ١٫٣٩٥٫١٥٦  

  المدينــون .٥

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٣٥٦٫٤١١  ٣٦٥٫٣٦١  ٤٨٧٫٥٥٠  تجاريون
  ١٨٨٫٦١٨  ٤٦٩٫٣٤٠  ٥١٨٫٠٦٠  ٢٥ ايضاح –المطلوب من جهة ذات عالقة 

   )٦٫٤٤٦(    )٥٫٩٥٩(    )٦٫٩٠٦(   استدراك ديون مشكوك في تحصيلها
  ٥٣٨٫٥٨٣  ٨٢٨٫٧٤٢  ٩٩٨٫٧٠٤  

  المخــزون .٦

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ١٢٦٫٦٤٩  ١٣٦٫٤٩٨  ٩٦٫٩٦٦  لصنعبضاعة تامة ا
  ١١٢٫١٩٨  ١٤٣٫٧٩٠  ١٦٦٫١٣٦  امخمواد 

  ١٦٧٫٠٣٩  ١٩٤٫٥٥٧  ٢٢١٫٧٧٧  لوازم وقطع غيار
  ١١٫٥٤٠  ١٢٫٩٠٠  ١٤٫١٥٧  بضاعة تحت التصنيع

  ٤١٧٫٤٢٦  ٤٨٧٫٧٤٥  ٤٩٩٫٠٣٦  

  المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى .٧

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٧٫٩٧٨  ٢٧٫٨٢٨  ٣٢٫٥٤٩  مصاريف مدفوعة مقدما
  ١٫٧٢٧  ٦١٫٥١٩  ١٣٣٫٧٢٧  دفعات مقدمة لموردين

  ١٫٥٠٩  ٨٫٥٦٦  ٥٫٠٤٥  تأمينات مستردة
  ٣٫٧٩٠  ١١٫٩٣٦  ١٫٧٩٢  ايرادات مستحقة

  ١٫٢٢٩  ٢٫٣٨٨  ١٫٢٦٩  ذمم موظفين
  ٢٤٫١١٨  ١٨٫٣٢١  ٣٥٫٠٤٧  أرصدة مدينة أخرى

  ٤٠٫٣٥١  ١٣٠٫٥٥٨  ٢٠٩٫٤٢٩  
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  الزميلة واألخرىاالستثمارات في الشرآات  .٨

  شرآات زميلة) أ   

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ١٫٤٠٣٫٤١٣  ١٫٥٠٣٫٢٠٩  ٣٫٦٣٢٫٤٦٥  القيمة الدفترية لالستثمارات 
  ٤٫٣٥٦  ٤٫٣٥٦  ٤٫٣٥٦  قروض ممنوحة

  ١٫٤٠٧٫٧٦٩  ١٫٥٠٧٫٥٦٥  ٣٫٦٣٦٫٨٢١  
   )٤٫٣٥٦(    )٤٫٣٥٦(    )٤٫٣٥٦(   مخصص قروض ممنوحة

  ١٫٤٠٣٫٤١٣  ١٫٥٠٣٫٢٠٩  ٣٫٦٣٢٫٤٦٥  مجموع االستثمارات في الشرآات الزميلة

بتأسيس شرآة آريستل ان اورجانيك آيميكال المحدودة في جزر ) شرآة تابعة( قامت شرآة آريستل ٢٠٠٧خالل سنة 
 قامت شرآة آريستل ان ٢٠٠٧ مايو ١٥وفي )  بليون ريال سعودي١٫٣(ون دوالر امريكي  ملي٣٥٠الكيمان برأس مال 

 بليون دوالر ١٫٢اورجانيك بشراء شرآة ميلينيوم ان اورجانيك آيميكال والمسجلة في الواليات المتحدة االمريكية بمبلغ 
 مليون دوالر امريكي ٣٥٠بلغ نقدي ، وقد تم تمويل عملية الشراء من خالل دفع م) بليون ريال سعودي٤٫٥(امريكي 

 بليون ٣٫٢( مليون دوالر امريكي ٨٥٠من الشرآة وقرض تجمع بنكي من بنوك اجنبية بمبلغ )  بليون ريال سعودي١٫٣(
، ويتمثل النشاط الرئيسي لشرآة ميلينيوم ان اورجانيك في انتاج مادة ثاني اآسيد التيتانيوم ورباعي آلوريد )ريال سعودي

م باالضافة الى ثاني اآسيد التيتانيوم البالغ النعومة وعلى مستوى عالمي حيث تتواجد منشآت االنتاج في آل من التيتانيو
  .االمريكتين واوروبا واستراليا

نظرا لضيق الوقت بين تاريخ الشراء وتاريخ اعداد القوائم المالية االفتراضية تم قيد االستثمار غير المباشر في شرآة 
جانيك على اساس طريقة الكلفة بدال من اساس التوحيد وتقوم الشرآة حاليا بجمع المعلومات المطلوبة آريستل ان اور

لتطبيق عملية الشراء، حيث ان سعر الشراء سوف يتم توزيعه على الموجودات والمطلوبات بناء على القيمة العادلة 
  .قدرة لالصول المشتراة آشهرةالمقدرة وسوف يتم تسجيل زيادة سعر الشراء عن القيمة العادلة الم

  :الزميلةوفيما يلي بيان باالستثمارات في الشرآات 

  لملكيةل النسبة المئوية    

  

  الزميلةاسم الشرآة 

 ديسمبر ٣١  

  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦

  ٤٢٫٦٠  ٤٢٫٦٠  ٤٢٫٦٠    )وطن باك ( الشرآة الوطنية لمواد التعبئة 

  ٣١٫٦٧  ٣٢٫٣٣  ٣٢٫٣٣    )بيئة ( بيئة الشرآة الوطنية للمحافظة على ال

  ٣٠  ٣٠  ٣٠    الشرآة التونسية السعودية للتصدير والتوريد

  ٢٩٫٢١  ٢٩٫٢١  ٣٥٫٤٦    )معدنية ( الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 

  ٢٥  ٢٥  ٢٥    )مبيد ( الشرآة العربية لتصنيع المبيدات 

  -  -  ٤٥٫٣٤    الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين

 

في الشرآة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين % ٧٥قامت شرآة التصنيع والصحراء لالوليفينات باالستثمار بنسبة 
 مليون ريال سعودي ، حيث تم قيد االستثمار بالكلفة لكون ٢٫٧٣٧والتي يبلغ رأسمالها ) شرآة ذات مسؤولية محدودة(

، وقد تم استكمال ٢٠٠٧ اول قوائم مالية مدققة لهذه الشرآة بنهاية سنة الشرآة ما زالت في مرحلة التنفيذ وسيتم اصدار
  .االجراءات النظامية لتسجيل الشرآة
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  شرآات أخرى) ب

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٢٠١٫٦٦٧  ١٣٩٫٥٨١  ٢٢١٫٠٣٩  استثمارات في حصص رؤوس اموال شرآات اخرى 

  ٥٫٤٩٦  -  -  تثمار في اوراق مالية متاحة للبيعاس

   )٤٣٫٩٥٩(    )٥١٫٣٤٠(    )٥٧٫٤٢١(   مخصص هبوط استثمارات

  ١٦٣٫٢٠٤  ٨٨٫٢٤١  ١٦٣٫٦١٨  المجموع

  :حصص رؤوس أموال الشرآات األخرىوفيما يلي بيان باالستثمارات في 

  النسبة المئوية للملكية    

  

  اســم الشــرآة

 ديسمبر ٣١  

٢٠٠٦  

س  مار٣١

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦

  ٩  ٩  ٩    شرآة تطوير الصناعات

  ٥٫٦٢  ٥٫٦٢  ٥٫٦٢    شرآة التصنيع وخدمات الطاقة

  ٥  ٥  ٥    شرآة المدينة لالستثمارات الصناعية

  ٢٫٠٨  ٢٫٠٨  ٢٫٠٨    )ابن رشد(الشرآة العربية لاللياف الصناعية 

  ١٫٢٥  ١٫٢٥  ١٫٢٥    الشرآة السعودية الترآية القابضة لالستثمار

  -  ٩٥  ٩٥    ة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعيةشرآ

  -  ٠٫٤  ٠٫٤    )ينساب ( شرآة ينبع الوطنية للبتروآيماويات 

ال توجد اية انشطة لشرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية ولذلك لم يتم توحيد قوائمها المالية في القوائم المالية 
  . الف ريال سعودي٥٠٠غ الموحدة المرفقة علما بان رأسمالها يبل



 )م٢٠٠٥م و٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ (القوائم المالية االفتراضية وتقرير مراجعي الحسابات للسنوات المنتهية في  ٣الملحق 

١٥٧ 

  الممتلكات والمعدات .٩

  )بــــــآالف الريـــــاالت الســـــــعودية ( 
  

  مباني وانشاءات
  

  آالت ومعدات
  

  عدد وادوات
  

  اثاث ومفروشات
  

  سيارات
  

  اجهزة حاسب
  مشروع
  قيد التنفيذ

  مواد
  مساعدة محفزة

  
  المجموع

                    التكلفـة
  ١٫٧٨٤٫٣٠٣  -  -  -  ١٥٫٥٢٠  ٤٩٫٠٨٨  ١٧٫٨٨٦  ١٫٤٣٢٫٠٢٤  ٢٦٩٫٧٨٥  ٢٠٠٤ ابريل ١

  ١٨٤٫٣٨٩  -  -  -  ٩٫٩٤٠  ١٥٫١٥١  ٤٦٧  ١٣٥٫٩٧٦  ٢٢٫٨٥٥  االضافات
   )١٩٥٫٥٧٨(   -  -  -   )٣٫٨٤٠(    )٣٫٨٨٠(    )٩٫٥٦٩(    )١٢٦٫٨٩٤(   ) ٥١٫٣٩٥(   االستبعادات

  ١٫٧٦٥٫٤٤٤  ٣٢٫٢٤٦  -  -  -  -  -  ١٫٦٥٧٫٦٩٢  ٧٥٫٥٠٦  تحويالت من مشروع قيد االنشاء
  ٣٫٥٣٨٫٥٥٨  ٣٢٫٢٤٦  -  -  ٢١٫٦٢٠  ٦٠٫٣٥٩  ٨٫٧٨٤  ٣٫٠٩٨٫٧٩٨  ٣١٦٫٧٥١  ٢٠٠٥ مارس ٣١

  ٢٧٦٫٤٦١  ٤٠٫٧٠٩  -  -  ٢٫٩٤١  ١١٫٨٧٩  ٩٨٥  ١٨٥٫٦٦٤  ٣٤٫٢٨٣  اضافات
  )٥١٫٠٧٣(   -  -  -  -  -  -   )٥١٫٠٧٣(   -  تعديل
  ٣٫٧٦٣٫٩٤٦  ٧٢٫٩٥٥  -  -  ٢٤٫٥٦١ ٧٢٫٢٣٨  ٩٫٧٦٩  ٣٫٢٣٣٫٣٨٩  ٣٥١٫٠٣٤  ٢٠٠٦ مارس ٣١

  ٤٤٥٫٨٠٧  ١٤٫٤٢٤  ٨٫٩٧١  ٦٫٧١٥  ٣٫٦٤٦  ٣٫١٥١  ٣٠٣  ٣٦٤٫٨١١  ٤٣٫٧٨٦  اضافات
   )٤٤٫٩٨١(   -  -   )٤٫٤٧٦(    )٥٣٦(    )٥٫٠٩٤(    )١٫٤١٤(    )٢٩٫٥٤٧(    )٣٫٩١٤(   استبعادات

  ١٦٫٠٣٩  -  -  -  ٤٩٤  ٩٢  -  ٩٫٣٠٥  ٦٫١٤٨  ما تم تملكه عند شراء تابعة
  )١٤٧٫٤٣١(   -  -   )٨٨٦(    )١٫٥٨٧(    )٢٫٤٠٢(   -   )١١٠٫٤٦٢(    )٣٢٫٠٩٤(   ما تم حذفه عن استبعاد شرآة تابعة

  -  -  ٢٤٫٨١٣  ٣١٫٠٩٨   )٢٦٣(    )٣١٫٣٦٠(   ١  ٢٫٧٦٩  )٢٧٫٠٥٨(   تحويالت
  ٤٫٠٣٣٫٣٨٠  ٨٧٫٣٧٩  ٣٣٫٧٨٤  ٣٢٫٤٥١  ٢٦٫٣١٥  ٣٦٫٦٢٥  ٨٫٦٥٩  ٣٫٤٧٠٫٢٦٥  ٣٣٧٫٩٠٢  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١

                    االستهالآات
  ٧٧٨٫٢٩٦  -  -  -  ١١٫٩٢٨  ٣٣٫٠٨٨  ١١٫٥٦٤  ٦٤٢٫٨٠٧  ٧٨٫٩٠٩  ٢٠٠٤ ابريل ١

  ١٣٢٫٥٧٢  ٨٫٠٦٢  -  -  ٣٫٠٣٢  ٥٫٩٠٧  ٤٧٧  ١٠٥٫٨٥٨  ٩٫٢٣٦  المحمل للسنة
   )٨٤٫٧٦١(   -  -  -   )٣٫٤٢٤(    )٣٫٧٨٨(    )٧٫٥٣٧(    )٥٣٫٩٩٠(    )١٦٫٠٢٢(   االستبعادات

  ٨٢٦٫١٠٧  ٨٫٠٦٢  -  -  ١١٫٥٣٦  ٣٥٫٢٠٧  ٤٫٥٠٤  ٦٩٤٫٦٧٥  ٧٢٫١٢٣  ٢٠٠٥ مارس ٣١
  ١٨٦٫٩٣٨  ١٦٫١٢٣  -  -  ٣٫١٧٦  ٧٫٢٩٤  ٤٧٧  ١٤٨٫٦٩٨  ١١٫١٧٠  المحمل للسنة

  ١٫٠١٣٫٠٤٥  ٢٤٫١٨٥  -  -  ١٤٫٧١٢  ٤٢٫٥٠١  ٤٫٩٨١  ٨٤٣٫٣٧٣  ٨٣٫٢٩٣  ٢٠٠٦ مارس ٣١
  ٢١١٫٠٧٩  ٤١٫١٤١  -  ٤٫١٢١  ٤٫٢٤٢  ٣٫٨٣٠  ٥٥٠  ١٤٦٫٦٨١  ١٠٫٥١٤  المحمل للسنة
   )٤٤٫٦٧٧(   -  -   )٤٫٤٦٥(    )٤٩٨(    )٤٫٩٠٨(    )١٫٣٦٠(    )٢٩٫٥٣٢(    )٣٫٩١٤(   االستبعادات

  ١٫٩٦٥  -  -  -  ٢١٥  ٢٣  -  ١٫٥٩٠  ١٣٧  ما تم تملكه عند شراء تابعة
   )٦٨٫٠٢١(   -  -  -   )١٫١٦٥(    )٢٫٠٩٦(   -   )٥١٫٥٨٩(    )١٣٫١٧١(   ما تم حذفه عن استبعاد شرآة تابعة

  -  -  -  ١٨٫٩٣٠  -   )١٨٫٩٣٠(   -  -  -  تحويالت
  ١٫١١٣٫٣٩١  ٦٥٫٣٢٦  -  ١٨٫٥٨٦  ١٧٫٥٠٦  ٢٠٫٤٢٠  ٤٫١٧١  ٩١٠٫٥٢٣  ٧٦٫٨٥٩  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١

                    صافي القيمة الدفترية 
  ٢٫٩١٩٫٩٨٩  ٢٢٫٠٥٣  ٣٣٫٧٨٤  ١٣٫٨٦٥  ٨٫٨٠٩  ١٦٫٢٠٥  ٤٫٤٨٨  ٢٫٥٥٩٫٧٤٢  ٢٦١٫٠٤٣  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١
  ٢٫٧٥٠٫٩٠١  ٤٨٫٧٧٠  -  -  ٩٫٨٤٩  ٢٩٫٧٣٧  ٤٫٧٨٨  ٢٫٣٩٠٫٠١٦  ٢٦٧٫٧٤١  ٢٠٠٦ مارس ٣١
  ٢٫٧١٢٫٤٥١  ٢٤٫١٨٤  -  -  ١٠٫٠٨٤  ٢٥٫١٥٢  ٤٫٢٨٠  ٢٫٤٠٤٫١٢٣  ٢٤٤٫٦٢٨  ٢٠٠٥ مارس ٣١

  

 مليون رياال آتسوية نهائية وتم تخفيض قيمة اآلالت ٥١ مطالبة لمورد معدات آغرامة تأخير، حيث تم استالم مبلغ ٢٠٠٥ مارس ٣١خالل السنة المنتهية في ) شرآة تابعة(قدمت الشرآة السعودية للبولي اوليفينات 
  .والمعدات بالمبلغ
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١٥٨ 

   )٣ و ٢االيضاحين ( غير ملموسة اصول   .١٠

  )بــــــآالف الريـــــاالت الســـــــعودية ( 
  مصاريف

  ما قبل التشغيل
  تكاليف

  ايرادية مؤجلة
  

  تكاليف التمويل
  تكاليف برامج
  الحاسب اآللي

  
  تكاليف التطوير

  
  الشهرة

  
  المجموع

                التكلفـة
  ٢٨٦٫٩٥٤  ١٢٢٫٢٩٩  ٣٢٫٤٣٢  ٦٫١٢٤  ٥٣٫٧٨٢  -  ٧٢٫٣١٧  ٢٠٠٤ ابريل ١

  ٢٫٤٢٩  ١٫٧٤٧  ١١  ٢٧١  ٤٠٠  -  -  االضافات
   )٢٩٫٢٦٢(    )١٦٫٩٤٩(   -  -   )٥٫٠٦٠(   -   )٧٫٢٥٣(   االستبعادات

  -  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١اضافات السنة المنتهية في   
  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
١٫٨١٦٫٢٥٧  

  
١٫٨١٦٫٢٥٧  

  ٢٫٠٧٦٫٣٧٨  ١٫٩٢٣٫٣٥٤  ٣٢٫٤٤٣  ٦٫٣٩٥  ٤٩٫١٢٢  -  ٦٥٫٠٦٤  ٢٠٠٥ مارس ٣١
  ٢٫٤٠١  ٦٥٥  -  ١٫٧٤٦  -  -  -  اضافات

   )١٠٩(    )١٣(   -  -  -  -   )٩٦(   استبعادات
   )١١٫٩١٧(   ٣٠٫٤٣٩   )١٠٫٦٩٣(   -   )٤٧٥(   -   )٣١٫١٨٨(   تسويات

  ٢٫٠٦٦٫٧٥٣  ١٫٩٥٤٫٤٣٥  ٢١٫٧٥٠  ٨٫١٤١  ٤٨٫٦٤٧  -  ٣٣٫٧٨٠  ٢٠٠٦ مارس ٣١
  ١٨٫٧٢٢  ١٠٫٥٨٩  -  -  -  -  ٨٫١٣٣  اضافات

   )٨٠٢(    )٦٦٨(   -  -  -  -   )١٣٤(   استبعادات
  ٣٫٣٤٨  -  -  -  -  -  ٣٫٣٤٨  ما تم تملكه عند شراء تابعة

   )١٧٫٧٦٢(   -  -  -  -  -   )١٧٫٧٦٢(   ما تم حذفه عن استبعاد شرآة تابعة
   )١٥٫٤٣٠(    )٤٫٥٦٩(   -  -  -  ٤٫٠٣٤  ٥٣٥  تسويات

  ٢٫٠٥٤٫٨٢٩  ١٫٩٥٩٫٧٨٧  ٢١٫٧٥٠  ٨٫١٤١  ٣٣٫٢١٧  ٤٫٠٣٤  ٢٧٫٩٠٠  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١
                آاتاالستهال

  ٨٦٫٠٣٣  ١١٫٦٩٥  ١٠٫٥٧٩  -  ١٢٫٠٧٦  -  ٥١٫٦٨٣  ٢٠٠٤ ابريل ١
  ٢٢٫١٢٧  ٦٫٧٠٤  ٣٫٣٥٩  ٦٣٩  ٨٫٠١٨  -  ٣٫٤٠٧  المحمل للسنة
   )٢٤٫٩٤١(    )١٤٫٠٦٨(    )٣٩٨(   -   )٤٫٣١٠(   -   )٦٫١٦٥(   االستبعادات

  ٨٣٫٢١٩  ٤٫٣٣١  ١٣٫٥٤٠  ٦٣٩  ١٥٫٧٨٤  -  ٤٨٫٩٢٥  ٢٠٠٥ مارس ٣١
  ٢٢٫٣٨٤  ٧٫٧٨٢  ٢٫٤٣٤  ١٫٤٩١  ٧٫٣٣٩  -  ٣٫٣٣٨  المحمل للسنة
   )١٠٩(    )١٣(   -  -  -  -   )٩٦(   االستبعادات

   )١١٫٩١٦(   ٢٠٫٠١٦   )٣٫٩٦٠(     ٣٫٤٦٥  -   )٣١٫٤٣٧(   تسويات
  ٩٣٫٥٧٨  ٣٢٫١١٦  ١٢٫٠١٤  ٢٫١٣٠  ٢٦٫٥٨٨  -  ٢٠٫٧٣٠  ٢٠٠٦ مارس ٣١

  ٧٫٥٠٦  -  ٢٫٤٣٤  ١٫٦٣٢   )١٦٥(   ٤٢١  ٣٫١٨٤  المحمل للسنة
   )١٣٤(   -  -  -  -  -   )١٣٤ (  االستبعادات

  ١٫١٧٢  -  -  -  -  -  ١٫١٧٢  ما تم تملكه عند شراء تابعة
   )١٢٫٥٤٨(   -  -  -  -  -   )١٢٫٥٤٨(   ما تم حذفه عن استبعاد شرآة تابعة

   )١٥٫٤٣٠(    )٢٫٥٣٦(   -  -   )١٥٫٤٣٠(   ٢٫٢٥٣  ٢٨٣  تسويات
  ٧٤٫١٤٤  ٢٩٫٥٨٠  ١٤٫٤٤٨  ٣٫٧٦٢  ١٠٫٩٩٣  ٢٫٦٧٤  ١٢٫٦٨٧  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١

                صافي القيمة الدفترية 
  ١٫٩٨٠٫٦٨٥  ١٫٩٣٠٫٢٠٧  ٧٫٣٠٢  ٤٫٣٧٩  ٢٢٫٢٢٤  ١٫٣٦٠  ١٥٫٢١٣  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١
  ١٫٩٧٣٫١٧٥  ١٫٩٢٢٫٣١٩  ٩٫٧٣٦  ٦٫٠١١  ٢٢٫٠٥٩  -  ١٣٫٠٥٠  ٢٠٠٦ مارس ٣١
  ١٫٩٩٣٫١٥٨  ١٫٩١٩٫٠٢٣  ١٨٫٩٠٣  ٥٫٧٥٦  ٣٣٫٣٣٨  -  ١٦٫١٣٩  ٢٠٠٥ مارس ٣١



م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ (القوائم المالية االفتراضية وتقرير مراجعي الحسابات للسنوات المنتهية في  ٣الملحق 
 )م٢٠٠٥و

  ١٥٩  

  مشاريع قيد التطوير  .١١

 من المبالغ المدفوعة لمشاريع الميثانول والخالت ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١د المشاريع قيد التطوير آما في يتكون رصي
  .ودراسات لتطوير مشاريع اخرى

  تسهيالت قصيرة االجل .١٢

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٢٩٥٫٨٤٣  ٢٦٣٫٢٨٧  ٢٨٤٫٨٠٥  تمويل قصير االجل

  ٥٫٢٢١  ٨٫٤٦٥  ٢٫١٣٦  راق دفع أو

  ٣٠١٫٠٦٤  ٢٧١٫٧٥٢  ٢٨٦٫٩٤١  

آما ان بعض  وسندات ألمر  في الشرآات التابعةشرآاءالإن هذه التسهيالت صادرة مقابل ضمانات شخصية من 
  . من شرآة التصنيع الوطنية بنسبة مساهمة الشرآة في هذه الشرآاتالتسهيالت للشرآات التابعة مضمونة

  جلقروض طويلة األ  .١٣

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٥٨٧٫٦٥٠  ٥٥١٫٦١٥  ٥٦٧٫٩٩٠  صندوق التنمية الصناعية السعودي

  ٢٫٤٧٩٫٦٧٤  ٢٫٧٨٧٫٠٦٩  ٢٫٨٣٤٫٠٣٨  بنوك تجارية 

  ٣٫٠٦٧٫٣٢٤  ٣٫٣٣٨٫٦٨٤  ٣٫٤٠٢٫٠٢٨  

  ١١٢٫٩٢٥  ٤٠٦٫٢٠٦  ٤٢٦٫٥٧٥  الجزء المتداول: ينزل 

  ٢٫٩٥٤٫٣٩٩  ٢٫٩٣٢٫٤٧٨  ٢٫٩٧٥٫٤٥٣  

وقد . يتم تسديد قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي على اقساط نصف سنوية غير متساوية تبدأ بتواريخ مختلفة
آما يتم تسديد القروض . تم تسديد نفقات التمويل مقدما واعتبرت مصاريف رأسمالية يتم اطفاؤها على فترات القروض

  .ط غير متساوية وتحسب نفقات التمويل حسب المعدالت السائدة في السوقالتجارية على اقسا

ان القروض طويلة االجل تم الحصول عليها مقابل رهن آافة الممتلكات واالالت والمعدات الخاصة ببعض الشرآات 
من اتفاقيات تتض. التابعة، وبعضها بضمانات شخصية واعتبارية من الشرآاء بنسبة مساهمة آل شريك في هذه الشرآات

  .بعض هذه القروض شروط تتعلق باالحتفاظ بنسب مالية معينة خالل فترة االقتراض
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 )م٢٠٠٥و

١٦٠ 

  دائنـــون .١٤

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ١٥٠٫٦٩٠  ٢٣٤٫٥١٧  ١٥٢٫١١٦  تجاريون

  ٢٫٧٣٧  ٤٦٨  ٥٥٤  اطراف ذات عالقة

  ١٢٫٥٠٥  ٣٫٩٥٥  ٢٫٢٥١  مقاولون

  ٥٫١٤٢  ١٠٫٤٢٠  ٨٫٠٩٥  آخرون

  ١٧١٫٠٧٤  ٢٤٩٫٣٦٠  ١٦٣٫٠١٦  

  خرىأ مستحقة ومطلوبات  .١٥

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٩٨٫٩٨٢  ٩٠٫٠٢٣  ١٨٩٫٥١٥  مطلوبات مستحقة

  ٢٣٫٩٧٩  ٣٠٫٩٩٩  ٥٠٫٤٢٤  مخصص الزآاة 

  ٣٢٫٥٥٩  ٤٠٫٧٦٤  ٣٧٫٧٨٩  توزيعات ارباح

  ١٣٤٫٢٠٦  ٢٦٫٥٢٣  ٢٦٫٦٩٣   وفائض اآتتابذمم دائنة أخرى

  ١٢٫٩٠٩  ٢٨٫٠٩٣  ١١٫٥٨٩  مخصصات اخرى

  ٤٫٦٣٠  ١٣٫٩١١  ١٦٫٧٨٧  تذاآر واجازات مستحقة

  ٣٠٧٫٢٦٥  ٢٣٠٫٣١٣  ٣٣٢٫٧٩٧  

  تعويضات الصرف من الخدمة  .١٦

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٣١٫٦٧٥  ٣٩٫٤٠٥  ٤٨٫٧٣٨   أبريل١الرصيد في 

   )١٫١٤٠(    )١٫٥٥٠(     )٦٫٠٢١(   المسدد خالل السنة

  ٨٫٨٧٠  ١٠٫٨٨٣  ١٤٫١٩٨  المحمل للسنة

  -  -   )٢٫٠٦٦(   حذف ما يخص الشرآة التابعة المستبعدة

  ٣٩٫٤٠٥  ٤٨٫٧٣٨  ٥٤٫٨٤٩   ديسمبر٣١الرصيد في 
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١٦١ 

  الزآــاة  .١٧

 مساهمة وشرآات ذات مسؤولية محدودة سعودية بتقديم قوائمها المالية ةة وهي شرآتقوم الشرآة وشرآاتها التابع
  .واقراراتها الضريبية والزآوية الى مصلحة الزآاة والدخل بشكل افرادي

  : هي آما يليشرآة التصنيع الوطنيةان العناصر الرئيسية لوعاء الزآاة والمتعلقة بحسابات 

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٧٨٥٫٠٠٠  ١٫٥٧٠٫٠٠٠  ٢٫٣٣٠٫٤٩١  رأس المال

  ٣٣٫٠٥٧  ٦٤٫٧٧٨  ١٠١٫٨٢٠  احتياطي نظامي

  -  -  ٢٫٠٥٣٫٣٢٤  عالوة اصدار

  ١٤٩٫٠١٢  ٥٧٫٨٧٧  ٣٩١٫٢٥٣  ارباح مستبقاة

  ١٢٥٫٣٢٥    )٤٫٨٢٧(    )١٣٫١٣٥(   الربح / الخسارة

  ٧٫٨٢٩  ٢٫٩٧٢  ١١٫٨٣٩   مدورةمخصصات

  -  -  ٧٥٫٠٠٠  قروض طويلة االجل

   )١٥٫٦٤٣(     )١٥٫٦٧٨(    )٥٧٫٩٤٧(   ممتلكات ومعدات

    )٩٣١٫١٤٤(     )١٫٦١٦٫٥٢٨(    )٣٫٠٧٣٫٥٨٣(   استثمارات

  -   )٦٦٧(    )٦٩٫٢٩٢(   مشاريع قيد التطوير

   )١٠٣٫٩٠٠(   )٩٧٫١٧٣(     )١٫٦٧٢٫٣١٧(   اصول غير ملموسة

   )٤٩٫٥٣٦(    )٣٩٫٢٤٦(   ٧٧٫٤٥٣  وعاء الزآاة

  .تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول الى وعاء الزآاة

  : هي آما يليلشرآة التصنيع الوطنيةان حرآة مخصص الزآاة 

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٤٫٦٧٦  ٥٫٧٣٩  ٢٫٦٠٦   ابريل١الرصيد في 
    )٢٫٠٨٥(     )٣٫١٣٣(   -  المسدد خالل السنة
  ٣٫١٤٨  -  ١٫٣٠٩  المخصص للسنة
  ٥٫٧٣٩  ٢٫٦٠٦  ٣٫٩١٥  لشرآة التصنيع الوطنيةمخصص الزآاة 

  ١٨٫٢٤٠  ٢٨٫٣٩٣  ٤٦٫٥٠٩  مخصص الزآاة للشرآات التابعة
  ٢٣٫٩٧٩  ٣٠٫٩٩٩  ٥٠٫٤٢٤   ديسمبر٣١الرصيد في 

  

 الف ٨٥٦ حيث توجد فروقات بمبلغ ٢٠٠٣ مارس ٣١حصلت الشرآة على الربوط الزآوية لغاية السنة المنتهية في 
 مارس ٣١ ولغاية ٢٠٠٤ مارس ٣١رياال تم االعتراض عليها، آما تم تسديد الزآاة المستحقة عن السنوات المنتهية في 

  . من واقع اقرارات الزآاة، ولم تستلم الشرآة بعد الربوط الزآوية النهائية لهذه السنوات٢٠٠٦
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١٦٢ 

  احتياطي نظامي  .١٨

لبات نظام الشرآات في المملكة العربية السعودية والنظام االساسي للشرآة، تقوم الشرآة بتكوين احتياطي تمشيا مع متط
ان هذا االحتياطي غير قابل . من رأس المال% ٥٠من الربح الصافي حتى يبلغ هذا االحتياطي % ١٠نظامي بنسبة 

  .للتوزيع آأنصبة ارباح

   وأخرىيةايرادات استثمار  .١٩

  )االت السعودية بآالف الري(   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٢٤٫٩٣٣  ٤١٫٩٥٣  ٧٨٫٨٢٥  عوائد مرابحات واخرى
  -  -  ١٢٫٩٤٨  فروقات عمالت اجنبية

  -  -  ٤٫٤٥٠  ايرادات تطوير مشاريع

  ٧٥١  ١٫٣٢١  ١٫٧١٤  ارباح بيع مخلفات 

  ٢٥٠  ٣٫٢٣٨  ١٫٥٥٠  توزيعات ارباح مستلمة

  ٥٫٥٧٠  ٢٫٥٨٧  -  حقوق تقنية واخرى

  ٢٫٠١٦  ١٫٥٨٩  ٤٫٥٥١  اخرى

  ٣٣٫٥٢٠  ٥٠٫٦٨٨  ١٠٤٫٠٣٨  

  مصاريف البيع والتسويق  .٢٠

  )بآالف الرياالت السعودية (   
  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ١٠٫٩٤٦  ١١٫٢٠٣  ١٣٫٦٠١  رواتب وأجور ومزايا أخرى
  ٤٧٫٤٥٣  ١٠٥٫٦٩١  ١١٠٫٣٨٣  شحن ونقل

  ٨٫٦٠٣  ١٤٫٠١١  ١٣٫١٤٢  حوافز موزعين
  ٤٩٨  ٨٨٧  ٨٧١  استهالآات واطفاءات

  ٢٫٦١٩  ٢٫٢٨٣  ٢٫٣٠٩  دعاية واعالن ومطبوعات
  ١٫٢٠٩  ١٫٨٠١  ٢٫٤١٧  مصاريف سفر وتنقل

  ٧٧٦  ٦٤٦  ٧٠٥  بريد وهاتف
  ٧٣٠  ٦١٤  ٨٠٥  ايجارات
  ٦٫٩٢٧  ٨٫١٩٥  ٨٫١٧٢  أخـرى

  ٧٩٫٧٦١  ١٤٥٫٣٣١  ١٥٢٫٤٠٥  
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١٦٣ 

  مصاريف إدارية وعمومية  .٢١

  )رياالت السعودية بآالف ال(   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٣٥٫٦٨٢  ٤٦٫٤٣٠  ٤٦٫٨٥١  رواتب وأجور ومزايا أخرى

  ١٣٫٣٥٢  ١٢٫٣٧٠  ٥٫٣٧٨  استهالآات واطفاءات

  ٨٫١٧٠  ٣٫٢١٧  ٦٫٢٩٠  اتعاب مهنية واستشارات قانونية

  ١٫٣٣٣  ١٫٢٢١  ١٫١٢١  ايجارات

  ١٫١٤٠  ١٫٢٥٣  ١٫٧٣٠  اعالنات ومطبوعات

  -  ٢٫٢٠٠  ٣٫٤٦٠  مساهمات خيرية واعمال اجتماعية

   )١٫٦٤٠(   ١٠٫٤٥٨  ١٣  فروقات تحويل عملة

  ١٠٫٩٦٧  ١٠٫٧٩٨  ٧٫٤٩١  أخـرى

  ٦٩٫٠٠٤  ٨٧٫٩٤٧  ٧٢٫٣٣٤  

  التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية  .٢٢

سبة تملكها في رؤوس قدمت الشرآة ضمانات اعتبارية الى البنوك التجارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي بن
 ٩٨( مليون رياال تقريبا ١١٦ مبلغ ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١وقد بلغ اجمالي تلك الضمانات آما في . اموال بعض الشرآات

  ).٢٠٠٥ مارس ٣١ – مليون رياال تقريبا ١٠٩ و٢٠٠٦ مارس ٣١ –مليون رياال تقريبا 

 مقابل اعتمادات مستندية ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١يوجد على بعض الشرآات التابعة التزامات وارتباطات قائمة آما في 
 مارس ٣١ – مليون رياال تقريبا ٥٤ و ٢٠٠٦ مارس ٣١ – مليون رياال ٥٤( مليون رياال ١١وضمانات بنكية بمبلغ 

٢٠٠٥.(  

  :آما يوجد لدى الشرآات التابعة االرتباطات الرأسمالية التالية

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦رس  ما٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

    ٦٥٫١٨٤  -  ارتباطات عن مشروع قيد االنشاء

    ٢٢٫٧٠٩  ٣٫٩٧٢٫١١٨  ارتباطات عن شراء ممتلكات ومعدات

  استبعاد استثمار في شرآات تابعة/ شراء  .٢٣

 بتحويل حصتها في الشرآة العربية للمحاور والمسابك وقطع ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١قامت الشرآة خالل السنة المنتهية في 
  ).١ايضاح ) (معدنية(لغيار المحدودة الى الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن ا

  :٢٠٠٥ ديسمبر ٣١فيما يلي صافي اصول الشرآة التابعة في 

  المبلــــــغ  
  بآالف الرياالت السعودية  

  ١٫٦١٦  النقد وما في حكمه
  ٧٫٤٠٥  مدينون
  ٣٤٫٢٧٧  مخزون
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١٦٤ 

  ٢٫١٦٣  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
  ٥٫٣٤١  استثمارات في سندات تنمية حكومية

  ٧٩٫٤١٠  الممتلكات والمعدات
  ٥٫٢١٤  اصول غير ملموسة

   )٨٫٣٣٢(   دائنون
   )٣٫٣٠٧(   مطلوبات مستحقة واخرى

   )٨٫١٠٠(   الجزء المتداول من قروض طويلة االجل
   )٤٤٫٦٦٥(   قروض طويلة االجل

   )٢٫٠٦٦(   تعويضات الصرف من الخدمة
  ٦٨٫٩٥٦  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١افي االصول آما في ص

  )١٫٦١٦(   النقد وما في حكمه
  ٦٧٫٣٤٠  

آما تم خالل السنة شراء جميع الحصص في شرآة التقنية الرباعية لتدوير الرصاص المحدودة في جدة من قبل احدى 
  . الف رياًال١٠٫٥٨٩بمبلغ  الف رياًال وقد نتج عن ذلك شهرة ٢٧٫٠٠٠الشرآات التابعة مقابل دفعات نقدية بلغت 

  :فيما يلي صافي اصول الشرآة التابعة بتاريخ الشراء 

  المبلــــــغ  
  بآالف الرياالت السعودية  

  ١٫٢٩٤  نقد وارصدة لدى البنوك
  ١٦٠  مدينون
  ٣٫٠٧٠  مخزون

  ١٤٫٠٧٤  ممتلكات ومعدات ، بالصافي
  ٢٫١٧٦  مصاريف ما قبل التأسيس

   )٤٫٣٦٣(   دائنون
  ١٦٫٤١١  الصول المشتراةصافي ا

  ١٠٫٥٨٩  الشهرة الناتجة عن عملية الشراء
  ٢٧٫٠٠٠  سعر الشراء

   )١٫٢٩٤(   نقد وارصدة لدى البنوك
  ٢٥٫٧٠٦  الصافي

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة تم استبعاد أثر ارصدة الشرآة المشتراة والشرآة المستبعدة أعاله وإظهار 
  . الف رياًال آبند مستقل في قائمة التدفقات النقدية الموحدة٤١٫٦٣٤لغ صافي األثر البا

  توزيعات ارباح  .٢٤

  :اقترح مجلس االدارة توزيعات من االرباح المستبقاة وعالوة االصدار وذلك على النحو التالي

للسهم  ريال ١(من رأس المال % ١٠ الف رياال تمثل ٢٣٣٫٠٤٩توزيع ارباح نقدية على المساهمين مقدارها  
 ).الواحد

  . الف رياال١٫١٦٥٫٢٤٥توزيع سهم مجاني مقابل آل سهمين وبمبلغ اجمالي قدره  

 . الف رياال مكافأة ألعضاء مجلس االدارة١٫٦٠٠صرف مبلغ  

  معامالت وارصدة مع اطراف ذات عالقة  .٢٥

حيث وافق ) له بالمسوقويشار (وقعت الشرآة السعودية للبولي اوليفينات اتفاقية بيع وتسويق مع الشريك االجنبي 
تحدد هذه االتفاقية مسؤوليات التسويق، . المسوق على تسويق آميات من منتجات الشرآة بأسعار محددة وفقا لالتفاقية

والكميات التي سوف يتم تسويقها من قبل المسوق، والمناطق الجغرافية التي ستباع فيها هذه المنتجات، وطرق احتساب 
  .االلتزامات االخرىاالسعار، وشروط الدفع، و
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١٦٥ 

  :تتلخص اهم المعامالت المالية مع اطراف ذات عالقة بما يلي

  )بآالف الرياالت السعودية (   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

  ٣٨٨٫٤٢٠  ١٫١٩٨٫٩٧٨  ١٫٤٤٥٫٠٦٦  مبيعات الى المسوق

  :تتلخص اهم االرصدة مع اطراف ذات عالقة بما يلي

  )ت السعودية بآالف الرياال(   

  ٢٠٠٥ مارس ٣١  ٢٠٠٦ مارس ٣١  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  

   المسوق وشرآاته الشقيقة–ذمم مدينة تجارية 

  ٥ ايضاح –) باسل آسيا باسيفيك ليمتد  ( 

  

٥١٨٫٠٦٠  

  

٤٦٩٫٣٤٠  

  

١٨٨٫٦١٨  
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١٦٦ 

  معلومات قطاعية  .٢٦

ان .  المجال الصناعي والبتروآيماوياتباالستثمارات وتعمل الشرآات التابعة في) المرآز الرئيسي(يتمثل نشاط الشرآة 
ان . السياسات المحاسبية المتبعة من قبل هذه القطاعات هي نفس السياسات المبينة في السياسات المحاسبية الهامة

االسواق الرئيسية لقطاع البتروآيماويات هي المملكة العربية السعودية واوروبا والشرق االوسط وآسيا والقطاعات 
  :وفيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات. مملكة العربية السعوديةاالخرى هي ال

  القطاع  
  الصناعـي

  قطاع
  البتروآيماويات

 المرآز الرئيسي
  وقطاع الخدمات

  
  المجمــوع

  )بــآالف الريــاالت الســعودية (   
          ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية 

  ١١٫٩١٠٫٩١٧  ٢٫٨١١٫٣٧٩  ٥٫٥٠٩٫٤٧٦  ٣٫٥٩٠٫٠٦٢  مجموع الموجودات
  ٤٫٢٣٩٫٦٣١  ٧٩٣٫٩٨٦  ١٫٣١٠٫٧٢٢  ٢٫١٣٤٫٩٢٣  مجموع المطلوبات

  ٣٫٢٤١٫١٩٦  ١٣٤٫٠٨٠  ٢٫٠٥٠٫٣٨١  ١٫٠٥٦٫٧٣٥  المبيعات
  ١٫١٨٨٫٩١٦  ٢٧٫٧١٨  ٨١٠٫٥٠٣  ٣٥٠٫٦٩٥  الربح االجمالي

  ٢١٨٫٥٨٥  ٢٫٦٤٣  ١٤٢٫٦٥٧  ٧٣٫٢٨٥  االستهالآات واالطفاءات
  ١٫٠٠٦٫٩١٦  ٣١٫٧٢١  ٧٠٥٫٨٩٨  ٢٦٩٫٢٩٧  الربح من االعمال
  ٢٫٦١٤٫٩٩٧  ١١٢٫٧١٠  ٢٫٠٨٣٫٦٦٦  ٤١٨٫٦٢١  مصاريف رأسمالية
  ٧٫٤٦٥   )١٫٣٣٥(  ٧٫٣٥٠  ١٫٤٥٠  اصول غير ملموسة
          ٢٠٠٦ مارس ٣١للسنة المنتهية في 
  ٩٫٩٦٨٫٥٤١  ٢٫٣٢٢٫٦٠٥  ٤٫٣٥٦٫٨٣٩  ٣٫٢٨٩٫٠٩٧  مجموع الموجودات
  ٤٫١٣٨٫٨٤٧  ٦٦٢٫٦٥٥  ١٫٥٨٠٫٧١٥  ١٫٨٩٥٫٤٧٧  مجموع المطلوبات

  ٢٫٨٤٦٫٢٧٤  ٩٦٫٠٩٤  ١٫٧٠٤٫٩٨٦  ١٫٠٤٥٫١٩٤  المبيعات
  ١٫٠٥٣٫٦٥٥  ٢٠٫٥٥٧  ٦٥٧٫٥١٤  ٣٧٥٫٥٨٤  الربح االجمالي

  ٢١٠٫١٩١  ٩٫٠٦٨  ١٢٠٫٢٥٥  ٨٠٫٨٦٨  االستهالآات واالطفاءات
  ٨٣٩٫٤٤٢  ٥٫٢٣٢  ٥٥١٫٢٠٧  ٢٨٣٫٠٠٣  الربح من االعمال
  ٤٩٩٫٧٨٨  ١٠٫٥٣٤  ٢٧٢٫٦٣٢  ٢١٦٫٦٢٢  مصاريف رأسمالية
  ٢٫٤٠١  ٦٥٥  ١٫٧٤٦  -  اصول غير ملموسة
          ٢٠٠٥ مارس ٣١للسنة المنتهية في 
  ٩٫١٤١٫٢٢٦  ٤٫٩٨٧٫١٧٠  ٢٫٤٢٠٫٤٩٠  ١٫٧٣٣٫٥٦٦  مجموع الموجودات
  ٣٫٨٨٦٫١٣٢  ٤٤١٫١٨٢  ١٫٦٣٩٫٥٠٩  ١٫٨٠٥٫٤٤١  مجموع المطلوبات

  ١٫٥٤١٫٠٤٤  ٧٨٫٢٥١  ٥٣٥٫٧٠٣  ٩٢٧٫٠٩٠  المبيعات
  ٥٣٠٫٨١٥  ١٣٫٩٧٦  ١٦٩٫٨٩١  ٣٤٦٫٩٢٨  الربح االجمالي

  ١٥٤٫٦٩٩  ٨٫٥٣٩  ٦٦٫٦٥٣  ٧٩٫٥٠٧  االستهالآات واالطفاءات
  ٤٠٢٫٤٩٣  )١٢١٫٩٤٨(  ١٣٢٫٩٧٢  ٢٦٧٫٧٥٣  الربح من االعمال
  ٤٦٩٫٢٢٢  ٥٠٫٧١٨  ٢٥٢٫١٢٤  ١٦٦٫٣٨٠  مصاريف رأسمالية
  ١٫٨١٩٫٢٥٧  ١٫٨١٩٫٢٥٧  -  -  اصول غير ملموسة

 االدوات المالية وادارة المخاطر  .٢٧

وات المالية المقيدة في قائمة المرآز المالي االفتراضية في معظمها نقد وما في حكمه وذمم مدينة تتضمن األد
  .وموجودات أخرى وذمم دائنة وقروض ومستحقات ومطلوبات أخرى

ليس .  هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية- مخاطر االئتمان
  .تم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.  الشرآة ترآيز جوهري لمخاطر االئتمانلدى
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١٦٧ 

.  هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار العموالت في السوق- مخاطر سعر العموالت
 ديسمبر ٣١ مطلوبات تحمل عموالت آما في ليس لدى الشرآات التابعة موجودات جوهرية تحمل عموالت ولكن لديها

تقوم الشرآة بإدارة قروضها التي عليها أسعار عمولة متغيرة باستعمال مقايضات أسعار العموالت من متغيرة  . ٢٠٠٦
وعند استعمال أسعار . إلى ثابتة والتي لها أثر اقتصادي في تحويل أسعار عموالت القروض المتغيرة إلى أسعار ثابتة

ة يوفر ذلك للشرآة باالتفاق مع الطرف المقابل على تبادل الفرق بين عقود األسعار الثابتة واألسعار المتغيرة المقايض
  .وذلك بالرجوع إلى القيمة المقترحة األصلية) ربع سنوي(في أوقات محددة 

ات المتعلقة باألدوات هي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزام -مخاطر السيولة 
تدار . قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. المالية

  .مخاطر السيولة من خالل المراقبة الدورية للتأآد من توفر سيولة آافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية

إن .  التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةهي مخاطر - مخاطر العمالت
تراقب اإلدارة تقلبات أسعار العمالت . معامالت الشرآة األساسية هي بالريال السعودي واليورو والدوالر األمريكي

  .وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية

 فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط هي القيمة التي يتم - القيمة العادلة
بما أنه يتم تحضير أدوات الشرآة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية، قد تنتج . التعامل مع األطراف األخرى

عادلة لموجودات ومطلوبات الشرآة المالية تعتقد اإلدارة أن القيمة ال. فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة
  .ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية

 بحية السهم ر .٢٨

 ١٥٧٫٠٠٠ (٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ الف سهم آما في ٢٣٣٫٠٤٩تم احتساب ربحية السهم على اساس عدد االسهم البالغة 

  ).٢٠٠٦ مارس ٣١ –الف سهم 



 

  ١٦٨  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هذه الصفحة فارغة عن قصد


