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دخ���ل قط���اع ال�ضناع���ات اخلليجية ب�ضكل ع���ام �ال�ضعودي���ة ب�ضكل خا�س العق���د الثاين من الق���رن احلادي 
�الع�ضري���ن �ال���ذي ي�ضف���ه كثر م���ن اخلرباء باأن���ه عقد حا�ض���م يف م�ض���رة ال�ضناعة اخلليجي���ة خ�ضو�ضًا 
ال�ضناع���ات الكيما�ية �البرت�كيما�ية. �تت�ضح اأهمية هذا العقد بقدر ما يحتوي عليه من فر�س متاحة اأمام 
هذا القطاع �كذلك بقدر ما �ضيواجهه من حتديات. �كما هو احلال يف جميع القطاعات القت�ضادية، يواجه 
القطاع ال�ضناعي جمموعة من الفر�س �التحديات تتواىل عليه �تتداخل مع بع�ضها البع�س، �يتوقف جناحه 

دائمًا على قدرته على اغتنام الفر�س �مواجهة التحديات.

ت الت�ضنيع الوطني���ة �ضيئًا ف�ضيئًا  �يف خ�ض���م هذا التط���ور يف القت�ضادات العاملي���ة �الإقليمية �املحلي���ة، ُتثبِّ
خ �جودها بني كربيات ال�ضركات بع���د اأن اأ�ضبحت لعبًا حيويًا ي�ضتند اإىل تاريخ عريق �يتمتع  اأقدامه���ا �تر�ضِّ

بحا�ضر زاهر �ميتلك اآليات العبور اإىل م�ضتقبٍل �اعد بف�ضل من اهلل �ضبحانه �تعاىل .

فبع���د اأن كان���ت الت�ضنيع الوطنية خالل العقدي���ن الأ�ل �الثاين من عمرها حتقق نتائ���ج متوا�ضعة جتا�زت 
الت�ضني���ع ذل���ك �حققت طفرات كبرة خالل عقدها الثالث على كل امل�ضتويات نتيجة ل�ضيا�ضتها املدر��ضة يف 
التو�ض���ع الداخلي لقطاع الكيما�يات �البرت�كيما�يات م�ضتفي���دة من امليزات الن�ضبية لهذا القطاع يف اململكة 
العربي���ة ال�ضعودي���ة �كذلك م�ضتفي���دة من �ضيا�ضتها املدر��ض���ة لال�ضتحواذ على �ض���ركات �ضناعية تعمل على 
م�ضت���وى العامل يف جم���ال ثاين اأك�ضيد التيتانيوم بحيث اأ�ضبحت الت�ضنيع ثاين اأكرب منتج للبرت�كيما�يات يف 
اململك���ة العربي���ة ال�ضعودية �ث���اين اأكرب منتج ملادة ثاين اأك�ضي���د التيتانيوم )ال�ضبغ���ة البي�ضاء( على م�ضتوى 
الع���امل �بذلك حققت الت�ضني���ع زيادة مطردة يف اأرباحها خالل ال�ضنوات اخلم����س املا�ضية اإىل حوايل 2.5 

مليار ريال عام 2011م. 

�يرجع الف�ضل يف هذا النجاح بعد توفيق اهلل �ضبحانه �تعاىل اإىل جهات عدة داخل الت�ضنيع �خارجها، فال 
ميك���ن اإغف���ال جهود حكومي���ة بر�ؤية ع�ضرية مه���دت الطريق �خلقت املن���اخ املالئم لقي���ام نه�ضة �ضناعية، 
�جه���ات اأخرى حكومية �اأهلية �ضاندت الت�ضنيع يف تنفيذ ا�ضرتاتيجيته���ا الطموحة للنمو املحلي �العاملي �ل 
نن�ض���ى اأبدًا دعم م�ضاهمي الت�ضنيع مل�ضرتها �دفعهم لتقدمها �ثقتهم مبجل�س اإدارتها �اإدارتها الذين بذلوا 
كل اجلهود لإجناح م�ضرة الت�ضنيع. كما اأقدم �ضكري �تقديري جلميع العاملني على ما بذلوه من جهود اأدت 

بنا اإىل ما نحن عليه من تطور �ازدهار ، �اهلل املوفق.

المهندس مبارك بن عبداهلل الخفرة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ي�ضر جمل�س اإدارة �ضركة الت�ضنيع الوطنية اأن يقدم لل�ضادة امل�ضاهمني الكرام تقريره ال�ضنوي عن اأعمال �اأداء ال�ضركة لل�ضنة املالية املمتدة من 2011/1/1م �حتى 2011/12/31م، م�ضحوبًا 
بالقوائم املالية املدققة �الإي�ضاحات املرفقة بها، �مت�ضمنًا اأهم التطورات عن اأداء �اأن�ضطة ال�ضركة. �ذلك على التف�ضيل الآتي:

لمحة عامة: 
احلجة  ذ�   24 �تاريخ   601 رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  الوطنية  الت�ضنيع  �ضركة  تا�ض�ضت 

1404ه�.

�يبلغ راأ�ضمال ال�ضركة )5.574.284.710 ريال �ضعودي( بعد اأن قررت اجلمعية العامة غر 
العادية يف اجتماعها بتاريخ 2011/04/04م زيادة راأ�س مال ال�ضركة �ذلك مبنح �ضهم �احد 

مقابل كل ع�ضرة اأ�ضهم.

�بف�ضل من اهلل تعاىل ا�ضتطاعت �ضركة الت�ضنيع الوطنية خالل العام 2011م اأن حتافظ على 
مكت�ضباتها �حتقق العديد من الإجنازات املهمة، حيث �ا�ضلت ال�ضركة حت�ضني اأدائها �تعزيز 
مكانتها �قوتها �ضواء حمليًا اأ� اإقليميا اأ� عامليًا، �ا�ضتكمال تنفيذ �تو�ضعة م�ضاريعها، بالإ�ضافة 

اإىل بلوغ مراحل متقدمة يف تخطيط �درا�ضة عدد من امل�ضاريع اجلديدة.

أواًل: أنواع األنشطة الرئيسية للشركة
التقنية  �نقل  ال�ضناعية  املجالت  يف  بال�ضتثمار  الرئي�ضي(  )املركز  ال�ضركة  ن�ضاط  يتمثل 
ال�ضناعية املتقدمة للمملكة يف جمال �ضناعة �حتويل البرت�كيما�يات �ال�ضناعات الكيما�ية 
�الهند�ضية �امليكانيكية �اإدارة �متلك امل�ضاريع ال�ضناعية �ت�ضويق منتجاتها، �يتمثل ن�ضاط 
�ضناعة  ن�ضاط  �ي�ضمل  ال�ضناعية،  املنتجات  �ت�ضويق  ت�ضنيع  جمال  يف  التابعة  ال�ضركات 
البرت�كيما�يات، اإنتاج الإيثلني �البويل اإيثلني �الرب�بلني �البويل بر�بلني، كما ي�ضمل ن�ضاط 
املجال ال�ضناعي اإنتاج �ت�ضويق ثاين اأ�ك�ضيد التيتانيوم �اإنتاج البطاريات ال�ضائلة لل�ضيارات 
�ال�ضتخدامات ال�ضناعية �اإنتاج الر�ضا�س �ال�ضناعات البال�ضتيكية مبا يف ذلك اإنتاج األواح 
البال�ضتيك  منتجات  ت�ضويق  يف  الأخرى  الن�ضاطات  �تتمثل  كربونات،  �البويل  الأكريليك 
�البطاريات �تقدمي اخلدمات الفنية  �اإجراء الفحو�ضات الفنية على التجهيزات �املن�ضاآت 
ال�ضناعية �امل�ضانع الكيما�ية �البرت�كيما�ية �املعدنية �حمطات حتلية املياه املاحلة �توليد 
الطاقة الكهربائية. �فيما يلي تو�ضيح لتاأثر كل من تلك الن�ضاطات يف حجم اأعمال ال�ضركة:

املركز الرئي�صيقطاع البرتوكيماوياتالقطاع ال�صناعـي
املجموعوالن�صاطات الأخرى

100%2%48%50%الن�ضبة من املبيعات
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ثانيًا: الخطط والتوقعات المستقبلية، والمخاطر:
اأ. اخلطط والتوقعات امل�ستقبلية:

تعمل ال�ضركة على عدد من الدرا�ضات املتعلقة بتو�ضيع الطاقة الإنتاجية لبع�س خطوط النتاج 
بتاأ�ضي�س  املتعلقة  الدرا�ضات  ال�ضركة على عدد من  تعمل  القائمة، كما  امل�ضانع  يف عدد من 

�اإن�ضاء م�ضاريع �ضناعية جديدة �امل�ضاركة فيها.

�تخط���ط ال�ضرك���ة ب�ضكل ع���ام لال�ضتمرار يف حت�ض���ني اأدائه���ا، �تعزيز مكت�ضباته���ا، �تطوير 
قدراته���ا، مما �ضي�ضاعد مب�ضيئة اهلل على ا�ضتمرار منو الأرباح �منو حقوق امل�ضاهمني. اإل اأنه 
�فيما يتعلق بالتوقعات امل�ضتقبلية اخلا�ضة باأ�ضعار منتجات ال�ضركة، كاملنتجات البرت�كيما�ية 
�الكيما�ي���ة يف الأ�ض���واق العاملي���ة، فاإن���ه من ال�ضع���ب التنبوؤ به���ا بدقة، لرتباطه���ا بعدد من 

املعطيات القت�ضادية العاملية املتغرة.

ب. املخاطر:
القت�ضاد  تطال  قد  التي  بالتغرات  ال�ضركة،  اأعمال  لها  تتعر�س  قد  التي  املخاطر  تتلخ�س 
العاملي من حيث النكما�س �الركود �التي قد توؤدي بد�رها اإىل خف�س الطلب على منتجات 
اأ�ضعار  اأ�ضعار هذه املنتجات، �كذلك قد تتعر�س ال�ضركة ملخاطر تغر  اأ� انخفا�س  ال�ضركة 
ال�ضركة على م�ضتوى  اأداء  ال�ضركة بدرجة كبرة، كما يعتمد  التي تعتمد عليها  املواد اخلام 
عر�ضة  تكون  �قد  �املعدات  التقنيات  من  العديد  حتتوي  �التي  للم�ضانع  الت�ضغيلي  الأداء 
لالأعطال �التوقف، كما قد تتعر�س ال�ضركة ملخاطر تذبذب اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية، 

اأ� للمخاطر املتعلقة بقوانني مكافحة الإغراق، اأ� ملخاطر املناف�ضة.

أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة: ثالثًا: 
تتمتع �ضركة الت�ضنيع الوطنية مبركز مايل قوي �موؤ�ضرات مالية ايجابية تدعم خططها يف التو�ضع يف ا�ضتثمارات �حتالفات اإ�ضرتاتيجية ت�ضاعد على النمو امل�ضتمر باإذن اهلل، �تر�ضيخ مركزها 

يف الأ�ضواق املحلية �العاملية. �يو�ضح اجلد�ل التايل نتائج الأعمال لل�ضنوات املالية اخلم�س الأخرة:

العام
املبلغ مباليني الريالت

الأرباح ال�صافيةاملبيعاتحقوق امل�صاهمنيجمموع اخل�صومجمموع الأ�صول
3124.65316.0935.9397.227661 دي�ضمرب 2007

3130.41920.4267.35010.863601 دي�ضمرب 2008

3133.16221.7037.79010.863519 دي�ضمرب 2009

3134.70420.2489.26215.9931.473 دي�ضمرب 2010

11.02319.6492.441 3139.92822.151 دي�ضمرب 2011

269%172%86%38%62%النمو خالل خم�س �ضنوات
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التحليل الجغرافي لإليرادات رابعًا: 

اململكة العربية املنطقة
ال�صعودية

جمل�س 
التعاون

ال�صرق 
اأمريكااأوروبا�صرق اآ�صياالقارة الهنديةاأفريقياالأو�صط

18%18%30%9%7%7%2%9%ن�ضبة املبيعات

خامسًا: النتائج التشغيلية
2.441.423 األف  مبلغ  2011/12/31م  �حتى  2011/1/1م  من  للفرتة  الأرباح  �ضايف  بلغ 
بن�ضبة  منا  قد  الت�ضغيلي  الربح  باأن  علمًا  املا�ضي.  العام  عن   %  65.8 بارتفاع  اأي  ريال 
يف  ريال  األف  مقابل 3.140.241  2011م  عام  يف  ريال  األف  72.2%  اإىل  5.406.968 

عام 2010م.
ب�ضكل  ال�ضابق  بالعام  مقارنة  2011م  لعام  ال�ضنوية  الأرباح  �ضايف  يف  الرتفاع  �ضبب  �يعود 

اأ�ضا�ضي اإىل منو مبيعات ال�ضركات التابعة �حت�ضن الأ�ضعار.
كما بلغت حقوق امل�ضاهمني بنهاية دي�ضمرب 2011م مبلغ 11.022.826 األف ريال اأي بزيادة 
قدرها 19% عن العام املا�ضي. � بلغت املوجودات بنهاية دي�ضمرب 2011م 39.927.579 األف 

ريال اأي بزيادة قدرها 15 % عن العام املا�ضي.
�قد ح�ضلت ال�ضركة خالل العام 2011م على عدة ت�ضهيالت مبا�ضرة من بنوك خمتلفة يبلغ 
الإ�ضالمية،  ال�ضريعة  مع  متوافقة  الت�ضهيالت  �جميع هذه  ريال  مليون  جمموعها )1.050( 
علمًا باأن هذه الت�ضهيالت ل ت�ضمل متويل م�ضاريع ال�ضركات التابعة �ت�ضهيالتها البنكية �التي 
يتم احل�ضول عليها من قبل ال�ضركات مبا�ضرة �مت الإف�ضاح عنها يف البيانات املالية املدققة 
املوحدة لعام 2011م. �قد بلغ ما دفعته »�ضركة الت�ضنيع الوطنية« �ضدادًا للت�ضهيالت املبا�ضرة 
خالل العام املايل 2011م مبلغًا قدره 204.762 الف ريال. ��ضملت القوائم املالية لل�ضركة يف 

الإي�ضاح رقم )6( معلومات عن الت�ضهيالت القائمة �امل�ضتحقة.
هذا �تعد ال�ضركة قوائمها املالية �فقًا للمعاير املحا�ضبية ال�ضادرة عن الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني 

القانونيني �املالئمة لظر�ف ال�ضركة �املتفقة مع نظام ال�ضركات �النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة.

سادسًا: الشركات التابعة
1. ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل العاملية(:

ينبع  مدينة  الرئي�س يف  عملياتها  �مقر  مدينة جدة،  مقرها  م�ضئولية حمد�دة،  ذات  �ضركة 
ال�ضناعية، بالإ�ضافة مل�ضانعها يف الأمريكتني �اأ�ر�با �ا�ضرتاليا، �متلك الت�ضنيع فيها ح�ضة 

66% من راأ�س املال. 

2. ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات:
�ضركة ذات م�ضئولية حمد�دة، مقرها �مقر عملياتها الرئي�س يف مدينة اجلبيل ال�ضناعية، 

�متلك الت�ضنيع فيها ح�ضة ن�ضبتها 75% من راأ�س املال.

3. �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالوليفينات:
الرئي�س يف مدينة اجلبيل  الريا�س، �مقر عملياتها  �ضعودية، مقرها مدينة  �ضركة م�ضاهمة 
األف  ��ضتمائة  مليون  �خم�ضون  �ضتة   )56.600.000( امل�ضدرة  اأ�ضهمها  �عدد  ال�ضناعية، 
�ضركة  �متتلك  رياًل،  خم�ضون   )50( منها  لكل  ال�ضمية  القيمة  تبلغ  القيمة،  مت�ضا�ية  �ضهم 

الت�ضنيع الوطنية فيها )ب�ضكل مبا�ضر �غر مبا�ضر( ما ن�ضبته 60.45% من الأ�ضهم.

�متار����س �ضرك���ة الت�ضني���ع �ال�ضح���راء لال�ليفين���ات ن�ضاطها من خ���الل ال�ض���ركات التابعة 
لها، �هي: 
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3-1  ال�سركة ال�سعودية لاليثيلني والبويل ايثيلني:
�ضركة ذات م�ضئولية حمد�دة، مقرها �مقر عملياتها الرئي�س يف مدينة اجلبيل ال�ضناعية، 

�متلك �ضركة الت�ضنيع �ال�ضحراء لالأ�ليفينات فيها ح�ضة ن�ضبتها 75% من راأ�س املال. 

3-2 ال�سركة ال�سعودية حلام�ض الأكريليك وم�ستقاته:
مدينة  يف  الرئي�س  عملياتها  �مقر  الريا�س،  مدينة  مقرها  حمد�دة،  م�ضئولية  ذات  �ضركة 
اجلبيل ال�ضناعية، �متلك �ضركة الت�ضنيع �ال�ضحراء لال�ليفينات فيها ح�ضة ن�ضبتها %65 

من راأ�س املال، كما متلك الت�ضنيع فيها ح�ضة مبا�ضرة ن�ضبتها 13% من راأ�س املال. 

4. �سركة الت�سنيع واملتطورة للبوليول وم�ستقاته )بوليول(:
لعملياتها يف مدينة  الرئي�س  �املحل  الريا�س،  �ضركة ذات م�ضئولية حمد�دة، مقرها مدينة 

رابغ، �متتلك الت�ضنيع فيها %50.

5. ال�سركة الوطنية ل�سهر الر�سا�ض )ر�سا�ض(:
�ضركة ذات م�ضئولية حمد�دة، مقرها �مقر عملياتها الرئي�س يف مدينة الريا�س، �ن�ضبة متلك 

الت�ضنيع فيها ب�ضكل مبا�ضر �غر مبا�ضر %74.90.

6. �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك )الرواد(:
�ضركة ذات م�ضئولية حمد�دة، مقرها �مقر عملياتها الرئي�س يف مدينة الريا�س، �ن�ضبة متلك 

الت�ضنيع فيها ب�ضكل مبا�ضر �غر مبا�ضر %100.

 7. ال�سركة الوطنية ل�سناعة البطاريات )بطاريات(: 
�ضركة ذات م�ضئولية حمد�دة، مقرها �مقر عملياتها الرئي�س يف مدينة الريا�س، �ن�ضبة متلك 

الت�ضنيع فيها %90.

8. ال�سركة الوطنية للفح�ض والختبار الفني )فح�ض(:
اململكة  يف  لعملياتها  الرئي�س  �املحل  الدمام،  مدينة  مقرها  حمد�دة،  م�ضئولية  ذات  �ضركة 
العربية ال�ضعودية، بالإ�ضافة اإىل ن�ضاطاتها يف د�ل اخلليج العربي من خالل ال�ضركة التابعة 
لها »�ضركة تي يو يف ال�ضرق الأ��ضط«، �ن�ضبة متلك الت�ضنيع فيها ب�ضكل مبا�ضر �غر مبا�ضر 

% 70.48

9. �سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق البرتوكيماويات )ت�سويق(:
�ضركة ذات م�ضئولية حمد�دة، مقرها �املحل الرئي�س لعملياتها مدينة الريا�س، �ن�ضبة متلك 

الت�ضنيع فيها ب�ضكل مبا�ضر �غر مبا�ضر %100

10. ال�سركة الوطنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعية )خدمات(:
�ضركة ذات م�ضئولية حمد�دة، مقرها �املحل الرئي�س لعملياتها مدينة الريا�س، �ن�ضبة متلك 

الت�ضنيع فيها %88.3.

11. ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك املعادن )معدنية(:
�ضركة م�ضاهمة �ضعودية، مقرها �املحل الرئي�س لعملياتها مدينة اجلبيل ال�ضناعية، �عدد 
القيمة ال�ضمية لكل منها  تبلغ  القيمة،  اأ�ضهمها امل�ضدرة )25.556.445( �ضهمًا مت�ضا�ية 
)10( ع�ضرة ريالت، �متتلك �ضركة الت�ضنيع الوطنية )ب�ضكل مبا�ضر �غر مبا�ضر( ما ن�ضبته 

35،48% من الأ�ضهم.

12. ال�سركة الوطنية ملواد التعبئة املحدودة )وطن باك(:
ن�ضبة  الريا�س،  مدينة  يف  لعملياتها  الرئي�س  �املحل  مقرها  حمد�دة،  م�ضئولية  ذات  �ضركة 

متلك الت�ضنيع فيها %42.6.
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سابعًا: سياسة توزيع األرباح 
اإن قرار توزيع الأرباح من �ضالحية اجلمعية العامة بناء على تو�ضية جمل�س اإدارة ال�ضركة، 
�يعتمد �ب�ضكل رئي�ضي على مقدار الأرباح ال�ضافية املحققة يف كل عام �حجم الإنفاق املتوقع 

على امل�ضاريع ال�ضتثمارية امل�ضتقبلية، �على التدفقات النقدية املتوقعة. 

الأ�ضا�ضي  النظام  من   4-17 املادة  ن�س  بح�ضب  الأرباح  لتوزيع  العامة  ال�ضيا�ضة  �تتلخ�س 
اأرباح ال�ضركة ال�ضافية ال�ضنوية بعد خ�ضم جميع امل�ضر�فات العمومية  باأن توزع  لل�ضركة، 
�التكاليف الأخرى على الوجه التايل: اأ( جتنيب الزكاة املفر��ضة �ضرعًا، ب( جتنيب %10 
كاحتياطي نظامي يجوز للجمعية العامة �قف جتنيبه متى بلغ ن�ضف راأ�س املال، ج( توزيع 
دفعة اأ�ىل للم�ضاهمني تعادل 5% من راأ�س املال املدفوع، د( توزيع الباقي للم�ضاهمني كح�ضة 

اإ�ضافية من الأرباح مع مراعاة اأحكام املادتني 13-10 )ب( � 5-17.

تشكيل مجلس اإلدارة:  ثامنًا:  
ح�ضب املادة )12 – 1( من النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة يت�ضكل جمل�س الإدارة من ع�ضرة اأع�ضاء، �هم على النحو التايل: 

ال�صركات امل�صاهمة الأخرى التي ي�صارك يف ع�صوية جمال�س اإدارتهافئة الع�صوية **ال�صم

م/ مبارك بن عبداهلل اخلفرة1
ع�ضو تنفيذيرئي�س جمل�س الإدارة

• البنك ال�ضعودي الهولندي	
• �ضركة مالذ للتاأمني	
• �ضركة اخلليج للكيما�يات �الزيوت ال�ضناعية 	
• �ضركة الت�ضنيع �ال�ضحراء لالأ�ليفينات	

د/ موؤيد بن عي�ضى القرطا�س2
ع�ضو تنفيذينائب رئي�س جمل�س الإدارة �الع�ضو املنتدب

• ال�ضركة ال�ضعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 	
• �ضركة الراجحي للتاأمني التعا�ين 	
• �ضركة الت�ضنيع �ال�ضحراء لال�ليفينات 	
• ال�ضركة الوطنية لت�ضنيع ��ضبك املعادن 	
• �ضركة الت�ضنيع �خدمات الطاقة 	

د/ طالل بن علي ال�ضاعر3
ع�ضو تنفيذينائب الع�ضو املنتدب ل�ضوؤ�ن كري�ضتل �نبع الت�ضنيع 

• �ضركة اإياك ال�ضعودية للتاأمني التعا�ين	
• �ضركة امل�ضانع الكربى للتعدين	
• �احة الألياف الزجاجية	
• �ضركة املدينة لال�ضتثمارات ال�ضناعية 	
• �ضركة الت�ضنيع �ال�ضحراء لال�ليفينات	

•غر تنفيذي م/ طالل بن اإبراهيم امليمان4 �ضركة اململكة القاب�ضة	
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•غر تنفيذي د/ نزيه بن ح�ضن ن�ضيف5 ال�ضركة ال�ضعودية لل�ضناعات الد�ائية �امل�ضتلزمات الطبية )الد�ائية(	

م�ضتقلم/ �ضالح بن عبدالوهاب الرتكيت6
• �ضركة اإيكار��س لل�ضناعات النفطية	
• �ضركة اخلليج املتحدة لل�ضلب القاب�ضة	
• �ضركة ال�ضناعات الوطنية امل�ضرتكة للطاقة	

غر تنفيذي اأ/ ه�ضام �ضيد عبدالرزاق الرز�قي7
• �ضركة اخلليج لال�ضتثمار ال�ضناعي	
• �ضركة اخلليج للتوا�ضل اللكرت�ين	
• �ضركة اخلليج املتحدة للحديد �ال�ضلب القاب�ضة	

��غر تنفيذي م/ �ضباح تي�ضر بركات 8

م�ضتقلاأ/ �ضليمان بن عبدالقادر املهيدب9

• ال�ضركة العربية لالأنابيب	
• �ضركة عبدالقادر املهيدب �ا�لده	
• �ضركة �ضويكورب ج�ضور	
• �ضافول	
• البنك ال�ضعودي الربيطاين	
• �ضركة املراعي	
• الأ�ىل للتطوير العقاري	

���غر تنفيذي اأ/ بدر بن علي الدخيل 10

** عند تعيني جمل�س الإدارة احلايل، �الذي بداأت �ليته اعتبارًا من تاريخ 2010/07/06م، 
فاإن عدد الأع�ضاء امل�ضتقلني يفوق العدد املطلوب ح�ضب الفقرة )ه�( من املادة )12( من 
لئحة حوكمة ال�ضركات. �بعد تعديل تعريف الع�ضو امل�ضتقل بقرار جمل�س هيئة ال�ضوق املالية 
رقم 1- 10- 2010 املت�ضمن اعتبار اأن مما ينايف ال�ضتقاللية )اأن يكون - الع�ضو - ممثاًل 
ال�ضركة...(  اأ�ضهم  اأكرث من  اأ�  املئة  ن�ضبته خم�ضة يف  اعتبارية ميلك ما  ل�ضخ�س ذي �ضفة 
اأ�ضبح عدد الأع�ضاء امل�ضتقلني يف جمل�س اإدارة الت�ضنيع اأقل من املقرر يف الفقرة )ه�( من 

املادة )12( من لئحة حوكمة ال�ضركات. �ح�ضب ن�س الفقرة الأخرة من قرار جمل�س هيئة 
ال�ضوق املالية رقم 1- 10- 2010 فاإن تطبيق هذا التعريف )للع�ضو امل�ضتقل( يكون ملزمًا 
عند تعيني اأي ع�ضو جمل�س اإدارة ابتداًء من تاريخ 2011/1/1م بالن�ضبة لل�ضركات املدرجة 
اأ�ضهمها يف ال�ضوق املالية...، �بناًء عليه فاإن ال�ضركة ملتزمة باأن يكون اأي تعيني يف ع�ضوية 
جمل�س الإدارة اعتبارًا من تاريخ 2011/1/1م متفقًا مع الن�ضبة املطلوبة لالأع�ضاء امل�ضتقلني 

ح�ضب التعريف اجلديد للع�ضو امل�ضتقل.
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تاسعًا: مصالح أعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

ممثـل عــناأع�صاء جمل�س الإدارة

عدد الأ�صهم التي له م�صلحة فيها

يف بداية ال�صنة
2011/01/01م

نهاية ال�صنة
2011/12/31م

لع�صو جمل�س 
الإدارة 

للجهة التي 
ميثلها الع�صو

لع�صو جمل�س 
الإدارة 

للجهة التي 
ميثلها الع�صو

-2.541.557-2.310.727نف�ض�����������هم/ مبارك بن عبداهلل اخلفرة1

-332.157-545.030نف�ض�����������هد/ موؤيد بن عي�ضى القرطا�س2

-1210-1100نف�ض�����������هد/ طالل بن علي ال�ضاعر3

226.41031.571.51115.24534.728.662�ضركة اململكة القاب�ضةم/ طالل بن اإبراهيم امليمان4

252829.247.476 *229926.588.615 *ال�ضركة ال�ضعودية لل�ضناعات الد�ائيةد/ نزيه بن ح�ضن ن�ضيف5

-31.597-19.498�ضركة جمموعة ال�ضناعات الوطنية القاب�ضةم/ �ضالح بن عبدالوهاب الرتكيت6

37.704.61040.631.438-موؤ�ض�ضة اخلليج لال�ضتثماراأ/ ه�ضام �ضيد عبدالرزاق الرز�قي7

31.605.000-29.460.000-�ضركة العليان املاليةم/ �ضباح تي�ضر بركات 8

1100534.0251210292.640�ضركة عبدالقادر املهيدب �اأ�لدهاأ/ �ضليمان بن عبدالقادر املهيدب9

45.876.978-31.705.368-املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعيةاأ/ بدر بن علي الدخيل 10

* لتابعيه

كبار 
التنفيذيني

----الرئي�س/ امل�ضئول الت�ضغيلي الأعلى�ضالح بن فهد النزهة1

----نائب الرئي�س للتخطيط ال�ضرتاتيجيطارق بن عبدالرحمن بن ري�س2

-32.228-29.299نائب الرئي�س للماليةفايز بن عبداهلل الأ�ضمري3

-15.276-13.888نائب الرئي�س لتطوير الأعمالاأحمد بن حممد الب�ضام4

----اأمني �ضر جمل�س الإدارةفهد بن عبدالعزيز الباحوث5
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عاشرًا: اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد جمل�س الإدارة )5( خم�ضة اجتماعات خالل عام 2011م �فيما يلي �ضجل ح�ضور هذه الجتماعات:

�صجل احل�صورالتاريخالجتماع

م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة | د. موؤيد بن عي�ضى القرطا�س | د. طالل بن علي ال�ضاعر | م. طالل بن اإبراهيم امليمان | د. نزيه بن ح�ضن ن�ضيف | 2011/02/21مالأ�ل
م. �ضالح بن عبدالوهاب الرتكيت | م. �ضباح تي�ضر بركات | اأ. بدر بن علي الدخيل

2011/04/04مالثاين
م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة | د. موؤيد بن عي�ضى القرطا�س | د. طالل بن علي ال�ضاعر | م. طالل بن اإبراهيم امليمان | د. نزيه بن ح�ضن ن�ضيف | 

م. �ضالح بن عبدالوهاب الرتكيت | اأ. ه�ضام �ضيد عبدالرزاق الرز�قي | م. �ضباح تي�ضر بركات | اأ. �ضليمان بن عبدالقادر املهيدب | 
اأ. بدر بن علي الدخيل.

م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة | د. موؤيد بن عي�ضى القرطا�س | د. طالل بن علي ال�ضاعر | د. نزيه بن ح�ضن ن�ضيف | م. �ضالح بن عبدالوهاب 7، 2011/06/8مالثالث
الرتكيت | اأ. ه�ضام �ضيد عبدالرزاق الرز�قي م. �ضباح تي�ضر بركات | اأ. �ضليمان بن عبدالقادر املهيدب | اأ. بدر بن علي الدخيل

2011/10/10مالرابع
م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة | د. موؤيد بن عي�ضى القرطا�س | د. طالل بن علي ال�ضاعر | م. طالل بن اإبراهيم امليمان | د. نزيه بن ح�ضن ن�ضيف | 

م. �ضالح بن عبدالوهاب الرتكيت | اأ. ه�ضام �ضيد عبدالرزاق الرز�قي | م. �ضباح تي�ضر بركات | اأ. �ضليمان بن عبدالقادر املهيدب | 
اأ. بدر بن علي الدخيل

م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة | د. موؤيد بن عي�ضى القرطا�س | د. نزيه بن ح�ضن ن�ضيف | م. �ضالح بن عبدالوهاب الرتكيت | 2011/12/27ماخلام�س
م. �ضباح تي�ضر بركات | اأ. �ضليمان بن عبدالقادر املهيدب | اأ. بدر بن علي الدخيل.
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حادي عشر: مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

اأع�صاء املجل�س بالريالت
التنفيذيني

اأع�صاء املجل�س غري 
التنفيذيني / امل�صتقلني

خم�صة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�صات مبا 
فيهم املدير التنفيذي واملدير املايل

6،341،250--الر�اتب �التعوي�ضات

-199،388377،492البدلت 

9،537،5001،180،0003،150،525املكافاآت الد�رية �ال�ضنوية

---اخلطط التحفيزية

34،708-172،500التعوي�ضات �املزايا العينية
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ثاني عشر: لجان مجلس اإلدارة
اللوائح التنظيمية لكل من: اللجنة التنفيذية، �جلنة املراجعة، �جلنة الرت�ضيحات  تت�ضمن 
ع�ضويتها،  �مدة  ت�ضكيلها،  �اأحكام  اللجان  هذه  من  كل  لخت�ضا�ضات  ��ضفًا  �املكافاآت، 
اأع�ضائها  �التزامات  �اجتماعاتها،  عملها  �اأ�ضلوب  �اإجراءات  ��ضالحياتها،  �مهماتها 

�مكافاآتهم. �ياأتي ت�ضكيل هذه اللجان كالآتي:

اللجنة التنفيذية:
�تخت����س اللجن���ة التنفيذية ب�ضف���ة اأ�ضا�ضية باتخاذ كاف���ة القرارات التنفيذي���ة �ال�ضرتاتيجية 

الهامة �فق ال�ضالحيات املعتمدة لها من املجل�س. �تت�ضكل اللجنة من كل من:

رئي�ضًا. م/ مبارك بن عبداهلل اخلفرة   

ع�ضوًا. د/ موؤيد بن عي�ضى القرطا�س   

ع�ضوًا. د/ طالل بن علي ال�ضاعر   

ع�ضوًا. م/ طالل بن اإبراهيم امليمان   
�قد عقدت اللجنة خالل عام 2011م )7( �ضبعة اجتماعات.

جلنة املراجعة: 
نظام  �تقيم  املتبعة،  �املعاير  �اللوائح  الأنظمة  بح�ضب  �ضالحياتها  املراجعة  جلنة  متار�س 
الرقابة الداخلية مع اللتزام مبعاير املراجعة املعتمدة يف اململكة، اإ�ضافة اإىل املقرر مبوجب 

لوائح ال�ضركة. �تت�ضكل جلنة املراجعة من كل من:

رئي�ضًا.   د/ نزيه بن ح�ضن ن�ضيف   
ع�ضوًا. م / �ضباح تي�ضير بركات   
ع�ضوًا. اأ/ علي بن حممد ال�ضع�ضاع   
ع�ضوًا.  اأ/ حممد بن علي عبدالعزيز الكريدا  
ع�ضوًا. اأ/ بدر بن علي الدخيل   
�قد عقدت اللجنة خالل عام 2011م )5( خم�ضة اجتماعات.

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:
�مراجعة  املجل�س  لع�ضوية  بالرت�ضيح  يتعلق  ما  بكل  الإدارة  ملجل�س  بالتو�ضية  اللجنة  �تعنى 
الحتياجات �املوؤهالت �املهارات املطلوبة �مراجعة هيكلية املجل�س �حتديد جوانب ال�ضعف 
���ضع  امل�ضالح  تعار�س  �جود  �عدم  امل�ضتقلني  الأع�ضاء  ا�ضتقاللية  من  �التاأكد  فيه  �القوة 

�ضيا�ضات تعوي�س �مكافاأة اأع�ضاء املجل�س �كبار التنفيذيني.

�تت�ضكل جلنة الرت�ضيحات �املكافاآت من كل من:

رئي�ضًا. د/ موؤيد بن عي�ضى القرطا�س   

ع�ضوًا. د/ نزيه بن ح�ضن ن�ضيف   

ع�ضوًا. اأ/ ه�ضام �ضيد عبدالرزاق الرز�قي   

ع�ضوًا.  اأ/ �ضليمان بن عبدالقادر املهيدب  

ع�ضوَا. م/ �ضالح بن عبدالوهاب الرتكيت  
�قد عقدت اللجنة خالل عام 2011م اجتماعًا �احدًا. 
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ثالث عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات 
الرقابة الداخلية

تعتمد اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�ضركة منهجية املراجعة الت�ضغيلية ملراجعة اأعمال ال�ضركة 
اآخذة يف العتبار خماطر بيئة  التابعة، حيث تعد الإدارة خطة املراجعة ال�ضنوية  ��ضركاتها 
املراجعة  جلنة  على  اخلطة  هذه  تعر�س  ثم  �من  املراجعة،  لد�رة  الزمنية  �الفرتة  العمل 
باملراجعة  امل�ضتهدفة  للجهات  ميدانية  بزيارات  املراجعة  فرق  قيام  ذلك  يلي  لعتمادها، 
لإجراء املقابالت مع امل�ضئولني فيها �فح�س عينات من عملياتها �فق برنامج مراجعة مهني 
�يناق�ضها  الفريق مالحظاته،  يعد  ثم  للمراجعة،  عملية خ�ضعت  كل  تفا�ضيل  تغطية  ي�ضمن 
ي�ضع  ثم  مالحظة،  كل  عن  موثقة  رد�د  على  �يح�ضل  العالقة  ذات  اجلهات  مع  تف�ضياًل 
تو�ضياته لإجراء الت�ضحيح الالزم، �ي�ضدر التقرير النهائي الذي يرفع للم�ضئولني يف اجلهة 
حمل املراجعة �القيادات الإدارية العليا يف الت�ضنيع، كما يرفع هذا التقرير للجنة املراجعة 

�يناق�ضه مع اللجنة يف اأحد اجتماعاتها، �يف نف�س الوقت يتابع عمليات الت�ضحيح التي تتم 
�يرفع تقارير عن ذلك ب�ضكل د�ري للجنة املراجعة. �بناء على ما تقدم، فقد مت تنفيذ خطة 
املراجعة املعتمدة للعام املايل 2011م، �رفعت التقارير ح�ضب املو�ضح اأعاله، كما قامت جلنة 
املراجعة برفع تقرير عن نتائج اأعمالها خالل العام ملجل�س الإدارة، هذا �توؤكد اإدارة املراجعة 
عدم �جود مالحظات جوهرية يف تقارير املراجعة الداخلية، كما اأن تقييمها لنظام ال�ضبط 
��ضحة  ال�ضركة  �ممتلكات  اأ�ضول  على  املحافظة  يف  كفايته  على  يوؤكد  ال�ضركة  يف  الداخلي 

عملياتها من الناحية اجلوهرية.

رابع عشر: الزكاة والمدفوعات النظامية
قدره  مبلغًا  2011م  عام  عن  منفردة  الوطنية  الت�ضنيع  �ضركة  على  امل�ضتحقة  الزكاة  بلغت 
قدره  مبلغًا  الجتماعية  التاأمينات  ا�ضرتاكات  مدفوعات  بلغت  كما  ريال   7.067.000

1.915.774 ريال. 
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حوكمة الشركة:  خامس عشر: 
اعتمد جمل�س الإدارة دليل حوكمة ال�ضركة، �تراعي ال�ضركة بنوده �تلتزم به، �ال�ضركة تقوم بتطبيق الغالبية العظمى من الأحكام الواردة يف لئحة حوكمة ال�ضركات ال�ضادرة عن هيئة ال�ضوق 

املالية، �ت�ضتكمل ��ضع عدد من ال�ضيا�ضات �الإجراءات ب�ضكل لوائح. 

�تتلخ�س الأحكام غر املطبقة يف ال�ضركة من لئحة حوكمة ال�ضركات، �اأ�ضباب ذلك فيما يلي:

�صبب عدم التطبيقم�صمون املادةرقم املادة

ل يوجد ن�س بذلك يف النظام الأ�ضا�ضي، �هو حكم مقرر مبوجب نظام ال�ضركات.احلق يف احل�ضول على ن�ضيب من موجودات ال�ضركة عند الت�ضفية.3

مت ن�ضر الدعوة يف موقع ال�ضوق »تدا�ل« �يف �ضحيفتني �ا�ضعة النت�ضار. ��ضوف تن�ضر الدعوة لجتماع اجلمعية ن�ضر الدعوة اإىل اجتماع اجلمعية العامة يف موقع ال�ضركة الإلكرت�ين.5 / ج
العامة القادمة يف موقع ال�ضركة الإلكرت�ين.

الت�ضويت الرتاكمي لختيار اأع�ضاء املجل�س.6 / ب
الت�ضويت لختيار اأع�ضاء املجل�س ح�ضب النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة يتم �فق الأ�ضلوب التقليدي املتوافق مع 

نظام ال�ضركات، ��ضيعر�س على اجلمعية العامة تعديل النظام الأ�ضا�ضي باإ�ضافة ا�ضلوب الت�ضويت الرتاكمي 
عند اختيار اأع�ضاء جمل�س الإدارة.

10 / ب
��ضع اأنظمة ��ضوابط للرقابة الداخلية �ال�ضرف العام عليها... �من �ضمنها ��ضع 
�ضيا�ضات مكتوبة تنظم تعار�س امل�ضالح �معاجلة حالت التعار�س املحتملة لكل من 

اأع�ضاء جمل�س الإدارة �الإدارة التنفيذية �امل�ضاهمني.
مت اإعداد م�ضودة الالئحة التنظيمية لتعار�س امل�ضالح �معاجلة حالته، �هي حتت املراجعة، متهيدًا لإقرارها 

من املجل�س.

��ضع �ضيا�ضات �معاير �اإجراءات �ا�ضحة �حمددة للع�ضوية يف جمل�س الإدارة 10 / د
���ضعها مو�ضع التنفيذ بعد اإقرار اجلمعية العامة لها.

ت�ضمن دليل حوكمة ال�ضركة هذه املعاير، �هي مو�ضع تنفيذ بعد اعتماد دليل احلوكمة من جمل�س الإدارة، 
��ضرفع للجمعية العامة لإقراره.

��ضع �ضيا�ضات مكتوبة تنظم العالقة مع اأ�ضحاب امل�ضالح من اأجل حمايتهم �حفظ 10 / ه�
حقوقهم... 

تت�ضمن العقود التي توقعها ال�ضركة مع اأ�ضحاب امل�ضالح بنود تت�ضمن حقوقهم �حقوق ال�ضركة �لهذه العقود 
احلجة القانونية التي حتفظ حقوق اجلميع.

تكفل العقود ذلك، �مل تن�ضاأ لدى ال�ضركة حاجة لو�ضع �ضيا�ضات مكتوبة لأجل ذلك.

احلاجة العملية �م�ضلحة ال�ضركة تتطلب قيام رئي�س جمل�س الإدارة ببع�س املهام التنفيذية.حظر اجلمع بني من�ضب رئي�س جمل�س الإدارة �اأي من�ضب تنفيذي....12 / د

األ يقل عدد اأع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ضتقلني عن ع�ضوين، اأ� ثلث اأع�ضاء املجل�س، 12 / ه�
اأيهما اأكرث.

هذا احلكم متحقق �مطبق �فق التعريف ال�ضابق للع�ضو امل�ضتقل. األ اأنه �بناًء على التعريف اجلديد للع�ضو 
امل�ضتقل املعمول به ابتداًء من 2011/1/1م، فاإن عدد الأع�ضاء امل�ضتقلني يف جمل�س الإدارة يقت�ضر على 

ع�ضوين فقط.
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سادس عشر: مراجعو حسابات الشركة:
2011/4/4م  يف  املنعقد  اجتماعها  يف  ع�ضر  اخلام�ضة  العادية  غر  العامة  اجلمعية  اقرت 
لل�ضنة  ال�ضركة  حل�ضابات  مراجعني  قانونيون(  )حما�ضبون  يوجن   � ارن�ضت   / ال�ضادة  تعيني 

املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011م.

سابع عشر: المساهمة االجتماعية:
حر�ضت ال�ضركة على ال�ضتثمار يف برامج امل�ضوؤ�لية الجتماعية، من خالل ال�ضيا�ضة املتبعة 
�هام يف خدمة  رائد  بد�ر  ال�ضركة  �تقوم  الغر�س،  لهذا  ال�ضركة  اأرباح  بتخ�ضي�س 1% من 
املجتمع ل يقل ريادة �اأهمية عن د�رها يف تنمية القت�ضاد ال�ضعودي �تنويعه، حيث يتم دعم 
عدد من امل�ضاريع اخلرية �الن�ضانية يف خمتلف اأنحاء اململكة �ملختلف الربامج �الأن�ضطة. 
�قد قامت ال�ضركة خالل العام 2011 بدعم عدد كبر من الربامج �امل�ضاهمة فيها، �من ذلك 

ما يلي:

برامج مهنة �متكني: �هي عبارة عن م�ضر�ع تدريب �تاأهيل على جمموعة من املهن بالتعا�ن 
العام يف خمتلف مناطق اململكة ي�ضتهدف ال�ضر املنتجة �ال�ضباب، �من  النفع  مع جمعيات 

ذلك التي:

• تاأهيل ال�ضجينات نف�ضيا �حرفيًا بجدة.	
• دعم فريق مناء الدرر لتاأهيل ذ�ات الحتياجات اخلا�ضة ل�ضوق العمل بالدمام.	
• رعاية برنامج ملتقى التوا�ضل الن�ضائي الثاين باجلبيل.	
• رعاية املنتدى الأ�ضري الرابع لل�ضباب �ال�ضابات )نحن الأمل( بالأح�ضاء.	

برامج توا�ضل �حمبة: �هي عبارة عن برامج اجتماعية ترتقي �تزيد من التوا�ضل بني افراد 
املجتمع بالتعا�ن مع جمعيات النفع العام ي�ضتهدف ال�ضر املنتجة �ال�ضباب، �من ذلك التي:

• بطانيات ال�ضتاء ل�ضكان �ضمال اململكة.	
• املوؤمتر ال�ضعودي ال�ل لرعاية اليتام بالريا�س.	
• رعاية معر�س امل�ضئولية الجتماعية ��ر�س العمل بالريا�س.	
• دعم حفل الز�اج اجلماعي ال�ل باملنطقة ال�ضرقية.	
• دعم حفل مدر�ضة المام عا�ضم لتحفيظ القران الكرمي باجلبيل.	
• جتهيز معر�س امل�ضئولية الجتماعية يف الفور �ضيز�ن.	
• دعم �ضند�ق الحتفالت �املنا�ضبات مبحافظة اجلبيل.	

الربامج التوعوية �الرعايات: �هي عبارة عن م�ضر�ع لدعم التوعية �التثقيف بجميع املجالت 
اململكة  مناطق  مبختلف  الخت�ضا�س  جهات  مع  بالتعا�ن  الجتماعية  اأ�  ال�ضحية  �ضواء 

ي�ضتهدف جميع �ضرائح املجتمع، �من ذلك التي:

• رعاية امللتقى الثالث لل�ضراكة بني القطاع العام �اخلا�س مبكة.	
الربامج ال�ضحية / �ضحتك تهمنا: رمز مل�ضر�ع خا�س بالربامج ال�ضحية �التوعوية من خالل 

التعا�ن مع جمعيات النفع العام املخت�ضة يف خمتلف مناطق اململكة، �من ذلك التي:

• ع�ضوية مركز الأمر �ضلمان لأبحاث العاقة بالريا�س.	
• حتمل تكاليف �ضحن اأد�ية اإىل ال�ضقاء يف ليبيا بالتعا�ن مع الند�ة العاملية لل�ضباب الإ�ضالمي.	
• دعم ت�ضغيل العيادة املتنقلة ملعاجلة املدخنني بالطائف ملدة �ضنتني.	

القوى العاملة والتدريب: ثامن عشر: 
بلغ عدد موظفي ال�ضركة كما يف 31 دي�ضمرب 2011م )1،096( موظفًا منهم )678( �ضعوديًا، 
�ي�ضمل ذلك موظفي ال�ضركة يف م�ضانع البرت�كيما�يات يف اجلبيل، اإل اأنه ل ي�ضمل موظفي 

ال�ضركات التابعة. 
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تاسع عشر: برنامج التصنيع لقروض المساكن:
على  ال�ضعوديني  املوظفني  مل�ضاعدة  يهدف  امل�ضاكن،  لقر��س  برناجمًا  ال�ضركة  اإدارة  اأقرت 
متلك امل�ضكن املنا�ضب من خالل احل�ضول على قر�س بد�ن فوائد من ال�ضركة، �قد �ضرف 
املوازنة  يف  اأعتمد  كما  ريال،   8.428.241 قدره  مبلغ  2011م  عام  خالل  الربنامج  من 

التقديرية لعام 2012م لربنامج قر��س امل�ضاكن مبلغ قدره 16.000.000 ريال.

عشرون: االفصاحات واإلقرارات:
1. تعار�ض امل�سالح:

يقر جمل�س الإدارة باأنه ل يوجد لأي ع�ضو من اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأي م�ضلحة مبا�ضرة اأ� 
اأع�ضاء جمل�س  اأن جميع  كما  ال�ضركة،  تتم حل�ضاب  التي  �العقود  الأعمال  مبا�ضرة يف  غر 
اأحد  اأ� الجتار ف�ي  ال�ضرك����ة،  اأي عمل من �ضاأنه مناف�ضة  اأي ا�ضرتاك يف  الإدارة لي�س لهم 
اأع�ضاء جمل�س  من  اأيًا  ت�ضمن  اأ�  تقر�س  ال�ضركة مل  اأن  كم�ا  تزا�ل��ه.  الذي  الن�ض��اط  فر�ع 

الإدارة لقاء اأي قر�س اأ� التزام اأيًا كان نوعه.

2. املعامالت مع الأطراف ذات العالقة:
لي�س هناك اأي عقود مع اأطراف ذ�ي عالقة باأع�ضاء جمل�س الإدارة اأ� الع�ضو املنتدب اأ� نوابه 

اأ� املدير املايل اأ� اأي من اأقاربهم.

3. ا�ستن��ادًا عل��ى املعلومات التي من��ت اإىل علمنا، وبن��اًء على تقرير 
مراج��ع احل�ساب��ات ونتائ��ج ومعطي��ات ال�س��وق احلالي��ة واملوؤ�س��رات 

امل�ستقبلية، نقر بالآتي: 
3-1 اأنه مت اإعداد �سجالت احل�سابات بال�سكل ال�سحيح.

3-2 اأن نظام الرقابة الداخلية اأُعد على اأ�س�ض �سليمة ومت تنفيذه بفعالية.
3-3 اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر ب�ساأن قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها. 

الخاتمة:
يف ختام تقريرنا هذا ي�ضر رئي�س �اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأن يتقدموا بخال�س ال�ضكر �التقدير 
اإىل مقام خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود حفظه اهلل �اإىل 
اآل �ضعود حفظه اهلل ملا  �يل عهده الأمني �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمر نايف بن عبدالعزيز 
يبذلونه لرقي �ضناعاتنا الوطنية، �كذلك ال�ضكر مو�ضول اإىل كل من �زارة التجارة �ال�ضناعة 
��زارة البرت�ل �الرث�ة املعدنية ��ضركة الزيت العربية ال�ضعودية )اأرامكو ال�ضعودية( ��ضند�ق 
التنمية ال�ضناعية ال�ضعودي �الهيئة امللكية للجبيل �ينبع �الهيئة العامة لال�ضتثمار ��ضند�ق 
ال�ضتثمارات العامة، �كافة القطاعات احلكومية الأخرى على دعمهم املتوا�ضل، كما يتقدم 
رئي�س �اأع�ضاء جمل�س الإدارة بخال�س ال�ضكر �التقدير مل�ضاهمي ال�ضركة الكرام على دعمهم 
�ثقتهم الغالية، �اإىل كافة العاملني مبجموعة الت�ضنيع الوطنية على جهودهم املثمرة، �اإىل 
�ضركائنا �عمالئنا يف اململكة العربية ال�ضعودية �يف كافة اأنحاء العامل لثقتهم �ح�ضن تعا�نهم.
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بف�ضل �توفيق من اهلل ثم باأداء خمل�س من القائمني عليها من جمل�س اإدارة �اإدارة �موظفني 
�ا�ضلت الت�ضنيع الوطنية حت�ضني اأدائها �تعزيز مكانتها على كل امل�ضتويات املحلية �الإقليمية 
اإمنا جرى  ت�ضتحقه.  الذي  �التقدم  التميز  �راء  �ضعيًا  عالية  �الد�لية حمققة معدلت منو 
من  �ا�ضتفادة  مدر��ضة  ا�ضرتاتيجية  نتاج   ، اهلل  بتوفيق  هو  متعاقبة  اإجنازات  من  �يجري 

ظر�ف مواتية �مواجهة لتحديات فر�ضت نف�ضها على كل الأ�ضعدة.

�كان من نتائج هذه ال�ضرتاتيجية التي اأدت اإىل ��ضول الت�ضنيع اإىل املركز الثاين يف �ضناعة 
اإىل  عامليًا  التيتانيوم  اأك�ضيد  ثاين  �ضناعة  يف  الثاين  املركز  �اىل  املحلية  البرت�كيما�يات 
ا�ضتفادة الت�ضنيع من حت�ضن الطلب العاملي على منتج ثاين اأك�ضيد التيتانيوم يف عام 2011م 
فزاد من مبيعات �ضركة كري�ضتل، �كذلك ا�ضتفادت الت�ضنيع من ارتفاع اأ�ضعاره بن�ضبة كبرة 
البويل  منتجات  بيع  اأ�ضعار  التذبذب يف  �بالرغم من  نف�ضه  الوقت  �يف  املا�ضي.  العام  عن 
اثيلني �البويل بر�بلني �ارتفاع اأ�ضعار اللقيم فقد حافظت الت�ضنيع على حتقيق نتائج جيدة 
يف هذا القطاع مما اأدى اإىل ��ضول ارباح ال�ضركة اإىل م�ضتويات غر م�ضبوقة حيث بلغت 

حوايل 2.5 مليار ريال يف عام 2011م .

�تقوم الت�ضنيع الآن بتنفيذ جمموعة من م�ضر�عات حام�س الأكريليك �م�ضتقاته من خالل 
ثالث �ضركات ي�ضمها جممع الت�ضنيع حلام�س الأكريليك �كذلك مت هذا العام  مت تاأ�ضي�س 
�ضركة الت�ضنيع �املتطورة للبوليول �م�ضتقاته لإقامة م�ضر�ع جديد يف رابغ، بالإ�ضافة اإىل 
بدء اأعمال مركز الت�ضنيع لالأبحاث �التطوير لي�ضاهم مراكز البحاث الخرى يف تطوير 

منتجات الت�ضنيع الكيما�ية �البرت�كيما�ية .

�ا�ضتمرت الت�ضنيع يف العمل على تطوير اأدائها �تنمية امكانياتها �العمل على تطوير قواها 
العاملة مما انعك�س على اأداء �ضركاتها �عملياتها ، �يف الوقت نف�ضه حر�ضت الت�ضنيع على 
لعب د�ر رائد �هام يف م�ضوؤ�ليتها الجتماعية �براجمها خلدمة املجتمع، حري�ضة على ان 

ت�ضاهم م�ضاهمة فعالة بتنمية املجتمع ال�ضعودي �توعية مواطنيه ، �اهلل املوفق .

د. مؤيد بن عيسى القرطاس

كلمة نائب رئيس مجلس االدارة 
والعضو المنتدب 
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دليل الشركات
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الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة »كريستل العالمية«

1409/3/20ه�.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
%66 �ضركة الت�ضنيع الوطنية   : ال�سركاء الرئي�سيون 
%33 موؤ�ض�ضة اخلليج لال�ضتثمار    
%01 د. طالل بن علي ال�ضاعر    

املنتجات حتمل  من  اإنتاج جمموعة  �ا�ضتخدامها يف  التيتانيوم  اأك�ضيد  ثاين  مادة  �ت�ضويق  اإنتاج   : مهام ال�سركة ون�ساطها 
اأ�ضماء كري�ضتل 100 �كري�ضتل 113 �كري�ضتل 121 �كري�ضتل 122 �كري�ضتل 128 �كري�ضتل 134.

مادة ثاين اأك�ضيد التيتانيوم �هي مادة رئي�ضية م�ضتخدمة يف �ضناعة الطالء �الأحبار �البال�ضتيك   : املنتج 
ال�ضيدلنية  �امل��واد  التجميل  �م�ضتح�ضرات  ال�ضراميك  �بالط  �املن�ضوجات  �ال��ورق  �املطاط 

�غرها من ال�ضناعات.
د�ل العامل ال�ضناعية يف اآ�ضيا �اأ�ر�با �اأمريكا �اأفريقيا �املنطقة العربية �اأ�ضرتاليا.  : الأ�سواق 

برج امل�ضتقبل - الد�ر التا�ضع �العا�ضر  : املوقع 
�س.ب 13586 جدة 21414 هاتف: 9966 652 02 فاك�س 9933 652 02   

info@cristalglobal.com  : الربيد الإلكرتوين 
www.cristalglobal.com  : املوقع على الإنرتنت 

مدينة ينبع ال�ضناعية  : موقع امل�سنع 
�س.ب 30320 هاتف: 2800 321 فاك�س 1018 396
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الشركة السعودية للبولي أوليفينات

1422/4/15ه�.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
�ضركة الت�ضنيع الوطنية   %75  : ال�سركاء الرئي�سيون 
%25 بازل موين اأ�رينت انڤ�ضتمنت�س     

455 األف طن بر�بيلني  : املنتج 
720 األف طن بويل بر�بلني    

منذ عام 2004م  : الت�سغيل التجاري 
ي�ضتخدم كمادة اأ�لية اأ�ضا�ضية يف �ضناعات البال�ضتيك � ال�ضجاد � احلا�يات � علب التعبئة   : ا�ستخدامات املنتج 

� الأكيا�س � املن�ضوجات   
30% حملي � يف د�ل اخلليج  : الأ�سواق 

70% يف الأ�ضواق العاملية   
:  3.3 مليار )ر.�س( تكلفة امل�سروع الكلية 

400 موظف   : القوى العاملة 
يقع امل�ضنع �ضمن املجمع البرت�كيميائي الذي اأقامته �ضركة الت�ضنيع الوطنية مبدينة اجلبيل    : املوقع 

ال�ضناعية.
�س.ب 35579 اجلبيل 31961

هاتف: 2000 358 03 فاك�س 2558 358 03
general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على الإنرتنت 
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1427/4/8ه�.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
%60.45 �ضركة الت�ضنيع الوطنية    : ال�سركاء الرئي�سيون 
%32.55 �ضركة ال�ضحراء للبرت�كيما�يات    

%7.00 املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية     
اإن�ضاء �اإدارة �ت�ضغيل �متلك امل�ضاريع البرت�كيما�ية �الكيما�ية �ت�ضويق منتجاتها �القيام    : مهام ال�سركة ون�ساطها 

بكافة الأعمال املتعلقة بها.
تقع الإدارة العامة يف مدينة الريا�س  : املوقع 

�ضارع ال�ضتني - امللز   
مبنى العقارية اجلديد - الربج الثاين - الد�ر ال�ضابع   

�س.ب 26707 الريا�س 11496   
هاتف: 7166 476 01 فاك�س 0898 477 01   

general@tasnee.com   : الربيد الإلكرتوين 
www.tasnee.com   : املوقع على الإنرتنت 

شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات 
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1427/4/16ه�.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
%75 �ضركة الت�ضنيع �ال�ضحراء لالأ�ليفينات    : ال�سركاء الرئي�سيون 
%25 �ضركة با�ضل القاب�ضة لل�ضرق الأ��ضط     

اإنتاج مليون طن من الإيثيلني �285 األف طن من الرب�بلني �ضنويًا.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 
400 األف طن بويل اإثيلني عايل الكثافة  : املنتج 

400 األف طن بويل اإيثلني منخف�س الكثافة
30% حملي � يف د�ل اخلليج  : الأ�سواق 

70% يف الأ�ضواق العاملية   
:  9.7 مليار )ر.�س( تكلفة امل�سروع الكلية 

550 موظف   : القوى العاملة 
يقع امل�ضنع �ضمن املجمع البرت�كيميائي الذي اأقامته �ضركة الت�ضنيع الوطنية مبدينة اجلبيل    : املوقع 

ال�ضناعية.
�س.ب 35579 اجلبيل 31961

هاتف: 2000 358 03 فاك�س 2558 358 03
general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة السعودية لإلثيلين والبولي إثيلين
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1422/9/6ه�.   : تاريخ التاأ�سي�ض 
اإحدى �سركات الت�سنيع الوطنية

القيام بخدمات الت�ضويق للغر �الوكالت التجارية ��كالت التوزيع �خدمات الفح�س �املعاينة   : مهام ال�سركة ون�ساطها 
�خدمات التعبئة �التغليف. �ن�ضاطها الأ�ضا�ضي هو ت�ضويق البويل بر�بلني �البويل اإثيلني.

�القارة  الأ��ضط  �ال�ضرق  �اإي��ران  �باك�ضتان  �الهند  اخلليج  �د�ل  ال�ضعودية  العربية  اململكة   : الأ�سواق 
الأفريقية.

يقع املركز الرئي�ضي لل�ضركة يف مدينة الريا�س   : املوقع 
�ضارع ال�ضتني - امللز

مبنى العقارية اجلديد - الربج الثالث  - الد�ر الثاين
�س.ب 26707 الريا�س 11496

هاتف: 4559 473 01 فاك�س 4580 473 01
info@tasneemarketing.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasneemarketing.com  : املوقع على الإنرتنت 

شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات
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2009/4/4م.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
%65 �ضركة الت�ضنيع �ال�ضحراء لالأ�ليفينات    : ال�سركاء الرئي�سيون 
%13 �ضركة الت�ضنيع الوطنية      
%22 �ضركة ال�ضحراء للبرت�كيما�يات     
اإن�ضاء �اإنتاج �متلك م�ضاريع حام�س الأكريليك �م�ضتقاته  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

يقع املركز الرئي�ضي لل�ضركة يف مدينة الريا�س  : املوقع 
�س.ب 26707 الريا�س 11496 اململكة العربية ال�ضعودية   

هاتف: 4767166 01 فاك�س 4770898 01
general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على الإنرتنت 

)SAAC( الشركة السعودية لحامض اإلكريليك ومشتقاته
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2009/7/5م   : تاريخ التاأ�سي�ض 
%75 ال�ضركة ال�ضعودية حلام�س الإكريليك �م�ضتقاته )SAAC( بن�ضبة      : ال�سركاء الرئي�سيون 
%25 ��ضركة دا� كيميكال الأمريكية �التي ا�ضتحوذت على �ضركة ر�م اند ها�س الأمريكية     

اإنتاج حام�س الإكريليك اجلليدي �حام�س الإكريليك اخلام �بيوتايل اكريليت   : مهام ال�سركة ون�ساطها 
يقع املركز الرئي�ضي لل�ضركة يف مدينة اجلبيل ال�ضناعية   : املوقع 

�س.ب 35579 اجلبيل 31961 اململكة العربية ال�ضعودية
هاتف: 2000 358 03 فاك�س 3585 358 03

general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 
www.tasnee.com  : املوقع على الإنرتنت 

:)SAMCO( الشركة السعودية لمونمرات اإلكريليك
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1992م  : تاريخ التاأ�سي�ض 
اإحدى �سركات الت�سنيع الوطنية

املنتجات  ��ضناعة  عام  ب�ضكل  التحويلية  البال�ضتيكية  ال�ضناعات  على  ال�ضركة  ن�ضاط  يقوم    : مهام ال�سركة ون�ساطها 
اللدائنية الهند�ضية املتخ�ض�ضة ب�ضكل خا�س.

ترتكز اأعمال �ضركة الر�اد »ر�اد للبال�ضتيك« يف �ضناعة الألواح البال�ضتيكية )حيث ت�ضنع تلك   : املنتج 
الألواح باأنواع خمتلفة مثل األواح البويل كربونيت �األواح الأكريليك، �األواح البويل �ضتايرين عايل 
الكثافة، �األواح اإيه بي اإ�س(، ��ضناعة احلقن )�ذلك باإنتاج القطع البال�ضتيكية بطريقة احلقن 
ال�ضناعية  �ال�ضوائل  الدهانات  ��ضطول  البال�ضتيكية،  ال�ضيارات  بطاريات  �اأغطية  علب  مثل 
�اأغطيتها(، ��ضناعة اإعادة التد�ير للمخلفات البال�ضتيكية )مثل خملفات البطاريات التالفة 
بيعها  يعاد  �التي  اأ�ليفينات  البويل  ملواد  املنتجة  ال�ضركات  بر�بلني �خملفات  البويل  مواد  من 

لل�ضركات ال�ضناعية بعد معاجلتها �تقوم بد�رها با�ضتخدامها كمواد اأ�لية يف �ضناعاتها(.
�ضوق اململكة العربية ال�ضعودية �د�ل اخلليج العربي، �معظم د�ل ال�ضرق الأ��ضط، �بع�س الد�ل   : الأ�سواق 

الآ�ضيوية �الأ�ر�بية �الإفريقية.
املركز الرئي�ضي �امل�ضنع يف املدينة ال�ضناعية الثانية بالريا�س  : املوقع 

�س.ب. 29452 الريا�س - الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�ضعودية
فاك�س: 966-1-2651973+ هاتف: 966-1-2651966+ 

info@rowadplastic.com  : الربيد الإلكرتوين 
 www.rowadplastic.com  : املوقع على الإنرتنت 

شركة الرواد الوطنية للبالستيك المحدودة »رواد للبالستيك«
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2006م  : تاريخ التاأ�سي�ض 
%70 �ضركة الر�اد الوطنية للبال�ضتيك املحد�دة   : ال�سركاء الرئي�سيون 
%30     �ضركات اأجنبية متخ�ض�ضة   

:  يقوم ن�ضاط ال�ضركة على �ضناعة العوازل ال�ضناعية املتخ�ض�ضة. مهام ال�سركة ون�ساطها 
ت�ضمى  �التي  املتخ�ض�ضة  ال�ضناعية  العوازل  �ضناعة  لالأغ�ضية« يف  »ر�اد  �ضركة  اأعمال  ترتكز   : املنتج 
»بالأغ�ضية ال�ضناعية البال�ضتيكية الأر�ضية املرنة« �التي يتم ت�ضنيعها من مواد البويل اثيلني 
املياه  لتخزين  املائي  �التبطني  العزل  م�ضاريع  يف  ت�ضتخدم  حيث  الكثافة.  �منخف�س  عايل 

�احلفاظ عليها.
�ضوق اململكة العربية ال�ضعودية �د�ل اخلليج العربي، �معظم د�ل ال�ضرق الأ��ضط، �بع�س الد�ل   : الأ�سواق 

الآ�ضيوية �الأ�ر�بية �الأفريقية. 
املركز الرئي�ضي يف املدينة ال�ضناعية الثانية بالريا�س  : املوقع 

�س.ب. 29452 الريا�س – الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�ضعودية
فاك�س: 966-1-2651973+ هاتف: 966-1-2651966+ 

امل�ضنع يف املدينة ال�ضناعية الثانية بالدمام
info@rowadplastic.com  :  الربيد الإلكرتوين 
www.rowadplastic.com  : املوقع على الإنرتنت 

شركة الرواد الدولية لألغشية الصناعية المحدودة “رواد لألغشية”



39

:  2008م تاريخ التاأ�سي�ض 
%50 �ضركة الر�اد الوطنية للبال�ضتيك املحد�دة   : ال�سركاء الرئي�سيون 

%37.5    �ضركة الت�ضنيع لت�ضويق البرت�كيما�يات   
%12.5     �ضركة دي. اإم. تي. تكنولوجي النم�ضا�ية  

:  يقوم ن�ضاط ال�ضركة على �ضناعة اأفالم )رقائق( التغليف. مهام ال�سركة ون�ساطها 
املزد�ج  ال�ضد  بطريقة  التغليف  رقائق  �ضناعة  يف  التغليف«  لأفالم  »ر�اد  �ضركة  اأعمال  ترتكز   : املنتج 
من مادة البويل بر�بلني )BOPP( �التي ت�ضتخدم يف تغليف املواد الغذائية �الأطعمة �الوجبات 

ال�ضريعة.
�ضوق اململكة العربية ال�ضعودية �د�ل اخلليج العربي، �معظم د�ل ال�ضرق الأ��ضط، �بع�س الد�ل   : الأ�سواق 

الآ�ضيوية �الأ�ر�بية �الأفريقية. 
املركز الرئي�ضي يف املدينة ال�ضناعية الثانية بالريا�س  : املوقع 

�س.ب. 29452 الريا�س – الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�ضعودية
فاك�س: 966-1-2651973+  هاتف: 966-1-2651966+ 

 امل�ضنع يف املدينة ال�ضناعية الثانية بالدمام
info@rowadplastic.com  : الربيد الإلكرتوين 
www.rowadplastic.com  : املوقع على الإنرتنت 

شركة الرواد العالمية ألفالم التغليف المحدودة »رواد ألفالم التغليف«
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1413/5/8ه�.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
%90 �ضركة الت�ضنيع الوطنية    : ال�سركاء الرئي�سيون 
%10 �ضركاء حمليون      

اإنتاج بطاريات ال�ضيارات.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 
بطاريات ال�ضيارات باأنواعها  : املنتج 

اململكة العربية ال�ضعودية، �الد�ل املجا�رة  : الأ�سواق 
املدينة ال�ضناعية الثانية  : املوقع 
املرحلة الثالثة - الريا�س  

�س.ب 177 الريا�س 11383  
اململكة العربية ال�ضعودية  

هاتف: 0019 265 01 فاك�س: 0057 265 01  
nbc@battariat.com  : الربيد الإلكرتوين 
www.battariat.com  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لصناعة البطاريات »بطاريات«
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1410/10/25ه�.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
%74.90 �ضركة الت�ضنيع الوطنية     : ال�سركاء الرئي�سيون 
%25.10 �ضركاء حمليون       

اإعادة تد�ير البطاريات امل�ضتهلكة �ضناعيًا �اإنتاج الر�ضا�س �البويل بر�بلني ��ضلفات ال�ضوديوم   : مهام ال�سركة ون�ساطها 
من البطاريات امل�ضتهلكة.

مادة الر�ضا�س، �ضلفات ال�ضوديوم.  : املنتج 
اململكة العربية ال�ضعودية.  : الأ�سواق 
املنطقة ال�ضناعية الثانية  : املوقع 
املرحلة الثالثة - الريا�س

�س.ب 43169 الريا�س 11561
اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 2424 265 01 فاك�س: 2223 265 01
info@rasass.com.sa  : الربيد الإلكرتوين 
www.rasass.com.sa  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة »رصاص«
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1406/7/29ه�.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
%88.3 �ضركة الت�ضنيع الوطنية     : ال�سركاء الرئي�سيون 
%11.7 �ضركاء حمليون       

البال�ضتيكية  الأل��واح   - ال�ضيارات  بطاريات  �ت�ضمل  ال�ضناعية  املنتجات  �توزيع  �بيع  ت�ضويق   : مهام ال�سركة ون�ساطها 
يف  ال�ضتثمار   - ال�ضناعية  للمنتجات  التجارية  الوكالت   - �الت�ضدير  ال�ضتراد  اأعمال   -
 جمالت اخلدمات ال�ضناعية �ت�ضمل خدمات املحافظة على البيئة �خدمات اجلودة �الفح�س

�الختبار الفني.
ال�ضوق املحلية �الإقليمية.  : الأ�سواق 

مبنى العقارية اجلديد - الربج الأ�ل  : املوقع 
�ضارع ال�ضتني - امللز - الريا�س
�س.ب 86868 الريا�س 11632

اململكة العربية ال�ضعودية
هاتف: 2800 476 01 فاك�س: 0088 476 01

khadamatbp@hotmail.com  : الربيد الإلكرتوين 

الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة »خدمات« KHADAMAT
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1406/7/29ه�.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
%74.89 �ضركة الت�ضنيع الوطنية ��ضركة خدمات   : ال�سركاء الرئي�سيون 
%25.11 �ضركة تي يو يف نورد الأملانية العاملية    

�البيئة  اجل��ودة  اإدارة  نظم  �ال�ضيانة،  املعايرة  �الختبار،  الفح�س  جم��الت  يف  الفنية  اخلدمات  تقدمي   : مهام ال�سركة ون�ساطها 
البيئي،  التقييم  املعلومات،  تقنية  �ال�ضالمة،  ال�ضحة  )ها�ضب(،  الأغذية  �ضالمة  اإدارة  نظم  )الآي��ز�(، 

�التدريب.
اأنظمة اإدارة اجلودة )الآيز� 9001(، اأنظمة اإدارة البيئة )الآيز� 14001(، اأنظمة ال�ضالمة �ال�ضحة املهنية   : خدمات ال�سركة 
�اأ�عية  للغاليات  الفني  �الختبار  الفح�س  )الها�ضب(،  الغذاء  �ضالمة  اإدارة  اأنظمة   ،)18001  OHSAS(
ال�ضغط �الرافعات �معدات الرفع، فح�س �معاينة معدات ال�ضالمة، تقدمي ال�ضت�ضارات الهند�ضية للتاأهيل 
)ASME(، اإجراء الختبارات غر الإتالفية )NDT(، القيا�س �املعايرة لأجهزة �معدات القيا�س، �التدريب على 

كل هذه اخلدمات.
اململكة العربية ال�ضعودية  : الأ�سواق 

املقر الرئي�ضي: �س.ب 3998 الدمام 31481 اململكة العربية ال�ضعودية هاتف: 8333 840 03 فاك�س 6476 840 03  : املوقع 
sales@fahss.com info@fahss.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.fahsstuv.com   : املوقع على الإنرتنت 
فرع الفح�س �الختبار الفني )فح�س/TUV اجلبيل(  : الفروع 

�س.ب 10771 اجلبيل 31961 اململكة العربية ال�ضعودية هاتف: 9/10 / 8 / 7607 340 03 فاك�س: 7605 340 03
info@fahsstuv.com :الربيد الإلكرت�ين

www.fahsstuv.com :موقع الإنرتنت
خمترب اخلليج للمقايي�س �املعاير )جيم�س(

�س.ب 10166 اجلبيل 31961 اململكة العربية ال�ضعودية هاتف: 9453 341 03 / 9452 341 03 / 9451 341 03 فاك�س: 7628 341 03
info@gems-calibration.com الربيد الإلكرت�ين

www.gems-calibration.com :موقع الإنرتنت

الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة »فحص«
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1425/3/8ه�.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
%74.89 �ضركة الت�ضنيع الوطنية ��ضركة خدمات    : ال�سركاء الرئي�سيون 
%25.11 �ضركة تي يو يف نورد الأملانية العاملية     

الأغذية  �ضالمة  اإدارة  نظم  )الآي��ز�(،  �البيئة  اإدارة اجلودة  نظم  �الختبار،  الفح�س  الفنية يف جمالت  تقدمي اخلدمات   : مهام ال�سركة ون�ساطها 
)ها�ضب(، ال�ضحة �ال�ضالمة، تقنية املعلومات، �التقييم البيئي �التدريب.

 OHSAS( املهنية  �ال�ضحة  ال�ضالمة  اأنظمة   ،)14001 )الآي��ز�  البيئة  اإدارة  اأنظمة   ،)9001 )الآي��ز�  اجلودة  اإدارة  اأنظمة   : خدمات ال�سركة 
�اأ�عية ال�ضغط �الرافعات �معدات  الفني للغاليات  الغذاء )الها�ضب(، الفح�س �الختبار  اإدارة �ضالمة  اأنظمة   ،)18001
اإجراء الختبارات غر الإتالفية   ،)ASME( للتاأهيل  الرفع، فح�س �معاينة معدات ال�ضالمة، تقدمي ال�ضت�ضارات الهند�ضية 
اأكادميية ذات  �الإداري��ة من خالل  �الهند�ضية  الفنية  املجالت  العديد من  تدريبية متخ�ض�ضة يف  تقدمي خدمات   ،)NDT(

.)TUV Akademie( م�ضتوى متميز
د�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي، �بع�س الد�ل العربية.  :  الأ�سواق 

املقر الرئي�ضي؛ �س.ب 26674 - املنامة - مملكة البحرين هاتف: 7391 787 1 973 فاك�س: 7392 787 1 973  : املوقع 
samsonb@tuv-nord.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tuv.me.com  : املوقع على الإنرتنت 
فرع اأبوظبي؛ �س.ب 46030 اأبوظبي - الإمارات العربية املتحدة هاتف: 8500 447 2 971  : الفروع 

abudhabi@tuv-nord.com فاك�س: 8600 447 2 971 الربيد الإلكرت�ين 
فرع دبي؛ �س.ب 79123 دبي - الإمارات العربية املتحدة هاتف: 6431 345 4 971 

dubai@tuv-nord.com :فاك�س 6373 345 4 971 الربيد الإلكرت�ين
فرع قطر؛ �س.ب 24922 الد�حة - قطر، هاتف: 186 4620 974

qatar@tuv-nord.com :فاك�س: 216 4620 974 الربيد الإلكرت�ين
فرع الكويت؛ �س.ب 29643 ال�ضفاة 13157 الكويت، هاتف: 5962 246 965

kuwait@tuv-nord.com :فاك�س: 5964 246 965 الربيد الإلكرت�ين
syria@tuv-nord.com :فرع �سورية؛ هاتف: 1997 331 11 963 / 3837 331 11 963 الربيد الإلكرت�ين

»TUV-ME« تي يو في ميدل إيست
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1411/5/16ه�.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
%35.46 �ضركة الت�ضنيع الوطنية     : ال�سركاء الرئي�سيون 
%64.54 بقية امل�ضاهمني      

ال�ضناعات احلديدية التحويلية �الهند�ضية �الأ�ضا�ضية.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 
خمتلف اأنواع الأ�ضالك امل�ضحوبة، املحا�ر مبختلف اأنواعها، �امل�ضبوكات �قطع الغيار.  : املنتج 

اإيطاليا،  بريطانيا،  العربية،  الد�ل  اخلليجي،  التعا�ن  جمل�س  د�ل  ال�ضعودية،  العربية  اململكة   : الأ�سواق 
باك�ضتان، �اإيران.

مدينة اجلبيل ال�ضناعية  : املوقع 
�س.ب 10882 اجلبيل ال�ضناعية 31961

هاتف: 8000 358 03 فاك�س 3831 358 03
natmetal@natmetalco.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.natmetalco.com  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن »معدنية«
�سركة م�ساهمة مدرجة يف تداول
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1404/4/19ه�.  : تاريخ التاأ�سي�ض 
�ضركة ع�ضر     %50.40  : ال�سركاء الرئي�سيون 
%42.60 �ضركة الت�ضنيع الوطنية  

%07 �ضركاء حمليون    
اإنتاج �ت�ضويق �بيع الكرتون امل�ضلع.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

الكرتون امل�ضلع جلميع القطاعات �ال�ضتخدامات  : املنتج 
اململكة العربية ال�ضعودية، د�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي، الد�ل العربية  : الأ�سواق 

)الأردن ��ضوريا �اليمن(.
املدينة ال�ضناعية الثانية بالريا�س.  : املوقع 

�س.ب: 25817 الريا�س 11476
هاتف: 2211 265 01 فاك�س: 2482 265 01

info@watanpac.com.sa  : الربيد الإلكرتوين 
www.watanpac.com.sa  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة »وطن باك«
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جمموعة  الوطنية  الت�ضنيع  ل�ضركة  ع�ضرة  اخلام�ضة  العادية  غر  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
البنود املدرجة على جد�ل اأعمالها خالل اجتماعها الذي عقد م�ضاء الإثنني 4 اأبريل 2011م. 
�ت�ضمن جد�ل الأعمال جمموعة من البنود التي مت الت�ضويت عليها من قبل امل�ضاهمني خالل 
من  ال�ضركة  مال  راأ�س  برفع  الإدارة  جمل�س  تو�ضية  مقدمتها  يف  جاء  اجلمعية، 
5.067.531.550 ريال اإىل 5.574.284.710 ريال، مبنح �ضهم جماين لكل ع�ضرة اأ�ضهم، 
على اأن يتم ت�ضديد قيمة هذه الزيادة من بند عال�ة الإ�ضدار، لتبلغ ن�ضبة التغر يف راأ�س املال 
10% �عدد الأ�ضهم قبل زيادة راأ�س املال 506.753.155 �ضهم على اأن ي�ضل عدد الأ�ضهم 
بعد الزيادة اإىل 557.428.471 �ضهم، �على اأن تكون اأحقيقة الأ�ضهم املجانية للم�ضاهمني 
يوم  تدا�ل  بنهاية  )تدا�ل(  املالية  الأ�راق  اإيداع  مركز  لدى  ال�ضركة  �ضجالت  يف  امل�ضجلني 
الزيادة  مع  يتفق  لل�ضركة مبا  الأ�ضا�ضي  النظام  املادة )5-1( من  �تعديل  انعقاد اجلمعية، 

املقرتحة يف راأ�س املال.
بواقع  للم�ضاهمني  نقدية  اأرباح  بتوزيع  الإدارة  جمل�س  تو�ضية  اأي�ضًا  اجلمعية  اعتمدت  كما 
)ريال �احد( لكل �ضهم مبا ميثل 10% من راأ�س املال على اأن تكون اأحقية الأرباح للم�ضاهمني 
يوم  تدا�ل  بنهاية  )تدا�ل(  املالية  الأ�راق  اإيداع  مركز  لدى  ال�ضركة  �ضجالت  يف  امل�ضجلني 

انعقاد اجلمعية.

كذلك اعتمدت اجلمعية يف اجتماعها البنود الأخرى املدرجة على جد�ل الأعمال �هي:

• الت�ضديق على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2010م.	
• يف 	 كما  لل�ضركة  العمومية  �امليزانية  احل�ضابات  مراقب  تقرير  على  املوافقة 

�حتى  2010/01/01م  من  الفرتة  عن  �اخل�ضائر  الأرباح  �ح�ضاب  2010/12/31م 
2010/12/31م �الت�ضديق عليه.

• املراجعة، 	 جلنة  قبل  من  املر�ضحني  بني  من  احل�ضابات  مراقب  اختيار  على  املوافقة 
�حتديد  �ضنوية،  الربع  املالية  �البيانات  2011م  املايل  للعام  املالية  القوائم  ملراجعة 

اأتعابه.
• املوافقة على تعديل املادة )14-1( من النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة.	
• اعتماد قواعد اختيار اأع�ضاء جلنة املراجعة �تعيينهم، �اأ�ضلوب عمل اللجنة.	
• عمل 	 �اأ�ضلوب  �تعيينهم،  �املكافاآت  الرت�ضيحات  جلنة  اأع�ضاء  اختيار  قواعد  اعتماد 

اللجنة.
• اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2010/12/31م.	

بعد اقتراب أرباحها من المليار ونصف المليار ريال

التصنيع الوطنية توزع أرباحًا على مساهميها  
وتزيد رأس مالها 10 بالمائة
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شركة فحص تفحص عربات نقل الحاويات والعفش بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

التصنيع والمتطورة تؤسسان شركة جديدة للبوليول ومشتقاته
اأعلنت �ضركة الت�ضنيع الوطنية )الت�ضنيع( �ال�ضركة ال�ضعودية لل�ضناعات املتطورة )املتطورة( عن 
تاأ�ضي�س �ضركة جديدة للبوليول �م�ضتقاته �التي مت ت�ضجيلها حتت م�ضمى "الت�ضنيع �املتطورة للبوليول 
�م�ضتقاته"، براأ�س مال �قدره 140 مليون ريال �ضعودي منا�ضفة بني )الت�ضنيع( �)املتطورة(. �كانت 
ال�ضركتان قد �قعتا يف �ضهر اإبريل 2011م املا�ضي اإتفاقية �ضراكة بينهما لإنتاج 120 األف طن مرتي 
�ضناعة  يف  تدخل  التي  يورثني  البويل  مادة  �ضناعة  يف  ي�ضتعمل  الذي  بوليول  اإيرث  البويل  مادي  من 

املفر��ضات �ال�ضيارات �مواد العزل احلراري.
�يقدر حجم ال�ضتثمار يف امل�ضر�ع ب 460 مليون ريال �ضعودي. ��ضوف يقام امل�ضر�ع يف موقع �ضركة 
برت� رابغ مبدينة رابغ، �يتوقع بدء اإنتاجه يف نهاية الربع الرابع من عام 2013م. �جدير بالذكر اأن 

ال�ضركتني كانتا قد �قعتا عقد ترخي�س التقنية مع �ضركة كاربنرت الأمريكية يف 14 فرباير 2011م.

اعتمدت اإدارة مطار امللك عبدالعزيز الد�يل بجدة ال�ضركة الوطنية 
للفح����س �الختب���ار الفن���ي املح���د�دة )فح����س(، اإح���دى �ضركات 
الت�ضنيع الوطنية، لتطبيق برنامج فح�س املعدات �العربات العاملة 
داخل �ضاح���ة مطار امللك عبدالعزيز الد�يل بج���دة �اإ�ضدار �ضهادة 
اأهلي���ة د�ري���ة ح�ضب نوع كل مع���دة. �اعتربت اإدارة املط���ار ال�ضهادة 
�ضرط���ًا اأ�ضا�ضيًا ل���كل معدة تعمل داخل �ضاحة املط���ار. �بداأت �ضركة 

فح�س يف تنفيذ الربنامج ابتداًء من 13 �ضبتمرب 2011م.
��ض���ددت اإدارة املط���ار عل���ى كاف���ة الإدارات احلكومي���ة ��ض���ركات 
الط���ران ��كالئه���ا �ال�ض���ركات العاملة يف مطار املل���ك عبدالعزيز 
ال���د�يل ب�ضر�رة الإلت���زام بربنامج الفح�س للح�ض���ول على �ضهادة 
�ضالحي���ة املع���دة للعمل داخل ال�ضاح���ة �التن�ضيق يف ذل���ك مع اإدارة 

ال�ضالم���ة ��ضمان اجل���ودة باملطار، مع التاأكيد عل���ى خر�ج املعدات 
غ���ر املوؤهلة من اخلدمة اإىل حني تاأهيلها �تطبيق الغرامة النظامية 

بحق م�ضتخدميها كمعدة غر اآمنة.
�تق���وم فح�س ب���د�ر الطرف الثالث الذي ينف���ذ برناجمًا للتاأكد من 
�ضالم���ة املعدات العاملة داخ���ل �ضاحة املطار �من���ح املعدات �ضهادة 

فنية �ضنوية تثبت �ضالحيتها داخل �ضاحة املطار.
يذك���ر اأن �ضركة فح�س ه���ي اإحدى �ضركات الت�ضني���ع الوطنية، �مت 
تاأ�ضي�ضه���ا يف ع���ام 1406ه ���  يف مدين���ة اجلبي���ل ال�ضناعي���ة لتقدمي 
اخلدمات الفنية يف جمالت الفح�س �الختبار، املعايرة �ال�ضيانة، 
نظ���م اإدارة اجلودة �البيئة، نظم اإدارة �ضالم���ة الأغذية )ها�ضب(، 

ال�ضحة �ال�ضالمة، تقنية املعلومات، التقييم البيئي �التدريب.
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خدمة لعمالئها في السوق المحلي

التصنيع تنظم ندوة  عن صناعة أنابيب 
البولي إثيلين عالي الكثافة

عقدت �ضركة الت�ضنيع يوم الأربعاء 23 مار�س 2011م ند�ة عن �ضناعة اأنابيب البويل 
اخلربات  تبادل  بهدف  املحلي،  ال�ضوق  يف  لعمالئها   PE100 الكثافة  عايل  اإثيلني 
�التعامل مع التطورات �املفاهيم ال�ضناعية احلديثة �الجتاهات امل�ضتقبلية، �توعية 
امل�ضاركني باملتطلبات التنظيمية اخلا�ضة با�ضتخدام املواد الأ�ضا�ضية �طرق الت�ضنيع 

�الرتكيب.
�قد اأقيمت الند�ة يف فندق الفور�ضيز�ن مبدينة الريا�س بح�ضور املهند�س/ �ضالح 
بن فهد النزهة، الرئي�س �امل�ضوؤ�ل الت�ضغيلي الأعلى ب�ضركة الت�ضنيع، �بح�ضور عدد 
من  جمموعة  اإىل  بالإ�ضافة  املحلي،  ال�ضوق  يف  البال�ضتيكية  الأنابيب  م�ضنعي  من 
�ضهادات  منح  يف  املتخ�ض�ضة  املعاهد  من  �خرباء  ال�ضناعة  هذه  يف  املتخ�ض�ضني 
اجلودة كما ح�ضر الند�ة ممثلني عن هيئة املوا�ضفات �املقايي�س ال�ضعودية �جامعة 

امللك �ضعود.
اإثيلني امل�ضتخدمة يف �ضناعة الأنابيب  اأ�ل �ضركة تنتج مواد البويل  �تعترب الت�ضنيع 
اجلبيل  مدينة  يف  البرت�كيما�يات  لإنتاج  جممعها  من  اململكة  يف  البال�ضتيكية 
ال�ضناعية، �هي كذلك من اأ�ائل ال�ضركات التي اأدركت اأهمية ا�ضتخدام املواد الأ�لية 
بالطرق ال�ضحيحة يف �ضناعة الأنابيب مما ي�ضمن جودتها �ذلك ملا لهذه املواد من 

اأهمية يف جودة اخلدمات العامة �البنية التحتية للم�ضاريع الأ�ضا�ضية يف اململكة.

التصنيع ترعى يوروموني الرابع في الرياض
رعت �ضركة الت�ضنيع الوطنية املوؤمتر ال�ضعودي الأ�ر�بي الرابع )يور�موين( الذي عقد مبدينة الريا�س 
اإبراهيم الع�ضاف، �مب�ضاركة  يومي 17-18 مايو 2011م املا�ضي، برعاية معايل �زير املالية الدكتور 
امل�ضرفية  يف  متخ�ض�ضني  اإىل  بالإ�ضافة  �الأعمال  املال  �رجال  الد�لة  م�ضوؤ�يل  كبار  من  جمموعة 
ال�ضعودي،  العربي  النقد  موؤ�ض�ضة  حمافظ  اجلا�ضر  حممد  الدكتور  املتحدثني  �من  الد�لية،  املحلية 
�الأ�ضتاذ خالد حممد الق�ضيبي، �زير القت�ضاد �التخطيط، اإ�ضافة اإىل املهند�س مبارك بن عبداهلل 
التنفيذي  �الرئي�س  الرئي�س  الرباك،  علي  �الأ�ضتاذ  الوطنية،  الت�ضنيع  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلفرة، 
لل�ضركة ال�ضعودية للكهرباء، �الدكتور حممود حمي الدين، املدير التنفيذي يف البنك الد�يل، �ال�ضيد 
كبار  من  �غرهم  امل�ضتثمرين،  خلدمات  موديز  ل�ضركة  التنفيذي  �الرئي�س  الرئي�س  مادلني،  مايكل 

ال�ضخ�ضيات.
�ناق�س املوؤمتر ق�ضية تنويع م�ضادر التمويل، �ركز على حاجة اململكة امللحة لالنتقال من مناذج التمويل 
�التي متكن من  تنوعًا  الأكرث  التمويل  موارد  اإىل حزمة من  املبا�ضر  التمويل احلكومي  مثل  التقليدية 
كذلك  �املتو�ضطة.  ال�ضغرة  املن�ضاآت  اخلا�س يف متويل  للقطاع  فاعل  د�ر  نحو  التحول  �ترة  ت�ضريع 
املقبلة �بحث كيفية  الفرتة  تبنيها يف  اإىل  اململكة  التي حتتاج  الت�ضريعية  التغرات  اأهم  املوؤمتر  ناق�س 

توظيف ر�ؤ��س الأموال اخلارجية لتعزيز تنويع م�ضادر التمويل. 
��ضارك املهند�س مبارك بن عبداهلل اخلفرة، رئي�س جمل�س اإدارة الت�ضنيع، بكلمة يف املوؤمتر تنا�ل فيها 
اأحداث خالل عام 2011م، بف�ضل  قدرة القت�ضاد ال�ضعودي على ال�ضمود رغم ما انتاب العامل من 
التخطيط اجليد من قبل احلكومة مبديًا �ضعادته مببادرة خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن 
اإىل  جمملها  يف  هدفت  �التي  العالجية  رحلته  من  عودته  اإثر  امللكية  �اأ�امره  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز 

تخفيف الأعباء املالية عن كاهل املواطنني �رفع م�ضتوى رفاههم الجتماعي.
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رعاه األمير سلمان بن عبدالعزيز

التصنيع الوطنية ترعى الملتقى األول للمهندسين 
الكيميائيين السعوديين

رعت �ضركة الت�ضنيع الوطنية امللتقى الأ�ل للمهند�ضني الكيميائيني 2011 الذي اأقيم بجامعة امللك �ضعود مبدينة 
الريا�س يومي 17 �18 مايو 2011م، برعاية الأمر �ضلمان بن عبدالعزيز،  �ناق�س د�ر الهند�ضة الكيميائية يف 
الطاقة  �حمطات  �البال�ضتيك  �البرت�كيما�ية  البرت�لية  لل�ضناعات  الزا�ية  حجر  باعتبارها  امل�ضتدامة  التنمية 

�حتلية املياه، كذلك ال�ضناعات التعدينية �التحويلية املختلفة �التي ت�ضكل الداعم الرئي�ضي لالقت�ضاد الوطني.
�هدف امللتقى اإىل اإيجاد بيئة منا�ضبة لنقل التجارب �اخلربات بني املهند�ضني �العلماء �الباحثني �املهتمني مبهنة 
مبهنة  �الهتمام  العالقة  ذات  �املوؤ�ض�ضات  القطاعات  بني  مثالية  قناة  اإيجاد  اإىل  �كذلك  الكيميائية،  الهند�ضة 
الهند�ضة الكيميائية للتكامل �التعا�ن. �ناق�س امللتقى ق�ضايا املهنة امللحة �الأنظمة �اللوائح �ال�ضيا�ضات �املعوقات 
باكورة  الكيميائيني  للمهند�ضني  الأ�ل  امللتقى  �يعترب  الكيميائية.  الهند�ضة  مهنة  �تنمية  لدعم  ا�ضرتاتيجية  ���ضع 
ن�ضاط �فعاليات اجلمعية ال�ضعودية للمهند�ضني الكيمائيني يف اململكة �الرامية اإىل تعزيز اأهمية رفع كفاءة املهند�ضني 

�م�ضتواهم املهني �مناق�ضة ق�ضايا املهنة اخلا�ضة باملهند�ضني الكيميائيني �زيادة د�رهم الفاعل يف التنمية. 

األمير سلمان يكرم التصنيع لرعايتها المؤتمر السعودي األول لأليتام
كرم �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمر �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود، �زير الدفاع 
�ضركة  )اإن�ضان(،  الأيتام  لرعاية  اخلرية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
لالأيتام  الأ�ل  ال�ضعودي  املوؤمتر  يف  �م�ضاركتها  لرعايتها  الوطنية  الت�ضنيع 
اأبريل   28-26 الفرتة  يف  الريا�س  مبدينة  اأقيم  الذي  امل�ضاحب  �املعر�س 

2011م ، �نظمته جمعية )اإن�ضان( برعاية من �ضركة الت�ضنيع الوطنية.
��ضاركت الت�ضنيع برعاية ذهبية يف املوؤمتر الذي �ضعى اإىل تبادل اخلربات 
�التجارب بني املتخ�ض�ضني يف جمال رعاية الأيتام داخل اململكة �خارجها، 
تن�ضيق اجلهود  ي�ضهم يف  املجال مما  العلمية يف هذا  ال�ضاحة  اإثراء  �كذلك 
�يوؤدي اإىل تطوير اخلدمات املقدمة لالأيتام. كما احتوى املعر�س امل�ضاحب 
للموؤمتر على اأجنحة جلمعيات �موؤ�ض�ضات حملية �عربية تعر�س جتاربها يف 

جمال رعاية الأيتام خالل الأيام الثالثة للموؤمتر. �قد تخلل املوؤمتر تقدمي 44 
بحثًا حول رعاية الأيتام من داخل اململكة خارجها بالإ�ضافة اإىل 8 �ر�س عمل 
اجلمعيات  جلهود  ا�ضتعر�س  جرى  �كذلك  الأيتام،  مع  للعاملني  متخ�ض�ضة 

العاملة يف هذا القطاع �الربامج املتميزة حملية �العربية �الد�لية.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلفرة،  عبداهلل  بن  مبارك  املهند�س  �ضكر  جانبه  من 
الهتمام  على  �حر�ضه  �ت�ضريفه  للت�ضنيع  تكرميه  �ضلمان  لالأمر  الت�ضنيع 
باجلمعيات اخلرية عمومًا �جمعية )اإن�ضان( خ�ضو�ضًا �ما يعك�ضه ذلك من 
اهتمام قيادتنا مبوؤ�ض�ضات املجتمع املدين �جعلها رعاية املحتاجني على راأ�س 
�تعليمية  تربوية  �اأن�ضطة  برامج  من  لهم  تقدمه  مبا  �اأ�لوياتها،  اهتماماتها 

�اجتماعية ��ضحية. 
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بعد رعايتها للمعرض األول للمسؤولية االجتماعية

األمير فيصل بن سلمان يكرم التصنيع ويشيد بأدائها في خدمة المجتمع
كرم �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمر في�ضل بن �ضلمان �ضركة الت�ضنيع الوطنية ممثلة يف املهند�س 
�ضالح بن فهد النزهة، الرئي�س الت�ضغيلي الأعلى، �ذلك �ضمن فعاليات افتتاح املعر�س الأ�ل 
للم�ضوؤ�لية الجتماعية الذي انطلق برعايته، حفظه اهلل، �افتتح الأحد 22 مايو �ا�ضتمر ثالثة 
الت�ضنيع يف املعر�س �جتول داخله  اأيام. كذلك قام الأمر في�ضل بن �ضلمان بزيارة جناح 
�اأثنى على د�ر ال�ضركة يف امل�ضوؤ�لية الجتماعية. كما دعا �ضموه اإىل تاأ�ضيل ثقافة امل�ضوؤ�لية 
الجتماعية، ���ضفها باأنها ثقافة راقية ت�ضتمد جذ�رها من قيم اإن�ضانية �دينية ��طنية، �هي 
ثقافة امل�ضوؤ�لية الجتماعية مبفهومها املتخ�ض�س �الذي يعنى مبن�ضاآت القطاع اخلا�س. �اأكد 
امل�ضوؤ�لية  مفهوم  لتفعيل  القطاعات  خمتلف  بني  اجلهود  ت�ضافر  اأهمية  على  في�ضل  الأمر 
يف  �املوؤ�ض�ضات  �ال�ضركات  الوطنية  املن�ضاآت  بني  املتميز  بالتفاعل  اأ�ضاد  كما  الجتماعية، 
املعر�س �احلر�س على اإجناحه كتجربة اأ�ىل تلقي ال�ضوء على مبادرات القطاع اخلا�س يف 
الأعلى  الرئي�س  النزهة،  فهد  بن  �ضالح  املهند�س  ثمن  املجتمعية. من جانبه  التنمية  جمال 
املعر�س، �ضمن  للت�ضنيع، �زيارته جلناحها يف  �ضلمان  الأمر في�ضل بن  بالت�ضنيع، تكرمي 
جهوده التي ل تنكر يف جمال دعم امل�ضوؤ�لية الجتماعية يف اململكة ��ضعيه الد�ؤ�ب اإىل تفعيلها 

�تر�ضيخها كمفهوم اجتماعي نبيل يهدف اإىل رفاه املجتمع �تطويره.
�اأقيم املعر�س بالتعا�ن مع الغرفة التجارية ال�ضناعية بالريا�س �موؤ�ض�ضة بتول، �يعد الأ�ل 
بالربامج  للتعريف  �ضانحة  فر�ضة  املعر�س  �ج�ضد  ال�ضعودية.  العربية  اململكة  يف  نوعه  من 

الجتماعية الهادفة التي تقدمها الكثر من ال�ضركات يف اإطار م�ضوؤ�ليتها الجتماعية.
�قد �ضجع املعر�س يف د�رته الأ�ىل �ضركات القطاع اخلا�س على تبني برامج متنوعة خلدمة 
اأي�ضًا  املجتمع �ا�ضتيعاب احتياجات امل�ضتفيدين �تفعيلها ب�ضكل برامج منظمة تتبناها. �مت 
�ضهد  كما  املعر�س،  خالل  املجتمع  خدمة  جمال  يف  لل�ضركات  املبادرات  من  العديد  طرح 
القطاع  ب�ضركات  الجتماعية  امل�ضوؤ�لية  �مدراء  لر�ؤ�ضاء  املحا�ضرات  من  جمموعة  املعر�س 
العمل  ��ر�س  احلوارية  الفعاليات  من  العديد  املعر�س  هام�س  على  اأقيم  �قد  اخلا�س. 
�املحا�ضرات املتخ�ض�ضة التي �ضارك فيها نخبة من ال�ضيوف على امل�ضتويني املحلي �الد�يل.
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نالت التكريم من األمير سعود بن عبداهلل بن ثنيان

التصنيع الوطنية ترعى ملتقى الجبيل الدولي للبيئة 2011
رعت �ضركة الت�ضنيع الوطنية امللتقى الد�يل للبيئة 2011 الذي نظمته الهيئة امللكية يف مدينة اجلبيل ال�ضناعية، �رعاه 
�ضمو الأمر �ضعود بن عبداهلل بن ثنيان، رئي�س الهيئة امللكية للجبيل �ينبع، �اأقيم يومي 5-6 يونية 2011م حتت �ضعار 

»البيئة �ال�ضناعة يف توافق«.
�قد حظى امللتقى مب�ضاركة العديد من خرباء البيئة املحليني �الد�ليني �ناق�س عددًا من املو�ضوعات املطر�حة على 
عامليًا  املعتمدة  باملعاير  �مقارنتها  الهواء  امللوثات يف  ن�ضبة  درا�ضة  على  امللتقى  �حث  �لقاءاته.  مناق�ضاته  برنامج 
اإتخاذ تدابر الرقابة  لذلك، كما ا�ضتعر�س التكنولوجيا اجلديدة امل�ضتخدمة للحد من تلوث الهواء بالإ�ضافة اإىل 

الفعالة على النبعاثات ال�ضارة �التلوث ال�ضو�ضائي يف املدن ال�ضناعية.
كما ا�ضتعر�س امل�ضاركون يف امللتقى جانبًا من التكنولوجيا اجلديدة يف معاجلة املياه مع الرتكيز على املعاير الد�لية 
اأي�ضًا الجتاهات احلديثة يف التحكم يف مياه ال�ضرف  البيئة، �تنا�لون  اأبراج التربيد على  ملياه ال�ضرب �تاأثرات 

ال�ضحي، �املواد اخلطرة الناجتة عن نقل النفايات.
كما األقى امللتقى مزيدًا من ال�ضوء على اآخر ما مت التو�ضل اإليه يف جمال اإدارة النفايات الطبية �ملوثات الأرا�ضي 
التلوث  م�ضاكل  ا�ضتعرا�س  �كذلك  ال�ضناعية  املدن  يف  الربية  احلياة  حلماية  العالجية  الإجراءات  ��ضع  �كيفية 

البحري يف اخلليج العربي �الآثار البيئية لعمليات احلفر قبالة ال�ضواحل.
كذلك ا�ضتهدف امللتقى حفز �عي املجتمع ال�ضعودي فيما يتعلق بالبيئة، �تفعيل املناهج البيئية للمدار�س �الكليات، 
اإىل جانب التاأكيد على فعالية ا�ضتخدام ��ضائل الإعالم للتوعية البيئية، �مكافحة التلوث البيئي �د�ر ذلك يف تعزيز 

ال�ضحة العامة. �ي�ضاحب امللتقى معر�س للجهات امل�ضاركة لعر�س جتاربها �اإجنازاتها يف حماية البيئة.

جائزة التميز البيئي للعام الثاين على التوايل
��ضهدت فعاليات امللتقى ح�ضول الت�ضنيع الوطنية جائزة التميز يف الأداء البيئي لعام 2010م، املمنوحة من اإدارة 
حماية �مراقبة البيئة بالهيئة امللكية، �قام �ضمو الأمر �ضعود بن عبداهلل بن ثنيان رئي�س الهيئة امللكية للجبيل �ينبع، 

بتكرمي الت�ضنيع ��ضلم درعًا للمهند�س عبداملح�ضن العمران، نائب الرئي�س ل�ضوؤ�ن الأعمال بالت�ضنيع الوطنية.
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برعاية األمير محمد بن سلمان
التصنيع الوطنية تدعم مشروع مهنة 

وتمكين بالتعاون مع جمعية األيادي الحرفية
�قعت �ضركة الت�ضنيع الوطنية يف �ضهر اأكتوبر املا�ضي 2011م، اإتفاقية تعا�ن »م�ضر�ع مهنة 
�متكني« مع جمعية الأيادي احلرفية، تدعم الت�ضنيع مبوجبها امل�ضر�ع مببلغ 250 األف ريال 
لبنات  التاأهيلية  خدماتها  تقدمي  من  احلرفية  الأيادي  جمعية  لتمكني  توجيهها  مت  �ضعودي 
الإتفاقية  هدفت  كذلك  الكرمية.  العمل  فر�ضة  لهن  يتيح  مبا  مهني  ب�ضكل  الفقرة  الأ�ضر 
اجلديدة اإىل م�ضاعدة اجلمعية لالإ�ضهام يف اإعداد القوى الب�ضرية املدربة لتلبية احتياجات 
التنمية،  يف  للم�ضاركة  املهارات  اأف�ضل  لمتالك  للم�ضتفيدات  الفر�ضة  �اإتاحة  العمل،  �ضوق 
الفوتوغرايف.  �الت�ضوير  �التجميل  �اخلياطة  التف�ضيل  عن  احلديثة  باملعلومات  �تز�يدهن 
الأ�ضتاذ  العامة  العالقات  الت�ضنيع مدير  ملدة عام، من جانب  ت�ضتمر  التي  الإتفاقية،  ��قع 
مفلح بن �ضلطان ال�ضمري �من جانب اجلمعية رئي�س جمل�س اإدارتها الدكتور اأحمد ها�ضم. 
�جرت مرا�ضم التوقيع برعاية كرمية من �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمر حممد بن �ضلمان بن 
عبدالعزيز، الرئي�س ال�ضريف للجمعية. �ن�ضت الإتفاقية على اإعطاء الأ�لوية للح�ضول على 
يتم  �اأن  اجلمعية  ترعاهم  الذين  �املعدمة  الفقرة  الأ�ضر  من  للم�ضتفيدات  اخلدمات  هذه 
الإعالن عن الد�رات باأكرث من ��ضيلة اإعالنية، �التاأكد من ا�ضتعداد املتدربة لال�ضتفادة من 
الد�رة بعد اإجراء املقابلة ال�ضخ�ضية معها، �كذلك ن�ضت الإتفاقية على �ضر�رة توفر ��ضيلة 

النقل الآمنة �املنا�ضبة للمتدربات ل�ضمان ا�ضتمرار ح�ضورهن �حتقق امل�ضلحة امل�ضتهدفة.

برعاية وكيل إمارة جازان
1.5 مليون ريال دعم التصنيع الوطنية لجمعية 

اإلحسان الخيرية بجازان
جمعية  مع  تعا�ن  اإتفاقية  2011م،  عام  من  يولية  �ضهر  يف  الوطنية  الت�ضنيع  �ضركة  �قعت 
الإح�ضان اخلرية بجازان، دفعت الت�ضنيع مبوجبها مبلغ مليون �ن�ضف املليون ريال �ضعودي 

مت توجيهها بالكامل لدعم م�ضر�ع اخلدمات ال�ضحية بجازان الذي تقدمه اجلمعية.
�اأكرث  مفيدة  مهنية  بطريقة  للفقراء  الطبية  خدماتها  تقدمي  على  اجلمعية  مل�ضاعدة  �ذلك 
��ضول  �ت�ضهيل  منازلهم  يف  اإليهم  �الو�ضول  للخدمات  املحتاجني  من  التاأكد  بعد  فاعلية، 

اخلدمة لهم بالتن�ضيق مع اجلهات ال�ضحية املعنية يف املنطقة.
��قع الإتفاقية من جانب الت�ضنيع مدير العالقات العامة الأ�ضتاذ مفلح بن �ضلطان ال�ضمري 
برعاية  �ذلك  النا�ضب،  عبدالرحمن  الدكتور  اإدارتها  جمل�س  رئي�س  اجلمعية  جانب  �من 

�ح�ضور الأ�ضتاذ/عبداهلل بن حممد ال�ضويد، �كيل اإمارة جازان.
�ت�ضتمر الإتفاقية ملدة عام �ت�ضمنت دعم جمموعة من اخلدمات التي تقدمها اجلمعية مثل؛ 
الو�ضول  على  القادرين  غر  املر�ضى  نقل  تكلفته،  ميلكون  ل  الذين  للمر�ضى  العالج  توفر 
للم�ضت�ضفى، �توفر الأجهزة الطبية للمر�ضى املعدمني �املعاقني �كبار ال�ضن، بالإ�ضافة اإىل 
للجمعية  اإلكرت�ين  �اإن�ضاء موقع  اأعمالها،  لتغطية  مالية  لتوفر موارد  اأ�قاف اجلمعية  دعم 

كحلقة ��ضل بني اجلمعية �اأهل اخلر �لتعريف املحتاجني بخدماتها.



56

امل�ضوؤ�لية الجتماعية بني القطاعني  لل�ضراكة يف  الثالث  امللتقى  الت�ضنيع ��ضاركت يف  رعت 
العام �اخلا�س �الذي اأقيمت فعالياته مبكة املكرمة يومي 25 �26 �ضبتمرب 2011م، برعاية 
التجارية  الغرفة  �نظمته  الجتماعية،  ال�ضوؤ�ن  �زير  العثيمني،  اأحمد  بن  يو�ضف  الدكتور 
ال�ضناعية مبكة املكرمة بالتعا�ن مع جامعة الفي�ضل )كلية الأمر �ضلطان( ك�ضريك اأكادميي.

بهدف  الجتماعية  ال�ضوؤ�ن  قطاع  يف  �خمت�س  خبر   12� م�ضارك   300 امللتقى  يف  ��ضارك 
التي  امل�ضوؤ�لية الجتماعية، حيث مت عقد جمموعة من اجلل�ضات  اآفاق تطورات  ا�ضت�ضراف 
ناق�ضت كل ما يتعلق مبجال امل�ضوؤ�لية الجتماعية من حيث الإمكانات �الفعاليات لل�ضعي لبناء 
ا�ضرتاتيجيات امل�ضوؤ�لية الجتماعي يف ال�ضركات املتو�ضطة �ال�ضغرة بالإ�ضافة اإىل ال�ضركات 
الكربى، �تطوير مبداأ ال�ضراكة بني القطاعني العام �اخلا�س لبناء منظومة فاعلة للم�ضوؤ�لية 

الجتماعية داخل املجتمع ال�ضعودي.

�هدف امللتقى اإىل خلق �عي عام حول امل�ضاهمة يف برامج امل�ضوؤ�لية الجتماعية بهدف رفع 
م�ضتويات امل�ضاركة يف تطويرها �تنميتها �امل�ضاركة لرفع م�ضتوى التاأثر.

التصنيع الوطنية ترعى الملتقى الثالث للشراكة في المسؤولية االجتماعية

التصنيع الوطنية تطلق حملة بين موظفيها للتبرع لمتضرري الصومال
اأطلقت �ضركة الت�ضنيع الوطنية حملة بني موظفيها لدعم منكوبي املجاعات يف ال�ضومال 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ال�ضريفني  اأطلقها خادم احلرمني  التي  الدعوة  جتا�بًا مع 
لتنفيذ احلملة الوطنية للتخفيف من معاناة الأ�ضقاء يف ال�ضومال �التي انطلقت بالفعل 
يف 22 رم�ضان 1432ه� يف عموم مناطق اململكة. �تثمينًا لأمر خادم احلرمني ال�ضريفني، 
فتحت الت�ضنيع باب التربع بني موظفيها لإغاثة �ضعب ال�ضومال الذي تعر�س لظر�ف 

ال�ضوء نتج عنها موت الآلف معظمهم من الأطفال �نز�ج �جلوء  اأمنية �معي�ضية بالغة 
مئات الآلف من املواطنني ال�ضوماليني بحثًا عن الطعام �املاء.

�قدمت الت�ضنيع ملوظفيها بع�س الت�ضهيالت يف تق�ضيط مبلغ التربع، حيث قامت الت�ضنيع 
تربع  ي�ضتقطع  اأن  على  مبا�ضرة  املعنية  للجهات  موظفيها  �عن  عنها  التربع  مبلغ  بدفع 

املوظفني من ر�اتبهم ال�ضهرية على فرتات طويلة ت�ضل اإىل 10 �ضهور.
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التصنيع تدعم برنامج نماء الدرر لتأهيل 
الفتيات ذوات االحتياجات الخاصة

�قعت الت�ضنيع يف يوم ال�ضبت 30 يولية 2011م اإتفاقية تعا�ن مع فريق مناء الدرر 
التابع للجمعية اخلرية لالأعمال التطوعية مبدينة الدمام، تدعم )الت�ضنيع( من 
الحتياجات  ذ�ات  من  الفتيات  �تاأهيل  لتدريب  الدرر  مناء  برنامج  خاللها 

اخلا�ضة لالنخراط يف �ضوق العمل.
�تاأهيل  تدريب  م�ضاعدات  لتقدمي  طرفيها  بني  التعا�ن  على  الإتفاقية  �ن�ضت 
ا�ضتفادة  م�ضتوى  لرفع  املحتاجة،  �الأ�ضر  اخلا�ضة  الحتياجات  ذ�ات  للفتيات 
م�ضادر  لها  يوفر  �مبا  �الإنتاج  العمل  على  الذاتية  طاقاتها  من  �الأ�ضر  الفتيات 
دخل تغنيها �لو جزئيًا عن العتماد على امل�ضاعدات املبا�ضرة �الِهبات من الغر 
�بتحويلهن اإىل ربات عمل �مهن. �يبداأ الربنامج يف يوم ال�ضبت املوافق 26 اأكتوبر 
2011م املقبل، �يخدم 50 م�ضتفيدة يتم تدريبهن �ضمن جمموعة من �ر�س العمل.

قبل انطالقة رالي حائل 2011

التصنيع الوطنية تدعم جمعية أجا الخيرية النسائية بحائل 
�قعت �ضركة الت�ضنيع الوطنية نهاية �ضهر يناير 2011م اتفاقية تعا�ن مع جمعية اأجا اخلرية الن�ضائية 
بحائل قامت من خاللها الت�ضنيع بدعم اجلمعية مببلغ 150.000 ريال �ضعودي، كاأ�ل تعا�ن من نوعه 
مهنتي  على  الفتيات  لتدريب  اأعمال  حا�ضنتي  لإن�ضاء  املبلغ  ر�ضد  �مت  �اجلمعية،  الت�ضنيع  �ضركة  بني 
على  للح�ضول  �تاأهيلهن  املتدربات  الفتيات  مهارات  تطوير  بهدف  الفوتوغرايف،  �الت�ضوير  التجميل 
اإدارة  اإىل  تاأهيلهن م�ضتقباًل  اأ� من منازلهن، كذلك  امل�ضاغل  العمل يف  فر�ضة عمل كرمية من خالل 

م�ضاريعهن اخلا�ضة بي�ضر ��ضهولة.
�ياأتي هذا الدعم يف اإطار اهتمام الت�ضنيع بربامج امل�ضوؤ�لية الجتماعية �حر�ضها على القيام بد�رها 
من  �احدة  �باعتبارها  �تنويعه  ال�ضعودي  القت�ضاد  تطوير  �ضعيد  على  لد�رها  �ا�ضتكماًل  املجتمع  يف 

كربيات ال�ضركات ال�ضناعية يف ال�ضعودية �يف املنطقة العربية.
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بحضور وتكريم أمير المنطقة الشرقية

 التصنيع الوطنية تدعم معمل الحاسب
بمركز الروضة بالدمام 

الدمام،  مبدينة  الر��ضة  بحي  الجتماعي  الر��ضة  مركز  الوطنية  الت�ضنيع  �ضركة  دعمت 
�ذلك من خالل تز�يد معمل احلا�ضب الآيل للبنني �البنات باملركز بكامل املتطلبات خلدمة 
الأمر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  افتتحه  15 فرباير 2011م  �يف  يخدمها.   التي  الأحياء  �ضكان 
حممد بن فهد بن عبدالعزيز اآل �ضعود، اأمر املنطقة ال�ضرقية. �كرم اأمر ال�ضرقية �ضركة 
الت�ضنيع الوطنية �ضمن تكرميه للداعمني �امل�ضاركني يف املركز بت�ضليمهم در�عا تذكارية.  
�اأ��ضح حممد بن حمد اخلمي�س رئي�س اللجنة الجتماعية يف مركز حي الر��ضة، اأن مركز 
�الرتفيهية  الريا�ضية  املرافق  متكامل  اجتماعي  مركز  اأ�ل  يعد  الجتماعي  الر��ضة  حي 

�الجتماعية �الرتبوية على م�ضتوى جلان التنمية الجتماعية يف اململكة.
من جانبه اأ�ضاد املهند�س �ضالح بن فهد النزهة، الرئي�س �امل�ضوؤ�ل الت�ضغيلي الأعلى بالت�ضنيع 
الوطنية بدعم اأمر املنطقة ال�ضرقية خلدمة املجتمع مما يعطي القد�ة �املثل �يحفز اجلميع 
لدعم املجتمع. �اأكد النزهة اأن الت�ضنيع حري�ضة على القيام بد�ر فاعل يف خدمة املجتمع 
ب�ضكل عام �بربامج التدريب �التطوير ب�ضكل خا�س، لأنها ت�ضتهدف، يف املقام الأ�ل، �ضقل 
هذا  رفعة  يف  بهم  املنوط  بد�رهم  لال�ضطالع  �تاأهيلهم  قدرتهم  �زيادة  ال�ضباب  مهارات 
املركز  هذا  دعم  يف  الإ�ضهام  على  حر�ضها  جاء  هنا  �من  موارده.  �تنويع  �تطويره  الوطن 

الجتماعي الذي يخدم جمموعة من الأحياء يف مدينة الدمام.

من خالل شركتها الشقيقة )فحص(

التصنيع الوطنية تؤهل أول جمعية خيرية 
للحصول على اآليزو بالشرقية

�قعت ال�ضركة الوطنية للفح�س �الختبار الفني املحد�دة )فح�س(، اإحدى �ضركات الت�ضنيع 
الوطنية، اتفاقية مع اجلمعية اخلرية للرعاية الأ�ضرية بالدمام ) �ئام ( تقوم من خاللها 
توقيع  مت   .)9001 )اآيز�  العاملية  اجلودة  �ضهادة  على  للح�ضول  )�ئام(  بتاأهيل  )فح�س( 
الإتفاقية مبقر اجلمعية بفي�ضلية الدمام يف خطوة هي الأ�ىل من نوعها يف العمل اخلري 
باملنطقة ال�ضرقية اأن يتم تاأهيل جمعية خرية للح�ضول على �ضهادة اجلودة العاملية. �تاأتي 
للقيام  ال�ضقيقة  ��ضركاتها  الوطنية  الت�ضنيع  بها  تقوم  حثيثة  �ضمن خطوات  الإتفاقية  هذه 
امل�ضوؤ�لية الجتماعية. �بذلك تقدم  ال�ضعودي �دعم برامج  اإيجابي يف خدمة املجتمع  بد�ر 
الت�ضنيع ��ضركاتها منوذجًا فريدًا يف دعم العمل اخلري من خالل ما تقوم به �ضركة فح�س 
هذه املرة من تاأهيل بع�س اجلمعيات اخلرية للح�ضول على �ضهادات اجلودة �هو ما يوؤ�ض�س 
مل�ضتقبل جديد للجمعيات اخلرية �يزيد من الحرتافية �الإتقان �ي�ضفي املزيد من املنهجية. 
��ضركة فح�س هي اإحدى �ضركات الت�ضنيع الوطنية �هي �ضركة متخ�ض�ضة يف جمال الفح�س 
العاملية  لنيل �ضهادات اجلودة  �ال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  �اعتماد  الفنية  ال�ضناعي �الختبارات 
�اأملاين   %75 بن�ضبة  �ضعودي  م�ضرتك  مال  براأ�س  1986م  عام  يف  فح�س  تاأ�ض�ضت  )اآيز�(. 
بن�ضبة 25%، �تعمل يف اململكة العربية ال�ضعودية �د�ل اخلليج العربي من خالل �ضركة تي يو 

يف ال�ضرق الأ��ضط.
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رعت �ضركة الت�ضنيع الوطنية اأ�ل حفل زفاف جماعي باملنطقة ال�ضرقية حتت رعاية كرمية 
من اأمرها �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمر حممد بن فهد بن عبدالعزيز اآل �ضعود، �الذي اأقيم 
للرعاية  �ئام  جمعية  �نظمته  2011م  يونية   26 الأحد  م�ضاء  اخلرب  يف  اخل�ضراء  بال�ضالة 

الأ�ضرية، �ا�ضتفاد منه 200 �ضاب �فتاة لبناء 100 اأ�ضرة جديدة.

بن  جلوي  الأمر  ال�ضمو  �ضاحب  قبل  من  الوطنية  الت�ضنيع  �ضركة  تكرمي  احلفل  ��ضهد 
عبدالعزيز بن م�ضاعد، نائب اأمر املنطقة ال�ضرقية، لرعايتها للحفل.

للمعاقني  الز�اج اجلماعي  املا�ضيني على رعاية حفالت  العامني  الت�ضنيع خالل  داأبت  �قد 
بالتعا�ن مع جمعية الإعاقة احلركية للكبار )حركية(. اأقيم احلفلني على مدار العامني يف 
بن  �ضطام  الأمر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برعاية  الريا�س  مبدينة  الثقايف  فهد  امللك  مركز 
عبدالعزيز اآل �ضعود، اأمر منطقة الريا�س، �ا�ضتفاد من الأ�ل 102 �ضابًا �فتاة �ا�ضتفاد من 
اإىل  بالإ�ضافة  الت�ضنيع  �فتاة من ذ�ي الحتياجات اخلا�ضة. �قد دعمت  �ضابًا  الثاين 156 

حفل الز�اج تقدمي دعم عيني لهم مل�ضاعدتهم على بناء اأ�ضرتهم اجلديدة.

كرمها نائب أمير الشرقية

التصنيع تزف 200 شاب وفتاة بالخبر
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التصنيع تحصد بطولة الهيئة الملكية السادسة لكرة القدم
ح�ضل فريق كرة القدم ب�ضركة الت�ضنيع الوطنية على املركز الأ�ل يف بطولة الهيئة امللكية 
باجلبيل �التي اأقيمت يف الفرتة من 6 اإىل 27 مار�س 2011م. �قد مت تنظيم البطولة مبدينة 
اجلبيل ال�ضناعية من قبل الهيئة امللكية للجبيع �ينبع ممثلة باإدارة اخلدمات الجتماعية. 
مبدينة  �القطاعات  �الهيئات  ال�ضركات  لكربيات  ممثلة  عديدة  فرق  بالبطولة  �ضارك  �قد 
للكيما�يات،  ال�ضعودية، �ضابك، مرافق، �ضبكيم، منا  اأرامكو  اجلبيل ال�ضناعية، مثل �ضركة 

�ضعودي �ضفر�ن "ا�ضكيم"، �كلية اجلبيل ال�ضناعية �الكلية اجلامعية �اأمن املن�ضاآت.
�تقام بطولة كرة القدم بالهيئة امللكية للعام ال�ضاد�س �قد رعتها الت�ضنيع للعام الثاين على 
خدمة  يف  الت�ضنيع  تدعمها  التي  الجتماعية  امل�ضوؤ�لية  برامج  من  العديد  �ضمن  التوايل، 
املجتمع ال�ضعودي عامة �اجلبيل خا�ضة، حيث قدمت الت�ضنيع العديد من الربامج خلدمة 

مدينة اجلبيل خالل العامني املا�ضيني.

�هناأ الدكتور م�ضلح العتيبي، الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية باجلبيل، فريق الت�ضنيع لكرة 
الريا�ضية  البطولة  لهذه  �رعايتها  دعمها  على  الت�ضنيع  ��ضكر  بالبطولة،  فوزه  على  القدم 
�ضمن ما تقوم به من د�ر بارز يف خدمة املجتمع �ضواًء يف مدينة اجلبيل اأ� يف عموم مناطق 

اململكة العربية ال�ضعودية.
د�ر  بالت�ضنيع  الأعلى  الت�ضغيلي  الرئي�س  النزهة،  فهد  بن  �ضالح  املهند�س  ثمن  جانبه  من 
الهيئة امللكية باجلبيل يف دعم الفعاليات الريا�ضية �الثقافية يف املدينة �خارجها مما يعزز 
الد�ر الفاعل ملوؤ�ض�ضات الد�لة يف تنمية املجتمع �تطويره، كذلك �ضكر املهند�س النزهة فريق 
�حتلي  ريا�ضية  ر�ح  من  البطولة  مدة  طوال  به  حتلو  �ما  جهد  من  بذلوه  ما  على  الت�ضنيع 

ب�ضخ�ضية البطل من بداية املناف�ضة.
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نادي شركة التصنيع الوطنية للخطابة )توست ماستر( ينظم 
مسابقته السنوية األولى

)تو�ضت  للخطابة  الوطنية  الت�ضنيع  �ضركة  نادي  نظم 
ما�ضرت(، يف 22 مار�س 2011م،  امل�ضابقة ال�ضنوية الأ�ىل 
تبداأ  مراحل  ثالث  من  تتكون  التي  ال�ضركة  ملوظفي 
مبرحلة اخلطابة الد�لية، ثم مرحلة اخلطابة الفكاهية، 
تقام  اأن  على  الرجتالية،  اخلطابة  مبرحلة  �تختتم 
امل�ضابقة على م�ضتوى منطقة اخلليج �الأردن �لبنان يف 
يف  الد�يل  امل�ضتوى  على  �تقام  2011م،  مايو  نهاية 
خميم  يف  امل�ضابقة  تنظيم  مت  �قد  2011م.  اأغ�ضط�س 
الت�ضنيع  من  موظفًا   16 فيها  ��ضارك  �ضا�ضرف  �ضركة 
�ضركة  يف  العموم  مدراء  من  عدد  بح�ضور  الوطنية، 
الت�ضنيع الوطنية ��ضركة �ضابك، �كذلك بح�ضور ممثلني 
يف  فاز  �قد  ال�ضناعية.  اجلبيل  يف  اأخرى  �ضركات  من 

�ه�ضام  متار،  م�ضطفى  ال�ضيف،  نبيل  من  كل  امل�ضابقة 
رحيم. �هم من �ضيمثلون الت�ضنيع يف امل�ضابقة ال�ضنوية 
مدينة  م�ضتوى  على  ما�ضرت(  )تو�ضت  اخلطابة  لنادي 
اجلبيل �التي تعقد �ضهر اأبريل. يذكر اأن نادي الت�ضنيع 
)تو�ضت ما�ضرت( ا�ضتطاع خالل مدة ب�ضيطة جدًا تر�ضيح 
م�ضاركني مل�ضابقة اخلطابة الد�لية على م�ضتوى املنطقة، 

حيث مت اإن�ضاء النادي يف يناير 2011م.
فنون  لتعليم  العاملية  ما�ضرت(  )تو�ضت  اأندية  اأن  يذكر 
الت�ضال �القيادة، تهدف اإىل تنمية العديد من املهارات 
الإن�ضات �فنون  �الإلقاء �كذلك فن  منها فن اخلطابة 

التوا�ضل مع الآخرين �القيادة �الثقة بالنف�س.

التصنيع تدعم احتفاالت مدينة 
الجبيل بعيد الفطر المبارك

دعمت الت�ضنيع الوطنية، �للعام الثاين على التوايل، احتفالت 
مدينة اجلبيل ال�ضناعية بعي���د الفطر املبارك 1432ه��، حيث 
قدم���ت الت�ضني���ع دعمًا مالي���ًا ل�ضند�ق املنا�ضب���ات مبحافظة 
اجلبي���ل �التاب���ع للجنة املنا�ضب���ات العامة باملنطق���ة ال�ضرقية، 
�ذل���ك يف اإطار اهتمام اللجنة بظهور الفعاليات العامة املقامة 

مبحافظة اجلبيل باملظهر الالئق.
�ق���د ب���داأت اللجن���ة ن�ضاطه���ا يف ع���ام 2010م، حي���ث دعمت 
الت�ضني���ع اأي�ض���ًا تنظي���م احتف���الت الأعي���اد �منا�ضب���ة اليوم 
الوطني يف حف���ل كبر �ضمل حمافظة اجلبي���ل �مدينة اجلبيل 
كورني����س  يف  العام���ة  املنا�ضب���ات  �ضاح���ة  يف  ال�ضناعي���ة 

حمافظة اجلبيل.





القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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قائمة المركز المالي الموحدة
 كما يف 31 دي�صـمرب 2011

)باآلف الريالت ال�صعودية(

2010 2011اإي�صا ح
املوجودات

املوجودات املتداولة
44.636.6753.886.113نقدية ��ضبه نقدية 

54.140.3263.251.789مدينون 
63.692.5442.886.010خمز�ن 

7391.013502.634م�ضاريف مدفوعة مقدما �موجودات متدا�لة اخرى
12.860.55810.526.546جمموع املوجودات املتدا�لة

املوجودات غري املتداولة
9337.489194.184اإ�ضتثمارات يف ا�راق مالية متاحة للبيع

10471.622387.712اإ�ضتثمارات يف �ضركات زميلة �اأخرى
1117.830.48918.059.375ممتلكات �اآلت �معدات

124.105.0381.129.151م�ضاريع قيد التنفيذ 
133.569.1273.641.299موجودات غر ملمو�ضة

14753.256766.086موجودات غر متدا�لة اخرى
27.067.02124.177.807جمموع املوجودات غر املتدا�لة

39.927.57934.704.353جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة

153.387.1182.030.747ت�ضهيالت بنكية ق�ضرة الأجل �مرابحات
161.027.614826.804دائنون

1.549.023 1.737.509 17م�ضاريف م�ضتحقة الدفع �مطلوبات متدا�لة اأخرى
191.586.7731.384.668اجلزء املتدا�ل من قر��س طويلة الأجل

2028.06628.433اجلزء املتدا�ل من مكا�ضب موؤجلة عن عمليات البيع �اإعادة ال�ضتئجار 
21187.500187.500اجلزء املتدا�ل من التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�ضمايل

7.954.5806.007.175جمموع املطلوبات املتدا�لة
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ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 38 جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

املطلوبات غر املتدا�لة
1911.363.33011.353.278قر��س طويلة الأجل
26411.491502.038اأد�ات مالية م�ضتقة

2063.14892.406مكا�ضب موؤجلة عن عمليات البيع �اإعادة ال�ضتئجار
21843.7501.031.250التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�ضمايل 

170.371140.391تعوي�ضات نهاية اخلدمة
221.344.4721.121.550مطلوبات غر متدا�لة اخرى

14.196.56214.240.913جمموع املطلوبات غر املتدا�لة
  

22.151.14220.248.088جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
حقوق امل�ضاهمني

235.574.2855.067.532راأ�س املال
23796.4911.303.244عال�ة اإ�ضدار

740.679496.537احتياطي نظامي
4.232.2502.543.722اأرباح مبقاة

)خ�ضائر( اأرباح غر حمققة من اإعادة تقومي ال�ضتثمارات يف الأ�راق 
126.959)22.177(9 املالية املتاحة للبيع 

)276.347()298.702(26 احتياطيات اأخرى
11.022.8269.261.647جمموع حقوق امل�ضاهمني

6.753.6115.194.618حقوق الأقلية
17.776.43714.456.265جمموع حقوق امللكية

  
39.927.57934.704.353جمموع املطلوبات �حقوق امللكية
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ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 38 جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة. 

20112010اإي�صاح
19.648.74315.993.250املبيعات

)11.453.703()12.657.082(تكلفة املبيعات
6.991.6614.539.547اإجمايل الربح

)729.883()779.983(27م�ضاريف بيع �ت�ضويق
)687.842()817.413(28م�ضاريف عمومية �اإدارية 

1012.70318.419ح�ضة ال�ضركة يف �ضايف ارباح ال�ضركات الزميلة 
5.406.9683.140.241الدخل من العمليات الرئي�ضية 

3080246.450اإيرادات اأخرى
)669.938()692.656(اأعباء مالية

4.714.3922.716.753الدخل من العمليات امل�ضتمرة 
)80.603()758(31خم�ض�س تكاليف اأن�ضطة غر م�ضتمرة

4.713.6342.636.150الدخل قبل الزكاة ��ضريبة الدخل �حقوق الأقلية 
)65.074()539.393(18الزكاة ��ضريبة الدخل لل�ضركات التابعة

)1.081.324()1.725.751(حقوق الأقلية 
2.448.4901.489.752الدخل قبل الزكاة 

)17.146()7.067(18الزكاة 
2.441.4231.472.606�ضايف دخل ال�ضنة

ربح ال�ضهم لل�ضنة )بالريال ال�ضعودي(:
32املتعلق ب�:

9.705.63الدخل من العمليات الرئي�ضية 
4.382.64�ضايف دخل ال�ضنة

قائمة الدخل الموحدة
لل�سنة املنتهيه يف 31 دي�س�مرب 2011

)باآلف الريالت ال�سعودية(
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

)باآلف الريالت ال�سعودية(

 20112010
الن�ضاطات الت�ضغيلية

2.441.4231.472.606�ضايف دخل ال�ضنة
تعديالت ل�:

1.725.7511.081.324حقوق القلية
1.325.7431.303.538ا�ضتهالك �اإطفاء

)28.433()29.625(اإطفاء مكا�ضب موؤجلة )اإي�ضاح 20(
)18.419()12.703(ح�ضة ال�ضركة يف �ضايف اأرباح ال�ضركات الزميلة، �ضايف 

120.37523.939انخفا�س يف قيمه الأ�ضول )اإي�ضاح 29( 
75880.603خم�ض�س تكاليف اأن�ضطة غر م�ضتمرة

29.98028.162تعوي�ضات نهاية اخلدمة
5.601.7023.943.320النقدية الناجتة من العمليات

التغرات يف املوجودات �املطلوبات الت�ضغيلية:
)235.515()776.916(مدينون �م�ضاريف مدفوعة مقدماً �موجودات متدا�لة اأخرى 

)180.657()806.534(خمز�ن
)94.155(12.830موجودات غر متدا�لة اخرى

)96.723(378.813دائنون �م�ضاريف م�ضتحقة الدفع �مطلوبات اأخرى
222.92220.657مطلوبات غر متدا�لة اخرى

4.632.8173.356.927�ضايف النقدية من الن�ضاطات الت�ضغيلية
الن�ضاطات ال�ضتثمارية

 -)292.441(�ضراء اأ�راق مالية متاحة للبيع 
14.920)71.207(ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة �اخرى، �ضايف

)1.301.386( )1.040.348( ا�ضافات ممتلكات �اآلت �معدات، �ضايف
)677.655()3.060.192(م�ضاريع قيد التنفيذ، �ضايف

)112.444()99.814(موجودات غر ملمو�ضة، �ضايف
76.934 79.407 ا�ضتبعاد ممتلكات �اآلت �معدات

)1.999.631()4.484.595(�ضايف النقدية امل�ضتخدمة يف الن�ضاطات ال�ضتثمارية
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ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 38 جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

الن�ضاطات التمويلية
)204.482(1.356.371ت�ضهيالت بنكية ق�ضرة الجل �مرابحات، �ضايف

)771.358(99.255قر��س طويلة الجل � اد�ات مالية م�ضتقة
)168.750()187.500(التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�ضمايل

)345.513()499.028(اأرباح موزعة
433.455)166.758(حقوق القلية

)1.056.648(602.340�ضايف النقدية من )امل�ضتخدمة يف( الن�ضاطات التمويلية

750.562300.648الزيادة يف النقدية ��ضبه النقدية 
3.886.1133.585.465النقدية ��ضبه النقدية يف بداية ال�ضنة
4.636.6753.886.113النقدية ��ضبه النقدية يف نهاية ال�ضنة 

املعامالت غر النقدية: 
506.753460.685الزيادة يف راأ�س املال )اإي�ضاح 23(

506.753460.685عال�ة اإ�ضدار )اإي�ضاح 23(
253.580)22.355(احتياطيات اأخرى 

93.222)149.136(اأرباح غر حمققة من اإعادة تقومي ال�ضتثمارات يف الأ�راق املالية املتاحة للبيع 
 -84.305م�ضاريع قيد التنفيذ حموله اإىل ممتلكات �معدات �من�ضاأت 

16.538 -تعديالت على عك�س الزيادة فى امل�ضتحقات مقابل ممتلكات �اآلت �معدات 
3.535 -تعديالت عن ال�ضتحواذ على الدين �ترتيبات تكاليف مقابل قر��س طويلة الأجل

13.737 -حتويالت من ممتلكات �اآلت �معدات اإىل ا�ضول غر ملمو�ضة بال�ضايف 
22.271 -اإ�ضتثمارات يف �ضركات زميلة �اأخرى حمولة اإىل اأ�راق مالية متاحة للبيع 
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الإحتياطي عالوة الإ�صدارراأ�س املال اإي�صاح
الأرباح املبقاة النظامي 

الأرباح غري املحققة
من اإعادة تقومي ال�صتثمارات 
يف الأوراق املالية املتاحة للبيع

الحتياطيات 
املجموع الأخرى

7.789.752)529.927(4.606.8471.763.929349.2771.565.88933.737الر�ضيد يف 1 يناير 2010
-----)460.685(23460.685املحول اإىل راأ�س املال

1.472.606--1.472.606---�ضايف دخل ال�ضنة
---)147.260(147.260--23حمول اإىل الحتياطي النظامي

)345.513(--)345.513(---ارباح مدفوعة 
)2.000(--)2.000( ---24مكافاأة اع�ضاء جمل�س الإدارة
�ضايف التغر خالل ال�ضنة من:

147.646147.646-----26حتوطات التدفقات النقدية
100.273100.273-----26ت�ضويات حتويل عمالت اأجنبية 

5.6615.661-----26تعديالت التزامات �ضند�ق التقاعد
93.222-93.222----اأخرى

9.261.647)276.347(5.067.5321.303.244496.5372.543.722126.959الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2010
-----)506.753(23506.753املحول اإىل راأ�س املال

2.441.423--2.441.423---�ضايف دخل ال�ضنة
---)244.142(244.142--23حمول اإىل الحتياطي النظامي

)506.753(--)506.753(---ارباح مدفوعة 
)2.000(--)2.000(---24مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة
�ضايف التغر خالل ال�ضنة من:

51.59851.598-----26حتوطات التدفقات النقدية
)75.077()75.077(-----26ت�ضويات حتويل عمالت اأجنبية 

1.1241.124-----26تعديالت التزامات �ضند�ق التقاعد
)149.136(-)149.136(----اأخرى

11.022.826)298.702()22.177(5.574.285796.491740.6794.232.250الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2011

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة 
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

)باآلف الريالت ال�سعودية(
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1. التكوين والنشاط
�ضركة الت�ضنيع الوطنية، �ضركة م�ضاهمة �ضعودية م�ضجلة يف مدينة الريا�س بال�ضجل التجاري 
رقم 1010059693 بتاريخ 7 �ضوال 1405 )املوافق 25 يونيو 1985(، �قد مت تاأ�ضي�س ال�ضركة 

�فقا للقرار الوزاري رقم 601 بتاريخ 24 ذ� احلجة 1404 )املوافق 19 �ضبتمرب 1984(. 

�نقل  ال�ضناعي  ال�ضتثمار  يف  لها  التابعة  �ال�ضركات  لل�ضركة  ال�ضا�ضية  الن�ضاطات  تتمثل 
التقنية ال�ضناعية املتقدمة للمملكة ب�ضفة خا�ضة �للمنطقة العربية ب�ضفة عامة يف جمال 
�ضناعة �حتويل البرت�كيما�يات �ال�ضناعات الكيما�ية �الهند�ضية �امليكانيكية �ادارة �متلك 
اخلدمات  تقدمي  الن�ضاط  �يت�ضمن  منتجاتها.  �ت�ضويق  �الكيما�ية  البرت�كيما�ية  امل�ضاريع 
احلديد  اأ�ضالك  �انتاج  احلديدية  �غر  احلديدية  امل�ضبوكات  �ت�ضنيع  ال�ضناعية  الفنية 
حلمل  مرب�مة  تقوية  �اأ�ضالك  للكابالت  الت�ضليح  �اأ�ضالك  النواب�س  �اأ�ضالك  امل�ضحوبة 
البطاريات  انتاج  اللحام.  �اأ�ضالك  �اأ�ضالك تقوية مرب�مة للخر�ضانة  املو�ضالت الكهربائية 
ال�ضائلة لل�ضيارات �ال�ضتخدامات ال�ضناعية �انتاج الر�ضا�س ��ضلفات ال�ضوديوم �ت�ضويقها. 
الكيما�ية  �امل�ضانع  ال�ضناعية  �املن�ضاآت  التجهيزات  على  الفنية  الفحو�ضات  اجراء 
اقامة  الكهربائية.  الطاقة  �توليد  املاحلة  املياه  حتلية  �حمطات  �املعدنية  �البرت�كيما�ية 
ال�ضناعات البال�ضتيكية بكافة انواعها �انتاج الواح الكريليك �ت�ضويقها �انتاج �ت�ضويق ثاين 
ا�ك�ضيد التيتانيوم �انتاج اليثيلني �البويل ايثيلني �الرب�بلني �البويل بر�بلني. �متلك مناجم 
�عمليات انتاج متخ�ض�ضة يف مادة الر�تايل �هي املادة اخلام لنتاج ثاين اأك�ضيد التيتانيوم.

2. أسس توحيد القوائم المالية 
الت�ضنيع  �ضركة  اأعمال  �نتائج  �مطلوبات  موجودات  على  املوحدة  املالية  القوائم  ت�ضتمل 
الوطنية �ال�ضركات التابعة لها )املجموعة(. ال�ضركة التابعة هي تلك ال�ضركة التي متتلك فيها 
املجموعة، ب�ضورة مبا�ضرة اأ� غر مبا�ضرة، ا�ضتثمارًا طويل الأجل يزيد عن 50% من راأ�س 
ال�ضركة  توحيد  يتم  عملية.  �ضيطرة  عليها  متار�س  اأ�  الت�ضويت  ل�ضاحبه  يحق  الذي  املال 
التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال ال�ضيطرة على تلك ال�ضركة اإىل املجموعة �حلني التوقف عن 

ممار�ضة مثل هذه ال�ضيطرة. 

مت احت�ضاب �اإظهار حقوق الأقلية كبند م�ضتقل يف قائمة املركز املايل املوحدة �قائمة الدخل 
عند  املجموعة  �ضركات  بني  املتداخلة  الهامة  �املعامالت  الأر�ضدة  كافة  حذف  مت  املوحدة. 

اإعداد القوائم املالية املوحدة.

مت تاأ�ضي�س كافة ال�ضركات التابعة يف اململكة العربية ال�ضعودية، فيما عدا �ضركة تي يو يف – 
ال�ضرق الأ��ضط، حيث مت تاأ�ضي�ضها يف مملكة البحرين. 

امللكية  �ن�ضبة  املوحدة  املالية  القوائم  هذه  يف  املدرجة  التابعة  بال�ضركات  بيانًا  يلي  فيما 
املبا�ضرة �غر املبا�ضرة: 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

)باآلف الريالت ال�سعودية(
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اإن الي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

ن�صبة امللكية )%(

20112010الكيان القانوينا�صــم ال�صركـــة
100100ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة�ضركة الر�اد الوطنية للبال�ضتيك املحد�دة )ر�اد( ��ضركاتها التابعة )1(

100100ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة�ضركة الت�ضنيع الوطنية لت�ضويق البرت�كيما�يات 

100100ذات م�ضوؤ�لية حمد�دةال�ضركة الوطنية الد�لية للتطوير ال�ضناعي املحد�دة

100100ذات م�ضوؤ�لية حمد�دةال�ضركة الوطنية اخلليجية لتقنية البرت�كيما�يات 

100100ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة�ضركة الت�ضنيع الوطنية لال�ضتثمارات ال�ضناعية

100100ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة�ضركة مكا�ضب ال�ضعودية الد�لية للتجارة �ال�ضناعة

100100ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة�ضركة الت�ضنيع الوطنية للبرت�كيما�يات

88.3385ذات م�ضوؤ�لية حمد�دةال�ضركة الوطنية للت�ضغيل �اخلدمات ال�ضناعية )خدمات(

9080ذات م�ضوؤ�لية حمد�دةال�ضركة الوطنية ل�ضناعة البطاريات )بطاريات(

7575ذات م�ضوؤ�لية حمد�دةال�ضركة ال�ضعودية للبويل ا�ليفينات 

74.9074.90ذات م�ضوؤ�لية حمد�دةال�ضركة الوطنية ل�ضهر الر�ضا�س املحد�دة )ر�ضا�س( ��ضركتها التابعة )2(

6666ذات م�ضوؤ�لية حمد�دةال�ضركة الوطنية لثاين اأ�ك�ضيد التيتانيوم املحد�دة )كري�ضتل( ��ضركاتها التابعة )3(

60.4560.45م�ضاهمة �ضعودية�ضركة الت�ضنيع �ال�ضحراء لال�ليفينات ��ضركاتها التابعة )4(

52.2952.29ذات م�ضوؤ�لية حمد�دةال�ضركة ال�ضعودية حلام�س الكريليك )�ضاك( )4(

69.7368.26ذات م�ضوؤ�لية حمد�دةال�ضركة الوطنية للفح�س �الختبار الفني املحد�دة )فح�س(

69.7368.26ذات م�ضوؤ�لية حمد�دةتي يو يف – ال�ضرق الأ��ضط
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2. أسس توحيد القوائم المالية الموحدة )تتمة(
1. �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة )رواد(

متتلك �ضركة الر�اد الوطنية للبال�ضتيك املحد�دة ن�ضبة 70% �50% من حقوق ملكية كل من 
�ضركة الر�اد الد�لية لالأغ�ضية ال�ضناعية املحد�دة ��ضركة الر�اد العاملية للتغليف املحد�دة، 

على التوايل، �هي �ضركات �ضعودية ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة م�ضجلة مبدينة الريا�س.

2. ال�سركة الوطنية ل�سهر الر�سا�ض املحدودة )ر�سا�ض(
متتلك ال�ضركة الوطنية ل�ضهر الر�ضا�س املحد�دة ن�ضبة 100% من حقوق ملكية �ضركة التقنية 
الرباعية لتد�ير الر�ضا�س �هي �ضركة �ضعودية ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة م�ضجلة مبدينة جدة.

3 . ال�سركة الوطنية لثاين اوك�سيد التيتانيوم املحدودة )كري�ستل(
اإن ال�ضركة الوطنية لثاين ا�ك�ضيد التيتانيوم )كري�ضتل(، هي �ضركة �ضعودية ذات م�ضوؤ�لية 
حمد�دة مقرها الرئي�ضي يف جدة. متتلك �ضركة كري�ضتل �ضركات تابعة بن�ضبة 100% يف كل 
كري�ضتل  �ضركة  �يف  الكيمان  جزر  يف  املحد�دة  كيميكلز  ا�رجانيك  اآن  كري�ضتل  �ضركة  من 
�مقرها  يو.ا�س.ايه  كري�ضتل  ��ضركة  ا�ضرتاليا  �مقرها  املحد�دة  بي.تي.�اي.  ا�ضرتاليا 
الوليات املتحدة المريكية. يتمثل ن�ضاط �ضركة كري�ضتل الرئي�ضي ��ضركاتها التابعة يف انتاج 

�ت�ضويق ثاين ا�ك�ضيد التيتانيوم.

4 . �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات
متتلك �ضركة الت�ضنيع �ال�ضحراء لال�ليفينات ن�ضبة 75% من حقوق ملكية ال�ضركة ال�ضعودية 
لاليثيلني �البويل ايثيلني �هي �ضركة �ضعودية ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة م�ضجلة مبدينة اجلبيل.

متتلك �ضركة الت�ضنيع �ال�ضحراء لال�ليفينات ن�ضبة 65% من حقوق ملكية ال�ضركة ال�ضعودية 
حلام�س الكريليك �هي �ضركة �ضعودية ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة م�ضجلة مبدينة الريا�س �يبلغ 
راأ�ضمالها 550 مليون ريال �ضعودي. كما متتلك ال�ضركة ال�ضعودية حلام�س الأكريليك ن�ضبة 
75% من حقوق ملكية ال�ضركة ال�ضعودية ملومنرات الأكريليك املحد�دة - �ضركة �ضعودية ذات 
م�ضوؤ�لية حمد�دة - �التي يبلغ را�ضمالها 1.084 مليون ريال �ضعودي )�بتاريخ قائمة املركز 

املاىل مل تبداأ ال�ضركتني فى ت�ضغيل الن�ضاط بعد(.

3. ملخص ألهم السياسات المحاسبية
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة �فقًا للمعاير املحا�ضبية املتعارف عليها يف اململكة العربية 

ال�ضعودية، �نورد فيما يلي بيانًا باأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة:

العرف املحا�سبي
يف  ال�ضتثمارات  عدا  فيما  التاريخية،  التكلفة  ملبداأ  �فقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت 

الأ�راق املالية املتاحة للبيع �الأد�ات املالية امل�ضتقة، حيث يتم قيا�ضها بالقيمة العادلة.

ا�ستخدام التقديرات
ا�ضتخدام  املتعارف عليها،  املحا�ضبية  للمعاير  املوحدة، طبقًا  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 
اأر�ضدة املوجودات �املطلوبات امل�ضجلة، �الإف�ضاح  التقديرات �الفرتا�ضات التي توؤثر على 
الإيرادات  �مبالغ  املوحدة،  املالية  القوائم  بتاريخ  املحتملة  �املطلوبات  املوجودات  عن 
�امل�ضاريف امل�ضرح عنها لل�ضنة التي اأعدت القوائم املالية ب�ضاأنها. �بالرغم من اأن اإعداد 
النتائج  فاإن  اجلارية،  �العمليات  لالأحداث  الإدارة  ملعرفة  �فقًا  �الأحكام  التقديرات  هذه 

الفعلية ميكن اأن تختلف عن تلك التقديرات. 

النقدية و�سبه النقدية 
تت�ضمن النقدية ��ضبة النقدية النقد، �الودائع حتت الطلب، �ال�ضتثمارات القابلة للتحويل 

اإىل مبالغ نقدية �فرتة ا�ضتحقاقها الأ�ضلية ثالثة اأ�ضهر اأ� اأقل.

املدينون
تظهر اأر�ضدة املدينني مببالغ الفواتر الأ�ضلية ناق�ضة املخ�ض�س لقاء اأية مبالغ م�ضكوك يف 
اأمرًا  حت�ضيلها  يعترب  عندما  حت�ضيلها  يف  امل�ضكوك  للذمم  تقدير  اإجراء  يتم  حت�ضيلها. 

م�ضكوكًا فيه. ت�ضطب الديون املعد�مة عند تكبدها.



73

ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(   - 3
املخزون

اأقل. حتدد تكلفة املواد اخلام �امل�ضتهلكة  اأيهما  ال�ضوقية،  القيمة  اأ�  بالتكلفة  يظهر املخز�ن 
�قطع الغيار �املخز�ن تام ال�ضنع، ب�ضكل رئي�ضي، على اأ�ضا�س طريقة املتو�ضط املرجح. ت�ضتمل 
من  مالئمة  �ح�ضة  �العمالة  املواد  تكلفة  على  ال�ضنع  �تام  الت�ضنيع  قيد  املخز�ن  تكلفة 

م�ضاريف الإنتاج غر املبا�ضرة.

ال�ستثمارات
ال�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع 

متثل ال�ضتثمارات يف الأ�راق املالية امل�ضرتاة لغر اأغرا�س املتاجرة بها اأ� لإقتنائها حتى تاريخ 
العادلة  القيمة  بني  فر�ق  اأية  تدرج  العادلة.  بالقيمة  ال�ضتثمارات  هذه  تظهر  ال�ضتحقاق. 
�التكلفة، اإذا كانت جوهرية، كبند م�ضتقل �ضمن حقوق امل�ضاهمني. يحمل اأي انخفا�س غر 

موؤقت يف قيمة تلك ال�ضتثمارات على قائمة الدخل املوحدة.

الأ�راق  لتدا�ل  ال�ضوقية يف حالة �جود �ضوق مالية  القيمة  اأ�ضا�س  العادلة على  القيمة  حتدد 
املالية اأ� با�ضتخدام طرق بديلة منا�ضبة، �اإل تعترب التكلفة مبثابة القيمة العادلة. 

ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة
ال�ضركات الزميلة هي التي متار�س املجموعة عليها تاأثرًا هامًا، �لي�س �ضيطرة، �متتلك فيها 
ح�ضة ما بني 20% � 50% يف راأ�س مال ال�ضركات امل�ضتثمر فيها. حيث يتم املحا�ضبة عنها �فقًا 
لطريقة حقوق امللكية. يتم اإثبات ح�ضة املجموعة يف النتائج املالية لهذه ال�ضركات امل�ضتثمر 

فيها يف قائمة الدخل املوحدة.

املن�ساة املدارة ب�سورة م�سرتكة
املجموعة  مبوجبه  تتعهد  تعاقدي  ترتيب  عن  عبارة  هي  م�ضرتكة  ب�ضورة  املدارة  املن�ضاة 
�اأطراف اأخرى القيام بن�ضاط اقت�ضادي معني، �يخ�ضع لل�ضيطرة امل�ضرتكة، �تقوم املجموعة 
باملحا�ضبة عنها يف القوائم املالية املوحدة، �فقًا لطريقة حقوق امللكية حيث يتم اإثبات ح�ضة 

املجموعة يف النتائج املالية لهذه ال�ضركات امل�ضتثمر فيها يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم اإدراج ال�ضتثمار يف املن�ضاة املدارة ب�ضورة م�ضرتكة يف القوائم املالية املوحدة �ضمن بند 
ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الزميلة �الأخرى. 

ال�ستثمارات يف ال�سركات الأخرى
ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الأخرى هي التي متتلك فيها املجموعة ح�ضة اأقل من 20% يف راأ�س 

مال ال�ضركات امل�ضتثمر فيها. 

�تظهر ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الأخرى بالقيمة العادلة اأ� بالتكلفة حالة عدم توفر القيمة 
العادلة ناق�ضا اأي انخفا�س غر موؤقت يف قيمتها. ت�ضنف هذه ال�ضتثمارات كموجودات غر 

متدا�لة. 
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3. ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(
املمتلكات والآلت واملعدات

يف  �النخفا�س  املرتاكم  ال�ضتهالك  ح�ضم  بعد  بالتكلفة  �املعدات  �الآلت  املمتلكات  تظهر 
القيمة، فيما عدا الأرا�ضي اململوكة �امل�ضاريف الراأ�ضمالية قيد التنفيذ حيث تظهر بالتكلفة. 
فتعترب  التح�ضينات  م�ضاريف  اأما  ت�ضغيلية،  م�ضاريف  �ال�ضيانة  الإ�ضالح  م�ضاريف  تعترب 
الإنتاجية  الأعمار  اأ�ضا�س  على  عليها  ال�ضتهالك  احت�ضاب  �يجري  راأ�ضمالية،  م�ضاريف 

املقدرة لها با�ضتخدام طريقة الق�ضط الثابت. 

الإيجار  اأ� فرتة  لها  املقدر  الإنتاجي  العمر  امل�ضتاأجرة على مدى  املباين  ت�ضتهلك حت�ضينات 
املتبقية، اأيهما اأق�ضر. 

ت�ضتهلك املوجودات امل�ضتاأجرة بعقود اإيجار راأ�ضماىل على مدى العمر الإنتاجي املقدر لالأ�ضل 
اأ� فرتة الإيجار، اأيهما اأق�ضر.

اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة لفئات املوجودات الرئي�ضة لأغرا�س ح�ضاب ال�ضتهالك هي كما يلي:

ال�صنوات
30-33مباين 

5-20الآلت �املعدات

4-14عدد �اأد�ات 

3-10اأثاث �مفر��ضات �معدات مكتبية 

4-5�ضيارات

3اأجهزة حا�ضب اآيل 

5-30تطوير اآبار

1.5مواد م�ضاعدة )حمفزة(

امل�ساريع قيد التنفيذ
يتم  �التي  بامل�ضاريع  مبا�ضرة  �غر  مبا�ضرة  املتعلقة  التكاليف  التنفيذ  قيد  م�ضاريع  تت�ضمن 

ر�ضملتها عند انتهاء امل�ضر�ع.

املوجودات غري امللمو�سة 
ال�سهرة

»�ضهرة«،  ك�  امل�ضرتاة  املوجودات  ل�ضايف  العادلة  القيمة  عن  بالزيادة  املدفوعة  املبالغ  تقيد 
�يعاد قيا�ضها د�ريًا، �يتم اإظهارها يف القوائم املالية املوحدة بالقيمة الدفرتية بعد تعديلها 
اإن  ال�ضالبة،  لل�ضهرة  الدفرتية  القيمة  مقا�ضة  يتم  �جد.  اإن  قيمتها،  يف  الإنخفا�س  مبقدار 

�جدت، مقابل القيمة العادلة للموجودات غر املتدا�لة.

م�ساريف ما قبل الت�سغيل
يتم تاأجيل اأ� ر�ضملة امل�ضاريف املتكبدة خالل مراحل التطوير �الت�ضغيل التجريبي للم�ضاريع 
قبل  ما  تطفاأ م�ضاريف  امل�ضتقبلية.  الفرتات  منافع يف  عنها  تنتج  اأن  يتوقع  �التي  اجلديدة 
الت�ضغيل املوؤجلة اعتبارًا من تاريخ بدء العمليات التجارية با�ضتخدام طريقة الق�ضط الثابت 

على مدى الفرتة املقدرة لالإنتفاع بها اأ� �ضبع �ضنوات، اأيهما اأقل. 

تكاليف ت�سغيل برامج حا�سب اآيل
يتم اإطفاء تكاليف ت�ضغيل برامج احلا�ضب الآيل با�ضتعمال طريقة الق�ضط الثابت على فرتة 

خم�س �ضنوات من تاريخ بداية الت�ضغيل.

تكاليف بحث وتطوير
يتم حتميل تكاليف البحث �التطوير على قائمة الدخل املوحدة خالل الفرتة التي يتم تكبدها، 
فيما عدا امل�ضاريع الوا�ضحة �املحددة �التي ميكن تغطية تكاليف التطوير املتعلقة بها خالل 
الن�ضاط التجاري الذي �ضوف ينتج عنها. �تعترب تكاليف التطوير يف هذه احلالة موجودات 

غر ملمو�ضة �يتم اإطفا�ؤها با�ضتعمال طريقة الق�ضط الثابت على فرتة 7 �ضنوات.
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3. ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(
املوجودات غري امللمو�سة - تتمة

تكاليف التمويل املوؤجلة
القر��س  فرتة  على  الثابت  الق�ضط  طريقة  با�ضتخدام  املوؤجلة  التمويل  تكاليف  اإطفاء  يتم 

ذات ال�ضلة.

املوجودات غري امللمو�سة الأخرى
�التقنية  التجارية  العالمات  يف  رئي�ضية  ب�ضفة  الأخرى  امللمو�ضة  غر  املوجودات  تتمثل 
�عالقات العمالء حيث يتم تقييمها بالقيمة العادلة مب�ضاعدة مثمنني م�ضتقلني، اعتبارا من 
اأ�رجانيك  اآن  كري�ضتل  ل�ضركة  التجاري  ال�ضم  يعترب  حيث  التابعة.  ال�ضركة  متلك  تاريخ 
كيميكلز اأحد ال�ضركات التابعة ل�ضركة كري�ضتل )�ضركة تابعة(، اأ�ضال غر ملمو�س بعمر غر 
حمدد، حيث ل يتم اإطفا�ؤه �يتم التاأكد �ضنويا، فيما اإذا كان هناك انخفا�س يف القيمة، اأ� 

عندما ت�ضر اأحداث اإىل �جود انخفا�س.

كما تت�ضمن املوجودات غر امللمو�ضة الأخرى براءات اخرتاع �تكاليف تراخي�س. حيث يتم 
الثابت على مدى الفرتة املقدرة لالنتفاع  اإطفاء هذه املوجودات با�ضتخدام طريقة الق�ضط 

بها، اأ� مدة التفاقيات ذات ال�ضلة، اأيهما اأق�ضر.

تكاليف ال�ستك�ساف
ر�ضملة  يتم  تكبدها.  املوحدة عند  الدخل  قائمة  الرتاخي�س على  تكاليف ما قبل  يتم حتميل 
تكاليف ال�ضتك�ضاف، مبا يف ذلك تكاليف احل�ضول على الرتاخي�س، كتكاليف ا�ضتك�ضاف على 
اأ�ضا�س املنطقة ذات الفائدة �خا�ضعة لتحديد اجلد�ى الفنية �التجارية للم�ضر�ع، �عندما يتم 

التخلي عن ترخي�س فاإنه يتم قيد التكاليف ذات ال�ضلة يف قائمة الدخل املوحدة مبا�ضرة.

حاملا يتم حتديد اجلد�ى الفنية �التجارية ل�ضتخراج معدن معني فاإنه يتم ر�ضملة تكاليف 
ال�ضتك�ضاف املتعلقة بها �يتم اإطفائها على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة.

 تكاليف ال�سيانة ال�ساملة
الق�ضط  طريقة  با�ضتخدام  اإطفا�ؤها  �يتم  الد�رية،  ال�ضاملة  ال�ضيانة  تكاليف  ر�ضملة  يتم 
الثابت خالل الفرتة لغاية ال�ضيانة الد�رية ال�ضاملة التالية �فى حالة اإجراء اأي �ضيانة �ضاملة 

مبكرة عند اإذا تقيد التكاليف غر املطفاأة كم�ضاريف يف قائمة الدخل املوحدة مبا�ضرة.

النخفا�ض يف القيمة 
�غر  امللمو�ضة  الأجل  طويلة  للموجودات  الدفرتية  القيمة  مبراجعة  د�ريًا،  املجموعة،  تقوم 
امللمو�ضة للتاأكد من �جود اأي دليل على �قوع اأي خ�ضارة ناجتة عن النخفا�س يف قيمة تلك 
لذلك  لال�ضرتداد  القابلة  القيمة  تقدير  يتم  الدليل،  هذا  مثل  �جود  حالة  �يف  املوجودات. 
القابلة  القيمة  تقدير  فيها  التي ل ميكن  لتحديد حجم هذه اخل�ضارة. �يف احلالت  الأ�ضل 
املدرة  للوحدة  لال�ضرتداد  القابلة  القيمة  بتقدير  املجموعة  تقوم  الأ�ضل،  لذلك  لال�ضرتداد 

للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك الأ�ضل. 
�يف احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�ضرتداد لالأ�ضل اأ� الوحدة املدرة للنقدية باأقل 
من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�س القيمة الدفرتية لذلك الأ�ضل اأ� الوحدة املدرة للنقدية 
قائمة  يف  الأ�ضل  قيمة  يف  النخفا�س  اإثبات  �يتم  لها،  لال�ضرتداد  القابلة  القيمة  اإىل 

الدخل املوحدة. 
فيما عدا ال�ضهرة، اإذا ما زال لحقًا النخفا�س يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية 
تزيد  األ  على  له،  لال�ضرتداد  القابلة  املعدلة  القيمة  اإىل  للنقدية  املدرة  الوحدة  اأ�  لالأ�ضل 
القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما 
ال�ضنوات  يف  للنقدية  املدرة  الوحدة  اأ�  الأ�ضل  ذلك  قيمة  يف  النخفا�س  اإثبات  يتم  مل  لو 

ال�ضابقة. يتم اإثبات عك�س قيد النخفا�س يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة.

تكاليف القرتا�ض
تتم ر�ضملة تكاليف القرتا�س املتعلقة مبا�ضرة بامل�ضر�ع قيد الإن�ضاء خالل فرتة الإن�ضاء اإىل 
اأن ي�ضبح جاهزًا لال�ضتعمال. هذا �يتم خ�ضم الإيرادات املتحققة من ا�ضتثمار مبالغ مقرت�ضة 

حمددة بانتظار �ضرفها على امل�ضر�ع قيد الإن�ضاء، من تكاليف القرتا�س التي يتم ر�ضملتها.
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الدائنون وامل�ساريف امل�ستحقة الدفع 

يتم اإثبات اللتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ضتقبال عن الب�ضاعة اأ� اخلدمات امل�ضتلمة 
�ضواء قدمت اأم مل تقدم بها فواتر من قبل املوردين �مقدمي اخلدمات.

توزيعات الأرباح
العمومية  امل�ضادقة عليها من قبل اجلمعية  النهائية كمطلوبات عند  الأرباح  توزيعات  تقيد 

للم�ضاهمني.

املخ�س�سات
اأ� بناء  يتم العرتاف باملخ�ض�س يف قائمة املركز املايل املوحدة عند �جود التزام قانوين 

على نتيجة حلدث يف املا�ضي، �انه �ضيكون هناك حاجة لت�ضوية هذا اللتزام. 

الزكاة و�سريبة الدخل
الزكاة 

يجنب خم�ض�س للزكاة �فقا لتعليمات م�ضلحة الزكاة �الدخل يف اململكة العربية ال�ضعودية 
الفر�ق  تقيد  املوحدة.  الدخل  قائمة  على  املخ�ض�س  يحمل  ال�ضتحقاق.  مبداأ  اأ�ضا�س  �على 

الناجتة عن اإجراء الربوط النهائية يف ال�ضنة التي يتم فيها اإ�ضدار هذه الربوط.

�سريبة الدخل
يخ�ضع ال�ضركاء الأجانب يف ال�ضركات التابعة ل�ضريبة الدخل التي تدرج �ضمن حقوق الأقلية 
يتم  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  التابعة خارج  لل�ضركات  بالن�ضبة  املوحدة.  املالية  القوائم  يف 
احت�ضاب ال�ضريبة �فقًا لالأنظمة ال�ضريبية املتبعة يف تلك البلدان. �تدرج ح�ضة ال�ضركة منها 

�ضمن قائمة الدخل املوحدة.

ال�سريبة املوؤجلة امل�سنفة كموجودات ومطلوبات 
كافة  عنها  ن�ضاأت  التي  مطلوبات،  اأ�  كموجودات  امل�ضنفة  املوؤجلة،  ال�ضرائب  احت�ضاب  يتم 
مراجعة  اإجراء  يتم  املعنية.  البلدان  يف  املطبقة  ال�ضريبية  لل�ضرائح  �فقًا  املوؤقتة  الفر�قات 
للقيمة الدفرتية لل�ضرائب املوؤجلة، امل�ضنفة كموجودات، بتاريخ قائمة املركز املايل، �تخف�س 
بالقدر الذي مل يعد فيه اإمكانية ل�ضرتدادها، ب�ضكل جزئي اأ� كلي، لعدم �جود اأرباح كافية 

خا�ضعة لل�ضريبة يف امل�ضتقبل.

عقود الإيجار
الإيجار الت�سغيلي

بطريقة  املوحدة  الدخل  قائمة  على  الت�ضغيلية  الإيجار  عقود  مبوجب  الإيجار  دفعات  حتمل 
الق�ضط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار الت�ضغيلي.

الإيجار الراأ�سمايل
ت�ضنف عقود الإيجار �عمليات البيع �اإعادة ال�ضتئجار كعقود اإيجار راأ�ضمالية اإذا ما ترتب 
على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع �خماطر امللكية املتعلقة بالأ�ضل مو�ضوع العقد اإىل 

امل�ضتاأجر، بينما ت�ضنف كافة عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�ضغيلية.

يتم اإثبات املوجودات اململوكة مبوجب عقود الإيجار الراأ�ضمالية كموجودات للمجموعة �ضمن 
ال�ضوقية  القيمة  اأ�  الإيجار  لدفعات  الأدنى  للحد  بالقيمة احلالية  �املعدات  �اآلت  املمتلكات 

العادلة لالأ�ضل عند ن�ضوء الإيجار، اأيهما اأقل.

حتمل تكاليف التمويل، التي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود الإيجار �القيمة احلالية 
للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأ� القيمة ال�ضوقية العادلة لالأ�ضل عند ن�ضوء الإيجار، اأيهما اأقل، 
على قائمة الدخل املوحدة على مدى فرتة الإيجار للو�ضول اإىل معدل عائد ثابت على الر�ضيد 

املتبقي من اللتزامات لكل فرتة حما�ضبية.

يتم تاأجيل املكا�ضب الناجتة عن اأي زيادة يف �ضعر البيع عن القيمة الدفرتية لعمليات البيع 
�اإعادة ال�ضتئجار، �تطفاأ بطريقة الق�ضط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
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الأدوات املالية امل�ستقة 

العمولت  اأ�ضعار  �مقاي�ضات  العمالت  مثل خيارات  امل�ضتقة  املالية  الأد�ات  املجموعة  ت�ضتخدم 
لتغطية خماطر التقلبات يف اأ�ضعار ال�ضرف الأجنبي �الناجتة عن الأن�ضطة الت�ضغيلية، �التمويلية 
التمويلية.  الأن�ضطة  عن  الناجتة  العمولت  اأ�ضعار  خماطر  اأجزاء  بع�س  �لتغطية  �ال�ضتثمارية 
تقوم املجموعة، عادة، بت�ضنيف هذه الأد�ات املالية امل�ضتقة كتغطية خماطر التدفقات النقدية 
ل�ضيا�ضات  امل�ضتقة  املالية  الأد�ات  ا�ضتخدام  يخ�ضع  العمولت.  اأ�ضعار  يف  بالتغرات  املتعلقة 
ال�ضركة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة، �التي تقدم مبادئ خطية متعلقة با�ضتخدام م�ضتقات 
مالية تتفق مع ا�ضرتاتيجية ال�ضركة لإدارة املخاطر. ل تقوم املجموعة با�ضتخدام الأد�ات املالية 
امل�ضتقة لأغرا�س امل�ضاربة. يتم، يف الأ�ضل، قيا�س الأد�ات املالية امل�ضتقة بالقيمة العادلة عند 

ن�ضاأة العقد، �يعاد قيا�ضها بالقيمة العادلة يف الفرتات املالية الالحقة.

اأنها  على  التي مت حتديدها  امل�ضتقة  املالية  لالأد�ات  العادلة  القيمة  التغرات يف  اإثبات  يتم 
حقوق  يف  الخرى  الحتياطيات  �ضمن  مبا�ضرة  النقدية  التدفقات  ملخاطر  فعالة  تغطية 
قائمة  يف  التغطية  من  الفعال  غر  اجلزء  اإثبات  يتم  بينما  جوهرية،  كانت  اإذا  امل�ضاهمني 
اأ�  املوؤكد  باللتزام  املتعلقة  النقدية  التدفقات  اأدت تغطية خماطر  �اإذا ما  املوحدة.  الدخل 
العملية املتوقعة اإىل اإثبات موجودات اأ� مطلوبات ما، عندئذ يتم اإثبات الربح اأ� اخل�ضارة - 
التي مت اإثباتها �ضابقًا– ف�ي القيا�س الأ�يل للموجودات �املطلوبات. �بالن�ضبة لعملية التغطية 
التي ل توؤدي اإىل اإثبات موجودات اأ� مطلوبات ما، يتم اإثبات املبالغ املوؤجلة املدرجة �ضمن 
حقوق امل�ضاهمني يف قائمة الدخل املوحدة خالل نف�س الفرتة التي يوؤثر فيها البند الذي متت 

تغطيته على �ضايف الدخل اأ� اخل�ضارة.

 يتم اإثبات التغرات يف القيمة العادلة لالأد�ات املالية امل�ضتقة غر املوؤهلة ملحا�ضبة تغطية 
املخاطر يف قائمة الدخل املوحدة عند ن�ضوؤها. يتم التوقف عن حما�ضبة تغطية املخاطر عند 
اإنتهاء �ضريان اأداة التغطية اأ� بيعها اأ� اإنهاءها اأ� تنفيذها، اأ� عندما مل تعد تلك الأداة موؤهله 
ملحا�ضبة تغطية املخاطر. �يف ذلك الوقت، بالن�ضبة للعمليات املتوقعة، يتم الإبقاء على الربح 

حلني  امل�ضاهمني  حقوق  �ضمن  املخاطر  تغطية  اأد�ات  عن  الناجمة  املرتاكمة  اخل�ضارة  اأ� 
اأ� اخل�ضارة  الربح  يتم حتويل �ضايف  توقع حد�ثها،  املتوقعة. �يف حالة عدم  العملية  حد�ث 

املرتاكمة – املثبتة �ضمن حقوق امل�ضاهمني – اإىل قائمة الدخل املوحدة لل�ضنة.

تعوي�سات نهاية اخلدمة 
نظام  ملتطلبات  �فقا  املوحدة  املالية  القوائم  نهاية اخلدمة يف  لتعوي�ضات  يجنب خم�ض�س 
ال�ضركات  اأ�  ال�ضركة  خدمة  يف  املوظف  اأم�ضاها  التي  الفرتة  اأ�ضا�س  على  ال�ضعودي  العمل 
تقاعد  برامج معا�ضات  ال�ضركة  لدى  املوحدة.  املايل  املركز  قائمة  تاريخ  لها كما يف  التابعة 

للموظفني املوؤهلني يف مناطق خارجية ذات �ضيادة م�ضتقلة.

الحتياطي النظامي 
اأن حتول 10% من �ضايف دخل  ال�ضركة  ال�ضعودي، يجب على  ال�ضركات  نظام  لأحكام  طبقًا 
ال�ضنة اإىل الحتياطي النظامي حتى يبلغ جمموع هذا الحتياطي ن�ضف راأ�س املال. اإن هذا 

الحتياطي غر قابل للتوزيع.

املبيعات
متث���ل املبيعات قيم���ة الب�ضاعة التي مت ا�ض���دار فواتر بها �مت ت�ضليمه���ا اإىل العمالء �تتحقق 
املبيع���ات عن���د ت�ضلي���م الب�ضاع���ة اإىل العم���الء �تظه���ر بال�ض���ايف بع���د اخل�ض���م التج���اري 

اأ� خ�ضم الكميات.

لل�ضركاء  مملوكة  تابعة  �ضركات  خالل  من  منتجاتها  بت�ضويق  التابعة  ال�ضركات  بع�س  تقوم 
اإىل  �كذلك  النهائيني  العمالء  اإىل  مبا�ضرة  املبيعات  تتم  »بامل�ضوقني«(.  هنا  لها  )�ن�ضر 
للم�ضوقني  التابعة  التوزيع  تتم من خالل حمطات  التي  املبيعات  ت�ضجل  اأ�ر�با.  امل�ضوقني يف 
قبل  من  امل�ضتلمة  الفعلية  الأ�ضعار  اإىل  تعديلها  �يتم  املنتجات،  �ضحن  عند  مبدئية  باأ�ضعار 

امل�ضوقني من عمالئهم النهائيني بعد خ�ضم تكاليف ال�ضحن �التوزيع �الت�ضويق.
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امل�ساريف

منتجات  �بيع  لت�ضويق  املنفقة  التكاليف  من  رئي�ضي  ب�ضكل  �الت�ضويق  البيع  م�ضاريف  تتكون 
ال�ضركات التابعة. �يتم ت�ضنيف امل�ضاريف الأخرى كم�ضاريف عمومية �اإدارية.

تتعلق  ل  �التي  املبا�ضرة  �غر  املبا�ضرة  امل�ضاريف  �الإدارية  العمومية  امل�ضاريف  تت�ضمن 
ب�ضكل مبا�ضر بتكلفة املبيعات. �يتم توزيع امل�ضاريف، اإذا دعت احلاجة لذلك، بني امل�ضاريف 

العمومية �الإدارية �تكلفة املبيعات على اأ�ضا�س ثابت.

حقوق الأقلية
حتدد حقوق الأقلية يف �ضايف املوجودات )عدا ال�ضهرة( لل�ضركات التابعة املوحدة ب�ضكل م�ضتقل 
الأقلية يف  التي تزيد عن حقوق  الأقلية من اخل�ضائر  للمجموعة. ان ح�ضة  امللكية  عن حقوق 
حقوق ملكية ال�ضركة التابعة يتم توزيعها مقابل حقوق املجموعة با�ضتثناء احلد الذي يكون فيه 

على الأقلية التزام ملزم �اأن تكون قادرة على تقدمي ا�ضتثمار ا�ضايف لتغطية اخل�ضائر. 

حتويل العمالت الأجنبية
ال�ضائدة  التحويل  باأ�ضعار  ال�ضعودي  الريال  اإىل  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  حتول 
�قت حد�ث املعامالت. �يعاد حتويل اأر�ضدة املوجودات �املطلوبات النقدية امل�ضجلة بالعمالت 
تدرج  التاريخ.  ذلك  يف  ال�ضائدة  التحويل  باأ�ضعار  املايل  املركز  قائمة  تاريخ  يف  كما  الأجنبية 
الأرباح �اخل�ضائر الناجتة عن الت�ضديدات اأ� حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.

 ترتجم القوائم املالية للعمليات اخلارجية لريالت �ضعودية باأ�ضعار التحويل ال�ضائدة بتاريخ 
التحويل  اأ�ضعار  متو�ضط  اأ�ضا�س  �على  �املطلوبات،  للموجودات  بالن�ضبة  املايل  املركز  قائمة 
لل�ضنة بالن�ضبة لالإيرادات �امل�ضاريف. حتول عنا�ضر حقوق امللكية، فيما عدا الأرباح املبقاة، 
القوائم  ترجمة  الناجتة عن  الت�ضويات  تدرج  كل عن�ضر.  ن�ضوء  ال�ضائد عند  التحويل  ب�ضعر 

املالية للعمليات الأجنبية، �ضمن الحتياطيات الأخرى يف حقوق امل�ضاهمني.

املعلومات القطاعية 
القطاع هو جزء اأ�ضا�ضي من املجموعة، يقوم ببيع اأ� بتقدمي منتجات اأ� خدمات معينة )قطاع 
اأعمال( اأ� يقوم ببيع اأ� بتقدمي منتجات اأ� خدمات يف بيئة اقت�ضادية معينة )قطاع جغرايف(، 

�عادًة ما يكون القطاع معر�س ملخاطر �عوائد ذات طبيعة خمتلفة عن القطاعات الأخرى.
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4. النقدية وشبه النقدية 
2011 

باآلف الريالت ال�صعوديـــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديـــة

2.337.9732.717.614نقد يف ال�ضند�ق �لدى البنوك

2.298.7021.168.499�دائع ق�ضرة الجل �مرابحات

4.636.6753.886.113

اإن الودائع ق�ضرة الأجل �املرابحات هي لفرتات خمتلفة )ما بني يوم �احد �ثالثة اأ�ضهر( �ذلك ح�ضب املتطلبات النقدية للمجموعة، �يتحقق عليها عمولة ب�ضعر ال�ضوق ال�ضائد.

5. المدينون 
2011 

باآلف الريالت ال�صعوديـــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديـــة

2.626.6432.126.637 مدينون جتاريون

1.599.9911.154.520مطلوب من اأطراف ذات عالقة )اإي�ضاح 8(

)29.368( )86.308( ناق�ضًا: خم�ض�س الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها

4.140.3263.251.789
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6. المخـــزون 
2011 

باآلف الريالت ال�صعوديـــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديـــة
1.637.7381.141.741خمز�ن تام ال�ضنع

824.332 998.186 مواد خام

564.100580.600قطع غيار 

453.762329.211خمز�ن قيد الت�ضنيع

38.75810.126ب�ضاعة يف الطريق

3.692.5442.886.010

7. المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى
2011 

باآلف الريالت ال�صعوديـــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديـــة
143.676240.967 ذمم مدينة غر جتارية 

138.91282.188 م�ضاريف مدفوعة مقدمًا 

44.47834.941�ضلف للموظفني

36.022 26.314 دفعات مقدمة ملوردين

108.516 37.633 موجودات اأخرى 

391.013502.634
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8. المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة
�قعت ال�ضركة ال�ضعودية للبويل ا�ليفينات )�ضركة تابعة( اتفاقية بيع �ت�ضويق مع ال�ضريك الجنبي يف ال�ضركة )�ضركة با�ضل( )�ي�ضار له بامل�ضوق( حيث �افق امل�ضوق على ت�ضويق كميات من 
فيها هذه  �ضتباع  التي  �املناطق اجلغرافية  امل�ضوق،  ت�ضويقها من قبل  يتم  التي �ضوف  �الكميات  الت�ضويق،  التفاقية م�ضوؤ�ليات  �فقا لالتفاقية. حتدد هذه  باأ�ضعار حمددة  ال�ضركة  منتجات 

املنتجات، �طرق احت�ضاب الأ�ضعار، ��ضر�ط الدفع، �اللتزامات الأخرى.

نورد فيما يلي تفا�ضيل املعامالت الرئي�ضية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�ضنة: 

مبلغ املعاملـــة

2011طبيعة املعاملةاجلهة ذات العالقة
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

5.655.4364.577.321مبيعات اإىل امل�ضوقجهة منت�ضبة

تتكون الأر�ضدة املطلوبة من جهات ذات عالقة كما يف 31 دي�ضمرب فيما يلي:

406.532826.557با�ضل الد�لية للتجارة )اأف.زد.اإي( 

887.383158.187�ضركه با�ضل ا�ضيا با�ضفيك

297.677136.494�ضركه با�ضل للمبيعات �الت�ضويق

8.39933.282�ضركة الواحة للبرت�كيما�يات

1.599.9911.154.520

مت اظهار الأر�ضدة املطلوبة من / اإىل اجلهات ذات العالقة يف الي�ضاحني 5 � 16، على التوايل. 
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9. االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع 
ميثل هذا البند ا�ضتثمارات املجموعة يف �ضركات متدا�لة حملية مببلغ 207.405 األف ريال �ضعودي )2010: 194.184 األف ريال �ضعودي( � د�لية مببلغ 130.084 األف ريال �ضعودي )2010: 

ل �ضيء(، كانت حركة ال�ضتثمارات خالل ال�ضنة، كما يلي:

2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

التكلفة:

67.22544.954يف بداية ال�ضنة

 -292.441ال�ضافات

- 22.271

حمول من ال�ضتثمار يف ال�ضركات الزميلة �الأخرى )اإي�ضاح 10(

359.66667.225يف نهاية ال�ضنة

)اخل�ضائر( الأرباح غر املحققة:

126.95933.737يف بداية ال�ضنة 

93.222)149.136()خ�ضائر( اأرباح غر حمققة خالل ال�ضنة 

126.959)22.177(يف نهاية ال�ضنة

337.489194.184�ضايف القيمة الدفرتية



83

10. االستثمار في الشركات الزميلة واألخرى
 يتكون ر�ضيد ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الزميلة �الأخرى كما يف 31 دي�ضمرب مما يلي:

20112010ن�صبة امللكية
باآلف الريالت ال�صعوديــةباآلف الريالت ال�صعوديــة20112010

35.4535.45124.713123.583ال�ضركة الوطنية لت�ضنيع ��ضبك املعادن )معدنية( 
42.642.631.07930.840ال�ضركة الوطنية ملواد التعبئة )�طن باك(

-70.000-50�ضركة الت�ضنيع �املتطورة للبوليول �م�ضتقاته )*( 
225.792154.423جمموع ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الزميلة

245.830233.289ي�ضاف: ا�ضتثمارات اخرى
471.622387.712جمموع ال�ضتثمارات يف ال�ضركات الزميلة �الخرى

ال�ضركة  مع  بالتعا�ن  ال�ضركة  قامت  دي�ضمرب2011،   31 يف  املنتهية  ال�ضنة  )*(  خالل 
ال�ضعودية لل�ضناعات املتطورة بتاأ�ضي�س �ضركة الت�ضنيع �املتطورة للبوليول �م�ضتقاته )بن�ضبة 
رابغ،  م�ضجلة مبدينة  م�ضوؤ�لية حمد�دة  ذات  �ضعودية  �ضركة  �هي  منهما(  لكل   %50 ملكية 
اإنتاج مادة البوىل  اأغرا�س ال�ضركة فى  �براأ�س مال قدرة 140 مليون ريال �ضعودي. �تتمثل 

اإيرث بوىل يول �الذي ي�ضتعمل يف �ضناعة مادة البوىل يورثني التي تدخل يف �ضناعة املفر��ضات 
�ال�ضيارات �مواد العزل احلرارى ��ضوف يقام امل�ضر�ع يف موقع برت�رابغ مبدينة رابغ �من 

املتوقع اأن يكون بداية الإنتاج يف الربع الرابع من عام 2013.

كانت حركة ال�ضتثمار يف ال�ضركات الزميلة �الأخرى على النحو التايل:

 2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

 2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

387.712406.484ر�ضيد بداية ال�ضنة 
12.70318.419احل�ضة يف اأرباح ال�ضنة، �ضايف

 - 85.207الإ�ضافات خالل ال�ضنة
)22.271( - حمول اإىل اأ�راق مالية متاحة للبيع )اإي�ضاح 9(

)14.920()14.000(توزيعات اأرباح م�ضتلمة من �ضركات زميلة
471.622387.712ر�ضيد نهاية ال�ضنة 

بلغت توزيعات الأرباح امل�ضتلمة من ال�ضركات الأخرى امل�ضتثمر فيها مبلغ 6.309 مليون ريال �ضعودي )2010: 8.341 مليون ريال �ضعودي(، حيث مت قيدها من �ضمن الإيرادات الأخرى )اإي�ضاح 30(. 
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11. الممتلكات و اآلالت والمعدات

املباين
 والإن�صاءات

الآلت
 واملعدات

العدد 
والأدوات

الأثاث 
واملفرو�صات 

ومعدات 
مكتبية

ال�صيارات
اأجهزة 
حا�صب 

اآيل
تطوير اآبار

مواد 
م�صاعدة 
)حمفزة(

العمال 
راأ�صمالية

قيد التنفيذ
الإجمــايل

2011 
الإجمــايل

2010 

باآلف الريالت ال�صعوديـــة
التكلفة:

1.798.27317.542.5027.315124.76064.35018.9671.465.74153.783970.43222.046.12320.947.207يف بداية ال�ضنة 
54.231197.6103869.7344.5184.93097.43310.140683.7961.062.7781.145.913لالإ�ضافات

)208.874()202.451( -)53.783( -)1()1.183()9( -)111.546()35.929(لال�ضتبعادات
192.152)45.263(14.379 -3.155 - - - -21.143)83.940(فر�قات ترجمة عمالت اأجنبية
 - -)413.059(32342.231 - -1.054 -49.041320.410حمول من م�ضاريع قيد التنفيذ

حمول اإىل موجودات
)13.737( - - - - - - - - - - غر ملمو�ضة )اإي�ضاح 13( 

)16.538( - - - - - - - - - -تعديالت
1.781.67617.970.1197.701135.53967.68523.8961.566.65252.3711.255.54822.861.18722.046.123يف نهاية ال�ضنة 

ال�ضتهالك:
3.986.7482.884.985 -284.3703.335.7112.84639.55038.27116.268218.19151.541يف بداية ال�ضنة 

1.212.2571.185.302 -65.3641.031.08333710.16411.2012.04368.00324.062لل�ضنة
49.455)68.232( - - - - - - -)123.623(55.391فر�قات ترجمة عمالت اأجنبية

)132.994()100.075( -)53.782( -)1()967()3( -)38.599()6.723(الإ�ضتبعادات
5.030.6983.986.748-398.4024.204.5723.18349.71148.50518.310286.19421.821يف نهاية ال�ضنة

�ضايف القيمة الدفرتية:
1.383.27413.765.5474.51885.82819.1805.5861.280.45830.5501.255.54817.830.489يف 31 دي�ضمرب 2011
1.513.90314.206.7914.46985.21026.0792.6991.247.5502.242970.43218.059.375يف 31 دي�ضمرب 2010
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11. الممتلكات و اآلالت والمعدات - تتمة
ريال  مليون  �ضعودي )2010: 12.776  ريال  مليون  مبلغ 61.875  بت�ضجيل  املجموعة  قامت 
�ضعودي( كخ�ضائر انخفا�س يف قيمة املمتلكات �الآلت �املعدات �الناجتة عن اإيقاف العمل يف 

�حدة اإنتاج يف اأحد م�ضانعها التابعة )اإي�ضاح 29(.

ابرمت املجموعة خ���الل العام 2007 اتفاقيات ت�ضهيالت اإجارة متمثلة يف عمليات بيع �اإعادة 
ا�ضتئج���ار م���ع جمموع���ة م���ن املمول���ني، حي���ث تت�ضم���ن املمتل���كات �الآلت �املع���دات كم���ا 
يف  31 دي�ضم���رب 2011 اأ�ضول مت بيعها �اإعادة ا�ضتئجارها بغر�س التملك ب�ضايف قيمة دفرتية 
بلغ���ت 1.031 مليار ريال �ضع���ودي )2010: 1.219 مليار ريال �ضع���ودي( )اإي�ضاح 20(. كما 
تت�ضم���ن املمتل���كات �الآلت �املعدات اأ�ض���ول م�ضتاأجرة مبوجب عقود اإيج���ار راأ�ضمايل، بلغت 
القيمة الدفرتية لتلك الأ�ضول كما يف 31 دي�ضمرب 2011مبلغ 12 مليون ريال �ضعودي )2010: 

13.3 مليون ريال �ضعودي( )اإي�ضاح 21(.

تتمث���ل الأعم���ال الراأ�ضمالية قيد التنفيذ كما يف 31 دي�ضم���رب 2011 � 2010 ب�ضكل رئي�ضي من 
تكالي���ف م�ضر�ع التو�ضعة مل�ضنع البويل بر�بلني ��ضك���ن العاملني �تكاليف حت�ضينات ال�ضالمة 
�البيئ���ة �م�ضاريع الكفاءة �توف���ر التكاليف �م�ضانع اأخرى لبع�س ال�ض���ركات التابعة �تو�ضعة 
مراف���ق خطوط الإنتاج. بلغت تكاليف التمويل الت���ي مت ر�ضملتها على بند الأعمال الراأ�ضمالية 
قي���د التنفي���ذ خ���الل الع���ام 2011مبل���غ 5.5 ملي���ون ري���ال �ضع���ودي )2010: 6.8 ملي���ون 

ريال �ضعودي(.

التابعة  ال�ضركات  ببع�س  اخلا�ضة  �املرافق  امل�ضانع  بع�س  عليها  املقام  الأرا�ضي  بع�س  اإن 
م�ضتاأجرة بعقود قابلة للتجديد من الهيئة امللكية للجبيل �ينبع باأجور رمزية لفرتات ت�ضل اإىل 

30 �ضنة، قابلة للتجديد.

التابعة �ضمانا للقر��س املقدمة  ال�ضركات  مت رهن بع�س املمتلكات �الآلت �املعدات لبع�س 
اإليها )اإي�ضاحي 15 � 19(.
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12. المشاريع قيد التنفيذ
يتكون ر�ضيد امل�ضاريع قيد التنفيذ كما يف 31 دي�ضمرب مما يلي:

2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

3.894.404844.793ال�ضركة ال�ضعودية حلام�س الأكريليك املحد�دة �ال�ضركات التابعة لها )اأ( 

209.402199.400م�ضاريع �ضركة الر�اد الوطنية للبال�ضتيك املحد�دة )ر�اد( ��ضركاتها التابعة )ب(

84.305 -م�ضر�ع مركز البحاث )ج(

1.232653م�ضاريع اخرى 

4.105.0381.129.151

تابعة(  )�ضركة  املحد�دة  الأكريليك  حلام�س  ال�ضعودية  ال�ضركة  م�ضاريع  تتمثل  اأ. 
الأكريليك  ملومنرات  م�ضنع  لإن�ضاء  لها  التابعة  ال�ضركات  حتملتها  التي  بالتكاليف 
�م�ضنع البيتانول �م�ضنع البوليمرات فائقة الإمت�ضا�س يف مدينة اجلبيل ال�ضناعية 
�م�ضر�ع اخلدمات �املرافق العامة للمن�ضات ال�ضناعية �تتكون كلفة امل�ضاريع كما يف 
31 دي�ضمرب 2011من تكاليف موظفني �تكاليف اإعداد املوقع �تكاليف الرتكيب �اأتعاب 
مهنية �تكاليف اقرتا�س �ر�ضوم تراخي�س �تكاليف املكتب ال�ضت�ضاري امل�ضرف على 
امل�ضاريع ��ضراء معدات للم�ضاريع، �من املتوقع بداية الإنتاج لهذه امل�ضاريع يف العوام 

 .2014� 2013

�ضركة  تكبدتها  التي  التكاليف  2011من  دي�ضمرب   31 يف  كما  الإن�ضاء  تكاليف  ب. متثل 
الر�اد العاملية للتغليف املحد�دة )اإحدى ال�ضركات التابعة ل�ضركة ر�اد( لإن�ضاء م�ضنع 
ال�ضركة �املرافق املتعلقة به يف مدينة الدمام يف اململكة العربية ال�ضعودية، � تكاليف 

متكبدة عن عقود خمتلفة �تكاليف مبا�ضرة حتى ي�ضبح الأ�ضل جاهزًا للغر�س �احلالة 
التي اأن�ضيء من اأجلها �ذلك �فق متطلبات الت�ضغيل املعدة من قبل الإدارة، �من املتوقع 
�تكاليف  تكاليف موظفني  املبا�ضرة  التكاليف  ت�ضمل  النتاج خالل عام 2012.  بداية 

اإعداد املوقع �تكاليف الرتكيب �ر�ضوم ترخي�س �اأتعاب مهنية �تكاليف اإقرتا�س.

يتمثل م�ضر�ع مركز الأبحاث بتكاليف تاأ�ضي�س مركز لالأبحاث ل�ضناعة البال�ضتيك يف  ج. 
لل�ضناعات  العون  �تقدمي  اململكة  البال�ضتيك يف  لدعم �ضناعة  �ذلك  مدينة اجلبيل 
تنتجها  التي  البال�ضتيك  مادة  ا�ضتخدام  على  تعتمد  التي  �الثانوية  التحويلية  املحلية 
ال�ضركة. �قد بداأ ت�ضغيل املركز خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011م، �عليه مت 

حتويلها اإىل بند املمتلكات �الآلت �املعدات. 

خالل العام 2011م، مت ر�ضملة مبلغ �قدره 41.5 مليون ريال �ضعودي )2010: 6.8 مليون 
ريال �ضعودي( يتمثل يف تكاليف القرتا�س املتعلقة مبا�ضرة بامل�ضاريع قيد الإن�ضاء.
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13. الموجودات غير الملموسة
تتكون املوجودات غر امللمو�ضة كما يف 31 دي�ضمرب مما يلي:

 2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2.543.9682.520.400ال�ضهرة )اأ(

725.880789.842تكاليف برامج احلا�ضب الآيل �تقنية �موجودات غر ملمو�ضة اأخرى، �ضايف )ب(

276.144305.941تكاليف التمويل املوؤجلة، �ضايف 

23.13525.116م�ضاريف ما قبل الت�ضغيل �تكاليف موؤجلة، �ضايف

3.569.1273.641.299

اأ. ال�سهرة
مراجعة النخفا�ض يف القيمة

�لإجراء  ال�ضهرة.  قيمة  النخفا�س يف  ملراجعة  �ضنوي  اختبار  باإجراء  املجموعة  اإدارة  تقوم 
الختبار، يتم اعتبار كل �ضركة تابعة �زميلة كوحدة مدرة للنقدية. �بناءًا على اختبار تقومي 
ال�ضهرة الذي مت اإجرا�ؤه على م�ضتوى املجموعة خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011، مل 

يتم حتديد انخفا�س يف قيمتها.

اأ�س�ض حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد 
على  �ذلك  احلالية  القيمة  طريقة  با�ضتخدام  لال�ضرتداد  القابلة  ال�ضهرة  قيمة  حتديد  مت 
اأ�ضا�س التدفقات النقدية املخ�ضومة املبنية على التدفقات النقدية املتوقعة للوحدات املدرة 
للنقدية املعنية �املعتمدة من الإدارة لفرتة خم�س �ضنوات. �قد مت ا�ضتخدام معدل منو تقديري 
على مدى فرتة توقعات التدفقات النقدية التي تزيد عن خم�س �ضنوات. تعتقد الإدارة باأن 

يف  امل�ضتخدم  الأجل  طويل  للمدى  النمو  معدل  متو�ضط  عن  يزيد  ل  التقديري  النمو  معدل 
الن�ضاط الذي تزا�له ال�ضركة التابعة املعنية. اإن معدل اخل�ضم امل�ضتخدم كان قبل احت�ضاب 
من  تبني  املعنية.  التابعة  لل�ضركة  العام  بالن�ضاط  تتعلق  حمددة  خماطر  �يعك�س  ال�ضريبة 
يف  بالتغرات  كثرًا  يتاأثر  لال�ضرتداد  القابلة  القيمة  احت�ضاب  باأن  احلالية  القيمة  درا�ضة 
معدلت النمو على املدى الطويل �معدل النمو النهائي �معدل اخل�ضم �الفرتا�ضات املتعلقة 

براأ�س املال العامل �امل�ضاريف الراأ�ضمالية خالل الفرتة.

ب.  املوجودات غري امللمو�سة الأخرى
من خالل مراجعة اإدارة اإحدى ال�ضركات التابعة لقيمة املوجودات غر امللمو�ضة، تبني �جود 
انخفا�س يف قيمة تلك املوجودات مببلغ 58.5 مليون ريال �ضعودي )2010: ل�ضيء(. �عليه مت 
ت�ضجيل املبلغ كخ�ضائر انخفا�س يف قيمة املوجودات غر امللمو�ضة الأخرى، حيث يتم اإظهار 

تلك املوجودات بال�ضايف بعد خ�ضم خ�ضائر النخفا�س يف القيمة )اإي�ضاح 29(.
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14. الموجودات غير المتداولة االخرى
2011

باآلف الريالت ال�صعوديــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديــة
476.039484.227ال�ضرائب املوؤجلة 

160.781156.139تكاليف تقييم �ا�ضتك�ضاف، �ضايف 

53.569 50.318 تكاليف ال�ضيانة ال�ضاملة، �ضافى 

66.11872.151اأخرى

753.256766.086

15. التسهيالت البنكية قصيرة األجل والمرابحات 
ح�ضلت املجموعة خالل العام 2011، على ت�ضهيالت ائتمانية ق�ضرة الأجل بلغت 3.579 
مليون ريال �ضعودي )2010: 2.572 مليون ريال �ضعودي( �قد بلغ الر�ضيد القائم كما يف 31 
دي�ضمرب 2011، مبلغ 3.387 مليون ريال �ضعودي )2010: 2.030 مليون ريال �ضعودي(. اإن 

هذه الت�ضهيالت م�ضمونة ب�ضمانات من ال�ضركاء �التوقيع على �ضندات اأمر ل�ضالح البنوك 
�املوؤ�ض�ضات املالية �بع�س التعهدات املالية �برهن بع�س املمتلكات �الآلت �املعدات �برهن 

بع�س ال�ضتثمارات املتاحة للبيع، �حتمل عمولة �فقا للمعدلت التجارية ال�ضائدة.

16. الدائنــون
2011

باآلف الريالت ال�صعوديــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديــة
1.017.325822.021دائنون جتاريون 

1.559714مطلوب اإىل جهات ذات عالقة )اإي�ضاح 8( 

8.7304.069دائنون اآخر�ن

1.027.614826.804
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17. المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى 
2011

باآلف الريالت ال�صعوديــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديــة
857.199770.898م�ضاريف م�ضتحقة

267.586223.247مزايا موظفني م�ضتحقة

179.074113.541خم�ض�س ابحاث �تطوير

149.995199.336ذمم دائنة اأخرى 

80.566112.747خم�ض�س الزكاة �ال�ضريبة 

58.64451.360توزيعات اأرباح م�ضتحقة 

22.5386.563اأد�ات مالية م�ضتقة

121.90771.331اأر�ضدة اأخ�رى

1.737.5091.549.023



90

18. الزكــاة
املحملة لل�سنة

• تتكون الزكاة املحملة لل�ضنة �قدرها 7.067 األف ريال �ضعودي من املخ�ض�س لل�ضنة احلالية )2010: 17.146 األف ريال �ضعودي(.	
• تقوم ال�ضركة �هي �ضركة م�ضاهمة �ضعودية ��ضركاتها التابعة بتقدمي قوائمها املالية �اإقراراتها ال�ضريبية �الزكوية اإىل م�ضلحة الزكاة �الدخل ب�ضكل اإفرادي.	

حركة املخ�س�ض خالل ال�سنة
كانت حركة خم�ض�س الزكاة لل�ضنة كما يلي: 

2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

12.15728.551يف بداية ال�ضنة 

)33.540()11.931(م�ضدد خالل ال�ضنة

7.06717.146جمنب خالل ال�ضنة

7.29312.157خم�ض�س الزكاة 

الربوط الزكوية
ح�ضلت ال�ضركة على الربوط الزكوية لغاية �ضنة 2007، كما مت ت�ضديد الزكاة امل�ضتحقة عن ال�ضنوات من 2008 �لغاية 2010 من �اقع اقرارات الزكاة �مل ت�ضتلم ال�ضركة بعد الربوط الزكوية 

لهذه ال�ضنوات من م�ضلحة الزكاة �الدخل. 
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19. قروض طويلة األجل
2011

باآلف الريالت ال�صعوديــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديــة
1.509.4351.664.300�ضند�ق التنمية ال�ضناعية ال�ضعودي )اأ(
1.500.0001.500.000قر�س �ضند�ق ال�ضتثمارات العامة )ب(

9.940.6689.573.646بنوك جتارية �اخرى )ج( 
12.950.10312.737.946

)1.384.668()1.586.773(ناق�ضًا: اجلزء املتدا�ل
11.363.33011.353.278اجلزء غر املتدا�ل

اأ. �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي
ال�ضناعية  التنمية  �ضند�ق  من  الأجل  طويلة  قر��س  ت�ضهيالت  على  املجموعة  ح�ضلت 
ال�ضعودي مببلغ 1.773 مليون ريال �ضعودي )2010: 1.931 مليون ريال �ضعودي( �قد بلغ 
الر�ضيد القائم كما يف 31 دي�ضمرب 2011مبلغ 1.509 مليون ريال �ضعودي )2010: 1.664 
هذه  مقابل  ك�ضمان  ال�ضعودي  ال�ضناعية  التنمية  �ضند�ق  ح�ضل  �ضعودي(.  ريال  مليون 
القر��س على رهن على جميع ممتلكات �اآللت �معدات ال�ضركات التابعة امل�ضتفيدة من هذه 
القر��س بالإ�ضافة اإىل �ضندات لأمر ��ضمانات �ضخ�ضية �م�ضرتكة من ال�ضركاء. كما تت�ضمن 
اإتفاقيات القر��س على بع�س التعهدات �التي تتطلب بع�س الأمور مبا فيها حتديد للم�ضاريف 

الراأ�ضمالية �املحافظة على م�ضتوى اأدنى لكل من �ضايف قيمة حقوق امللكية �معدل التدا�ل.
غر  �ضنوية  ن�ضف  اق�ضاط  على  ال�ضعودي  ال�ضناعية  التنمية  �ضند�ق  قر��س  ت�ضديد  يتم 
مت�ضا�ية تبداأ بتواريخ خمتلفة. �قد مت ت�ضديد نفقات التمويل مقدما �اعتربت تكاليف متويل 

موؤجلة �يتم اإطفا�ؤها على فرتات القر��س )اإي�ضاح 13(.

ب. قر�ض �سندوق ال�ستثمارات العامة 
يف 20 ابريل 2007 �افق �ضند�ق ال�ضتثمارات العامة على منح اإحدى ال�ضركات التابعة قر�س 
لأجل مببلغ 1.500 مليون ريال �ضعودي )400 مليون د�لر اأمريكي( ب�ضعر فائدة ليبور زائد 
0،5% ي�ضتحق الدفع على 20 ق�ضط ن�ضف �ضنوي مت�ضا�ية ابتداء من 30 يونيو 2011. كما يف 31 

دي�ضمرب 2010 كانت ال�ضركة قد �ضحبت كامل املبلغ الذي يوازي 1.500 مليون ريال �ضعودي.

ج. بنوك جتارية واخرى
ريال  مليون   19.239 مببلغ  جتارية  بنوك  من  الأجل  طويلة  قر��س  على  املجموعة  ح�ضلت 
�ضعودي )2010: 14.114 مليون ريال �ضعودي( �قد بلغ الر�ضيد القائم كما يف 31 دي�ضمرب 
هذه  اإن  �ضعودي(.  ريال  مليون   9.574  :2010( �ضعودي  ريال  مليون   9.941 مبلغ   ،2011
التابعة  ال�ضركات  بع�س  �معدات  �اآلت  ممتلكات  �برهن  لأمر  ب�ضندات  م�ضمونة  القر��س 
بالإ�ضافة اإىل �ضمانات �ضخ�ضية �م�ضرتكة من ال�ضركاء. حيث ت�ضمل هذه الت�ضهيالت اتفاقية 

ت�ضهيالت ائتمانية م�ضمونة بدرجة ممتازة مببلغ 3.300 مليون ريال �ضعودي. 
تت�ضمن الت�ضهيالت الئتمانية بع�س التعهدات التي تقيد بع�س الأمور، خا�ضعة اإىل ال�ضتثناء، 
منها �تكبد حق حجز �معامالت البيع �اإعادة ال�ضتئجار �دفعات معينة �مبيعات موجودات 
اأق�ضى  اأن ال�ضركة مقيدة بحد  اإ�ضتحواذات. كما  اأ�  �معامالت �ضركات �ضقيقة �اندماجات 

للم�ضاريف الراأ�ضمالية يف ال�ضنة، �مطالبة باحلفاظ على معدلت مالية حمددة.
ريال  مليون  مبلغ 656.25  بجمع   2007 يوليو   6 بتاريخ  التابعة  ال�ضركات  اإحدى  قامت  كما 
�ضعودي )مبا يعادل 175 مليون د�لر اأمريكي( من �ضندات دين رئي�ضية غر م�ضمونة حتمل 
فائدة بن�ضبة 9.375 % �ت�ضتحق بتاريخ 15 يوليو 2014، �ت�ضتحق الفائدة على هذه الأ�راق 
�اإن  اإن هذه الأ�راق متدا�لة يف بور�ضة �ضنغافورة  بتاريخ 15 يناير �25 يوليو من كل عام. 

القيمة الدفرتية لهذه ال�ضندات م�ضجلة بال�ضايف بعد خ�ضم تكاليف القرتا�س املر�ضملة.
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20. مكاسب مؤجلة عن عمليات البيع وإعادة االستئجار 
ميثل هذا البند املكا�ضب املوؤجلة الناجتة عن عمليات البيع �اإعادة ال�ضتئجار للممتلكات �اللت �املعدات يف اإحدى ال�ضركات التابعة )اإي�ضاح 11(. حيث يتم اإطفاء تلك املكا�ضب بطريقة 

الق�ضط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

120.839149.272اإجمايل املكا�ضب املوؤجلة يف بداية ال�ضنة
)28.433()29.625(مكا�ضب مت اإثباتها خالل ال�ضنة )اإي�ضاح 30(

91.214120.839اإجمايل املكا�ضب املوؤجلة فى نهاية ال�ضنة
)28.433()28.066(ناق�ضًا: اجلزء املتدا�ل

63.14892.406اجلزء غر املتدا�ل

21. االلتزامات بموجب عقود اإليجار الرأسمالي
فيما يلي بيان باحلد الأدنى لدفعات الإيجار للخم�س �ضنوات الالحقة لعام 2011 �ب�ضكل اإجمايل:

2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

187.500 187.500 خالل: �ضنة
187.500 187.500 �ضنتني

187.500 187.500 ثالث �ضنوات
187.500 468.750 اأربع �ضنوات

468.750-خم�س �ضنوات
1.218.750 1.031.250 �ضايف احلد الأدنى لدفعات الإيجار

)187.500( )187.500( ينزل: اجلزء املتدا�ل 
1.031.250 843.750اجلزء غر املتدا�ل
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22. المطلوبات غير المتداولة األخرى
2011

باآلف الريالت ال�صعوديــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديــة
557.784356.561مطلوبات �ضرائب الدخل املوؤجلة 

385.572394.642التقاعد �املنافع الأخرى ملا بعد التقاعد 
117.52999.986خم�ض�س تكاليف اإ�ضالح �اإقفال مناجم 

110.621148.875التزامات توقف عمل موجودات
51.66849.886م�ضتحقات لإعادة هيكلة يل هافرى

71.600 121.298 اأخرى
1.344.4721.121.550

23. رأس المال
 2011 دي�ضمرب  يف31  كما  �ضعودي  ريال  الف   5.574.285 البالغ  ال�ضركة  مال  راأ�س  يتكون 
)2010: 5.067.532 الف ريال �ضعودي( من 557.429 الف �ضهم )2010: 506.753 الف 

�ضهم(، قيمة كل �ضهم 10 ريال �ضعودي. 
�افقت اجلمعية العامة غر العادية لل�ضركة يف جل�ضتها املنعقدة بتاريخ 30 ربيع الثانى 1432 
ه� )املوافق 4 اأبريل 2011( على زيادة راأ�س مال ال�ضركة من 5.067.532 الف ريال �ضعودي 
�ضهم  مبنح  �ذلك  �ضهم  الف   557.429 اإىل  مق�ضم  �ضعودي  ريال  الف   5.574.285 اإىل 
جماين لكل ع�ضرة اأ�ضهم مببلغ اإجمايل �قدره 506.753 األف ريال �ضعودي �ذلك من عال�ة 

الإ�ضدار كما يف 31 دي�ضمرب 2010.
 27 )املوافق  1433ه�  �ضفر   2 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  يف  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  اأ��ضى 
دي�ضمرب2011( برفع راأ�س مال ال�ضركة من 5،574،285 الف ريال �ضعودي اإىل 6.689.142 
الف ريال �ضعودي �ذلك مبنح �ضهم جماين لكل 5 اأ�ضهم مببلغ اإجمايل �قدره 1.114.857 
األف ريال �ضعودي �ذلك من عال�ة الإ�ضدار �الأرباح املبقاة كما يف 31 دي�ضمرب 2011. حيث 

يخ�ضع ذلك ملوافقة امل�ضاهمني خالل اجتماع اجلمعية العمومية غر العادية. 

24. توزيعات األرباح
ه�   1432 الثانى  ربيع   30 بتاريخ  املنعقدة  جل�ضتها  يف  العادية  غر  العامة  اجلمعية  �افقت 
)املوافق 4 اأبريل 2011( على تو�ضيات جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية مببلغ 506.753 
اأع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ  األف ريال �ضعودي )بواقع 1 ريال �ضعودي لكل �ضهم( �مكافاأة 

2.000 األف ريال �ضعودي.

25. توزيعات األرباح المقترحة
 27 )املوافق  1433ه�  �ضفر   2 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  يف  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  اأ��ضى 
ريال   1.5 بواقع   2011 عام  عن  للم�ضاهمني  �ضنوية  نقدية  اأرباح  بتوزيع  دي�ضمرب2011( 
�ضجالت  يف  امل�ضجلني  للم�ضاهمني  املمنوحة  �الأ�ضهم  الأرباح  اأحقية  تكون  ��ضوف  �ضعودي، 
الغر  العمومية  اجلمعية  انعقاد  يوم  تدا�ل  بنهاية  املالية  الأ�راق  اإيداع  مركز  لدى  ال�ضركة 
عادية. كما اأ��ضى املجل�س ب�ضرف مبلغ 2 مليون ريال �ضعودي مكافاأة لأع�ضاء جمل�س الإدارة. 

حيث يخ�ضع ذلك ملوافقة امل�ضاهمني خالل اجتماع اجلمعية العمومية العادية ال�ضنوية.
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26. اإلحتياطيات األخرى 
يتكون بند الحتياطيات الأخرى من البنود الرئي�ضية التالية:

اأ. حتوطات التدفقات النقدية
 165  :2010( �ضعودي  ريال  مليون   52 �البالغة  النقدية  التدفقات  حتوطات  يف  التغر  ميثل 
مليون ريال �ضعودي( الفرق الناجت من حتويل القر��س طويلة الأجل القائمة بعمالت اأجنبية 
اإىل الريال ال�ضعودي باأ�ضعار التحويل ال�ضائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �التي اعتربت 
مبثابة حتوط مقابل الإيرادات امل�ضتقبلية املتوقعة بنف�س العملة. كما ت�ضمل اأي�ضًا الفرق الناجت 
من تقديرات القيمة العادلة للجزء الفعال من الأد�ات املالية امل�ضتقة )عقود مقاي�ضة اأ�ضعار 
العن�ضر  مقابل  حتوط  اأداة  تعترب  �التي  املوحدة  املايل  املركز  قائمة  تاريخ  يف  كما  فوائد( 
املتحوط له، �هي عقود بعمالت اأجنبية �ذلك بناء على اأ�ضعار ل يبور، �يتم معاجلة هذه الفر� 

قات كفر�قات غر حمققة �ضمن حقوق امل�ضاهمني �فقا لل�ضيا�ضات املحا�ضبية.

ب. ت�سويات حتويل عمالت اأجنبية
ميثل بند تعديالت فر�قات ترجمة عمالت اأجنبية �البالغة 75 مليون ريال �ضعودي )2010: 7 
القوائم  حتويل  عن  الناجتة  الأجنبية  العمالت  حتويل  فر�قات  كافة  �ضعودى(  ريال  مليون 
�ضايف  خماطر  تغطي  التي  اللتزامات  حتويل  �عن  اخلارجية،  التابعة  لل�ضركات  املالية 

ا�ضتثمارات املجموعة يف ال�ضركات التابعة يف اخلارج.

ج. تعديالت اإلتزامات �سندوق التقاعد
ميثل هذا البند تعديالت اإلتزامات �ضند�ق التقاعد يف ال�ضركات التابعة يف اخلارج �النا�ضئة 

عن برامج معا�ضات تقاعد للموظفني املوؤهلني يف مناطق خارجية ذات �ضيادة م�ضتقبلية.

27. مصاريف البيع والتسويق
 2011

باآلف الريالت ال�صعوديــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديــة
552.416512.354�ضحن �نقل

116.136111.966ر�اتب �مزايا موظفني

63.27557.162حوافز موزعني

2.3902.204ا�ضتهالك �اإطفاء

45.76646.197اأخ�رى

779.983729.883
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28. المصاريف العمومية واإلدارية 
 2011

باآلف الريالت ال�صعوديــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديــة
279.197248.132ر�اتب �مزايا موظفني

170.090203.626بحث � تطوير

120.37523.939انخفا�س فى قيمه الأ�ضول )اإي�ضاح 29(

78.46228.110اأتعاب مهنية

61.00762.555ا�ضتهالك �اإطفاء

17.6147.888�ضفر

7.2286.838ايجارات

13.8006.330م�ضاهمات خرية �اإعمال اجتماعية

69.640100.424اأخرى

817.413687.842
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29. اإلنخفاض فى قيمة األصول
يتمثل هذا البند فيما يلي: 

 2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

61.87512.776انخفا�س يف قيمة املمتلكات �الآلت �املعدات )اأ(

 -58.500انخفا�س يف قيمة املوجودات غر امللمو�ضة )ب(

120.37512.776

عام  خالل  التابعة  امل�ضانع  اإحدى  يف  رئي�ضية  اإنتاج  لوحدة  الر�ضمي  الإغالق  قرار  بعد  اأ. 
 2011 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  ال�ضنة  يف  املجموعة  اإدارة  قررت   ،)31 )اإي�ضاح   2010
يعد فعال من  الت�ضغيل فيه مل  ا�ضتمرار  اأن  القدمية، حيث  الإنتاج  العمل بوحدة  باإيقاف 
حيث التكلفة. مل يعترب اإيقاف العمل يف �حدة الإنتاج القدمية عمليات غر م�ضتمرة، حيث 
اأن هذا اجلزء من امل�ضنع ل يعترب �حدة م�ضتقلة مدرة للنقد. �عليه، قامت ال�ضركة بقيد 
خ�ضائر انخفا�س يف القيمة مببلغ 61.875 ريال �ضعودي � ميثل قيمة املمتلكات �اآللت 

�املعدات �قطع غيار �ضت�ضطب نتيجة لهذا الإيقاف )2010: �ضفر ريال �ضعودي(. 

ب. قامت اإدارة اإحدى ال�ضركات التابعة مبراجعة القيمة الدفرتية لالأ�ضول غر امللمو�ضة 
�تو�ضلت اإىل اأن احد بنود املوجودات غر امللمو�ضة الأخرى )اإي�ضاح 13( قد انخف�ضت 
قيمته لي�ضبح �ضفر. �عليه، مت قيد مبلغ 58.5 مليون ريال �ضعودي كخ�ضائر انخفا�س 
اأمريكي(  د�لر  مليون   15.6 يعادل  )مبا  الأخرى  امللمو�ضة  غر  املوجودات  قيمة  يف 

)2010: �ضفر ريال �ضعودي(. 
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 30. اإليرادات )المصاريف( األخرى
 2011

باآلف الريالت ال�صعوديــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديــة
62.314171.709تعوي�ضات من �ضركة تاأمني 

29.62528.433اإطفاء مكا�ضب موؤجلة )اإي�ضاح 20(

11.975 4.733 فر�قات عمالت اجنبية

11.03215.068عوائد مرابحات �اخرى

6.3098.341توزيعات اأرباح م�ضتلمة من ال�ضتثمار يف �ضركات اخرى )اي�ضاح 10(

288)15.206()خ�ضائر( ارباح بيع ا�ضول �ا�ضتثمارات

 -)88.125(خم�ض�س تكاليف اعاده هيكله خطوط انتاج )اأ( 

10.636)10.602(اخرى

80246.450

)اأ( ميثل هذا البند خم�ض�ضات التكاليف املتوقعة �املرتبطة باإيقاف العمل �اإغالق اإحدى �حدات الإنتاج الفرعية لأحد امل�ضانع التابعة �املتمثلة يف تكاليف تفكيك، �اإزالة، �تكاليف ف�ضل 
موظفني �تكاليف معاجلة بيئية )اإي�ضاح 29(.
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31. مخصص تكاليف األنشطة غير المستمرة
التيتانيوم  التابعة ل�ضركة الوطنية لثاين اك�ضيد  اأعلنت اإحدى ال�ضركات  خالل العام 2010، 
رئي�ضية  ت�ضنيع  العمل يف �حدة  توقف  �ضوف  اأنها  تابعة( عن  املحد�دة )كري�ضتل( )�ضركة 
اإعالن  مع  اأنه  حينه  يف  تقرر  �قد  الأمريكية.  املتحدة  بالوليات  الإنتاجية  خطوطها  �ضمن 

الإقفال لوحدة الإنتاج الرئي�ضية �ضوف يتم ال�ضتمرار يف ا�ضتخدام خط اإنتاج فرعى �ذلك 
لأغرا�س �ضركات حليفة اأخرى. �خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011 مت اإيقاف العمل 

بخط الإنتاج الفرعي )اإي�ضاح 29(. 

اإن نتائج العمليات املتوقفة �املت�ضمنة �ضمن قائمتي الدخل �التدفقات النقدية املوحدة هي كالآتي:

2011
باآلف الريالت ال�صعوديـــة

 2010
باآلف الريالت ال�صعوديـــة

اخل�ضارة من العمليات املتوقفة

 - -املبيعات

)6.574()758(تكلفة املبيعات

)6.574()758(اإجمايل اخل�ضارة

)74.029( -م�ضر�فات اأخرى )اأ(

)80.603()758(اخل�ضارة من العمليات املتوقفة

اأ. اإن تكلفة اإعادة الهيكلة املت�ضمنة يف اخل�ضارة من العمليات املتوقفة مببلغ 74 مليون ريال �ضعودي، تتكون من الآتي: 

• �ضطب قيمة ممتلكات، �امل�ضنع �املعدات، �قطع الغيار.	
• تكلفة التفكيك �الهدم.	
• تكلفة مزايا املوظفني تكلفة الأ�ضول غر املطفاأة الأخرى.	

ب. اإن التدفقات النقدية من العمليات املتوقفة متثل تدفقات نقدية م�ضتخدمة يف الأن�ضطة 
الت�ضغيلية مببلغ 13.4 مليون ريال �ضعودي )2010: 6.5 مليون ريال �ضعودى(.
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32. ربحية السهم
على  ال�ضنة  ��ضايف دخل  الرئي�ضية  العمليات  من  بالدخل  املتعلق  ال�ضهم  ربحية  احت�ضاب  مت 
اأ�ضا�س اجمايل ال�ضهم امل�ضدرة �البالغة 557.429 الف �ضهم كما يف 31 دي�ضمرب 2011 )31 

دي�ضمرب 2010: 557.429 الف �ضهم(.

مت تعديل ربحية ال�ضهم لل�ضنة املالية املقارنة باأثر رجعي، لإظهار اأثر منحة الأ�ضهم )اإي�ضاح 23(.

33. المعلومات القطاعية 
املجال  يف  التابعة  ال�ضركات  �تعمل  بال�ضتثمارات  الرئي�ضي(  )املركز  ال�ضركة  ن�ضاط  يتمثل 
ال�ضناعي �البرت�كيما�يات. ان ال�ضواق الرئي�ضية لقطاع البرت�كيما�يات هي اململكة العربية 
ال�ضعودية �ا�ر�با �ال�ضرق ال��ضط �اآ�ضيا �القطاعات الخرى هي اململكة العربية ال�ضعودية 
��ضمال �جنوب الوليات املتحدة المريكية �ا�ر�با �ا�ضرتاليا �ال�ضرق ال��ضط �اآ�ضيا. �فيما 

يلي البيانات املالية املختارة لهذه القطاعات:

تتكون املجموعه من قطاعات الأعمال الرئي�ضيه التاليه:

ماده  فى  متخ�ض�ضه  انتاج  �عمليات  التيتانيوم  اك�ضيد  ثانى  اإنتاج  القطاع ال�ضناعي: 
الر�تايل �هى املاده اخلام لإنتاج ثاين اك�ضيد التيتانيوم، �انتاج البطاريات ال�ضائله لل�ضيارات، 
�انتاج الر�ضا�س ��ضلفات ال�ضوديوم، �اقامه ال�ضناعات البال�ضتيكيه بكافه انواعها �انتاج 

الواح الكريليك.

ي�ضمل على الكيما�يات الأ�ضا�ضيه، �البوليمرات. قطاع البرت�كيما�يات:  

التقنيه  �مراكز  الرئي�ضى،  املركز  عمليات  على  ي�ضمل  املركز الرئي�ضى �اأخرى: 
�الأبتكارات �الأن�ضطه الأ�ضتثماريه، �تقدمي اخلدمات الفنيه ال�ضناعيه.



100

املركز الرئي�صي قطاع البرت وكيماوياتالقطاع ال�صناعـي
املجمــوعالت�صوياتواأخرى

باآلف الريالت ال�صعوديـــة
كما يف � لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011

39.927.579)11.215.509(14.894.53622.886.66613.361.886جمموع املوجودات

22.151.143)1.537.731(8.273.32113.405.9312.009.622جمموع املطلوبات

19.648.743)2.897.408(10.367.91511.825.370352.866املبيعات

4.129.8002.802.14659.4023136.991.661الربح الجمايل

1.325.743-565.601745.34514.797ال�ضتهالكات �الطفاءات

5.406.968)2.548.870(3.038.2212.414.2052.503.412الربح من العمال

4.100.540-852.0303.210.62937.881م�ضاريف راأ�ضمالية

كما يف � لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2010

34.704.353)8.063.651(13.385.91718.828.61710.553.470جمموع املوجودات

20.248.088)820.062(8.872.71111.190.6401.004.799جمموع املطلوبات

15.993.250)2.303.346(8.135.4529.861.783299.361املبيعات

1.982.4802.497.51359.3062484.539.547الربح الجمايل

1.303.538 -541.532757.3184.688ال�ضتهالكات �الطفاءات

3.140.241)1.569.568(1.042.1092.116.4471.551.253الربح من العمال

1.979.041  -824.85124.979 1.129.211 م�ضاريف راأ�ضمالية
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34. األدوات المالية وإدارة المخاطر
امل�ضاريف   � �املدينون،  النقدية،  ��ضبه  النقدية  من  رئي�ضى،  ب�ضكل  املالية،  الأد�ات  تتكون 
املدفوعة مقدما �املوجودات الأخرى، �ال�ضتثمارات يف الأ�راق املالية املتاحة للبيع، �القر��س 
�املطلوبات  الدفع  امل�ضتحقة  �امل�ضاريف  �الدائنون،  �املرابحات،  الأجل  ق�ضرة  البنكية 

الأخرى، �القر��س طويلة الأجل، �الأد�ات املالية امل�ضتقة.

خماطر الإئتمان
تكبد  اإىل  يوؤدي  مما  بالتزاماته  الوفاء  على  ما  طرف  مقدرة  عدم  الئتمان،  خماطر  متثل 
الطرف الآخر خ�ضارة مالية. ل يوجد لدى املجموعة تركيزات هامة ملخاطر الئتمان. يتم 
الحتفاظ بالنقدية لدى بنوك �طنية ذات ت�ضنيف اإئتماين جيد. يتم اإظهار ر�ضيد املدينني 

التجاريني بعد خ�ضم خم�ض�س الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها.

خماطر اأ�سعار العمولت
نتيجة  املالية  الأد�ات  قيمة  تذبذب  عن  الناجمة  املخاطر  العمولت،  اأ�ضعار  خماطر  متثل 
موجودات  التابعة  ال�ضركات  لدى  لي�س  ال�ضوق.  يف  ال�ضائدة  العمولت  اأ�ضعار  يف  للتقلبات 
جوهرية خا�ضعة لعمولت �لكن لديها مطلوبات خا�ضعة لعمولت كما يف31 دي�ضمرب2011. 
اأ�ضعار  با�ضتعمال مقاي�ضات  لأ�ضعار عمولة متغرة  قر��ضها اخلا�ضعة  باإدارة  ال�ضركة  تقوم 
القر��س  اأ�ضعار عمولت  اأثر اقت�ضادي يف حتويل  لها  �التي  ثابتة  اإىل  العمولت من متغرة 
مع  بالتفاق  لل�ضركة  ذلك  يوفر  املقاي�ضة  اأ�ضعار  ا�ضتعمال  �عند  ثابتة.  اأ�ضعار  اإىل  املتغرة 
الطرف املقابل على تبادل الفرق بني عقود الأ�ضعار الثابتة �الأ�ضعار املتغرة يف اأ�قات حمددة 

)ربع �ضنوي( �ذلك بالرجوع اإىل القيمة املقرتحة الأ�ضلية.

خماطر ال�سيولة 
متثل خماطر ال�ضيولة، ال�ضعوبات التي تواجهها املجموعة يف توفر الأموال للوفاء بالتزاماتها 
ما  مايل  اأ�ضل  بيع  من  التمكن  عدم  عند  ال�ضيولة  خماطر  حتدث  املالية.  بالأد�ات  املتعلقة 
مبراقبتها  �ذلك  ال�ضيولة  خماطر  تدار  العادلة.  قيمته  يقارب  مببلغ  ق�ضرة،  فرتة  خالل 

بانتظام للتاأكد من توفر ال�ضيولة الكافية للوفاء باأية التزامات م�ضتقبلية. 

خماطر العمالت
متثل خماطر العمالت، املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأد�ات املالية نتيجة للتقلبات يف 
الأجنبي  ال�ضرف  اأ�ضعار  يف  التغرات  مبراقبة  املجموعة  تقوم  الأجنبي.  ال�ضرف  اأ�ضعار 
�حتمل اآثارها على القوائم املالية املوحدة �فقًا لذلك. تقوم املجموعة بتغطية خماطر اأ�ضعار 

العمالت الأجنبية من خالل ا�ضتخدام الأد�ات املالية امل�ضتقة.

القيمة العادلة لالأدوات املالية 
القيم���ة العادل���ة هي القيمة التي يت���م مبوجبها تبادل موجودات ما اأ� �ض���داد مطلوبات ما بني 
اأط���راف راغبة يف ذل���ك �ب�ضر�ط تعامل عادل. �حيث اأنه يتم اإع���داد القوائم املالية املوحدة 
�فق���ًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فاإنه ميكن اأن تنتج فر�ق بني القيمة الدفرتية �القيمة العادلة. 
تعتق���د الإدارة ب���اأن القيم���ة العادل���ة للموج���ودات �املطلوب���ات املالي���ة ل تختل���ف كث���رًا عن 

قيمتها الدفرتية.
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35. االرتباطات واإللتزامات
اأ. الرتباطات الراأ�سمالية

يوجد لدى اإحدى ال�ضركات التابعة كما يف 31 دي�ضمرب الرتباطات الراأ�ضمالية التالية:

 2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

3.067.0003.763.000اإرتباطات راأ�ضمالية عن �ضراء ممتلكات �معدات

الرتباطات مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلي
 2011

باآلف الريالت ال�صعوديــة
2010

باآلف الريالت ال�صعوديــة

88.970 113.759دفعات مبوجب عقود اإيجار ت�ضغيلي مت حتميلها كم�ضاريف خالل ال�ضنة 

• تتكون دفعات عقود الإيجار الت�ضغيلي من الإيجارات امل�ضتحقة على املجموعة عن اإ�ضتئجار اأرا�ضي ��حدات �ضكنية �مواقع للم�ضانع، اإن معدل فرتة عقود الإيجار املتفق عليها ترتا�ح من �ضنة اإىل 3 �ضنوات.	
• تقوم �ضركة كري�ضتل اإن اأ�رجانيك كيميكالز )�ضركة تابعة( باإ�ضتئجار عدة اأرا�ضي �ممتلكات �مرافق �معدات مبوجب عقود اإيجار ت�ضغيلية غر قابلة لالإلغاء �لفرتات متعددة.	

كما يف 31 دي�ضمرب 2011 كان احلد الأدنى للدفعات امل�ضتقبلية املتعلقة بكل عقود الإيجار غر القابلة لالإلغاء �التي تزيد عن �ضنة هي على النحو التايل: 

 2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

112.00279.843�ضنة �احدة
282.036215.038�ضنتان اإىل اأربع �ضنوات
85.601145.444اأكرث من اأربع �ضنوات

479.639440.325اإجمايل احلد الأدنى لدفعات عقود الإيجار
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35. االرتباطات واإللتزامات- تتمة
ب. اللتزامات

 2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

29.254330.739خطابات م�ضتندية ��ضمان

لدى �ضركة كري�ضتل اإتفاقيات �ضراء متعددة ل�ضراء املعدن اخلام الذي يتم اإ�ضتخدامه يف اإنتاج ثاين اأك�ضيد التيتانيوم، �بع�س الإتفاقيات الأخرى ل�ضراء املواد اخلام �املنافع العامة �اخلدمات 
ب�ضر�ط خمتلفة متتد اإىل �ضنة 2020. كما يف 31 دي�ضمرب 2011 كان احلد الأدنى للدفعات امل�ضتقبلية املقدرة مبوجب هذه العقود غر القابلة لالإلغاء كما يلي:

 2011
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2010
باآلف الريالت ال�صعوديــة

2.927.9931.589.692�ضنة �احدة

1.733.4923.603.083�ضنتان اإىل اأربع �ضنوات

281.765693.488اأكرث من اأربع �ضنوات

4.943.2505.886.263اإجمايل احلد الدنى لدفعات امل�ضتقبلية
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36. األدوات المالية المشتقة
الأجنبية  العمالت  اأ�ضعار  خماطر  بتغطية  العادية،  اأعمالها  د�رة  خالل  املجموعة،  تقوم 
)مثل  امل�ضتقة  املالية  الأد�ات  التابعة  ال�ضركات  هذه  ت�ضتخدم  العمولت.  اأ�ضعار  �خماطر 
الأجنبية  العمالت  �م�ضتقات  الآجلة،  الأجنبي  ال�ضرف  �عقود  العمولت،  اأ�ضعار  مقاي�ضات 
�خماطر  العمولت  اأ�ضعار  ملخاطر  تعر�ضها  لتقليل  الطبيعية(  التغطية  عمليات  الأخرى، 
املحلية  بالعملة  امل�ضجلة  �القر��س  النقدية،  �الودائع  �امل�ضرتيات،  املبيعات،  على  العمالت 
اإن عمليات التغطية هذه موؤهلة لتعترب تغطية خماطر تدفقات نقدية. يتم  لل�ضركة التابعة. 
اإثبات ح�ضة املجموعة يف تغرات احتياطات تغطية خماطر التدفقات النقدية ملا بعد ال�ضراء 

�ضمن حقوق امللكية. 

�يف 31 دي�ضمرب 2011، كان لدى املجموعة اأد�ات مالية م�ضتقة مببالغ اأ�ضمية قدرها 2.841 
�اأن ح�ضة املجموعة يف �ضايف  �ضعودي(،  ريال  �ضعودي )2010: 2.428 مليون  ريال  مليون 
حركة القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية �قدرها 51.5 مليون ريال �ضعودي 

خماطر  تغطية  احتياطي  ميثل  ال�ضوقية.  القيمة  متثل  ل�ضعودي(  ريال  مليون   147  :2010(
املوؤجلة  اأ� اخل�ضارة  الربح  اإثبات  يتم  التغطية.  الفعال من عملية  النقدية اجلزء  التدفقات 
املرتاكمة عن عمليات تغطية املخاطر يف قائمة الدخل املوحدة عندما توؤثر املعاملة املغطاة 

على قائمة الدخل املوحدة. 

الفورية  بالأ�ضعار  الأجنبي  ال�ضرف  عقود  ت�ضجيل  عليها  املتعارف  املحا�ضبة  معاير  تتطلب 
بتواريخ العقود، �اإطفاء الفرق بني ال�ضعر الفوري �ال�ضعر الآجل على مدى فرتة العقد �فقًا ملا 

ن�ضت عليه. مل يتم اإجراء اأية ت�ضويات على املبالغ امل�ضجلة لأنها لي�ضت ذات اأهمية ن�ضبية.

37. اعتماد القوائم المالية الموحدة وتوزيع صافي الدخل
مت اعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 19 فرباير 2012.

38. أرقام المقارنة
اأعيد تبويب بع�س اأرقام املقارنة لل�ضنة ال�ضابقة كي تتما�ضى مع العر�س لل�ضنة احلالية.











www.tasnee.com


