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 التكوين والنشاط - 0

بتاريخ  131335.1.3تجاري رقم السجل بالالرياض مدينة شركة مساهمة سعودية مسجلة في  ،شركة التصنيع الوطنية
ذو  24بتباريخ  131، وقبد تبم تيسبيس الشبركة وفقبا للقبرار البوزاري رقبم (1.15 سببتمبر 25الموافق ) 1435شوال  5

 . (1.14 سبتمبر .1الموافق ) 1434الحجة 

عية المتقدمبة للمملكبة االستثمار الصبناعي ونقبل التقنيبة الصبناتتمثل النشاطات االساسية للشركة والشركات التابعة لها في 
بصفة عامة في مجال صناعة وتحويبل البتروكيماويبات والصبناعات الكيماويبة والهندسبية  وللمنطقة العربيةبصفة خاصة 
تقبديم الخبدمات الفنيبة وادارة وتملك المشاريع البتروكيماوية والكيماويبة وتسبويق منتجاتهبا. ويتضبمن النشباط والميكانيكية 

بوكات الحديدية وغير الحديدية وانتاج أسالك الحديد المسحوبة وأسالك النوابض وأسالك التسبلي  الصناعية وتصنيع المس

انتبباج  للكبابالت وأسببالك تقويببة مبرومببة لحمببل الموصببالت الكهربائيببة وأسببالك تقويببة مبرومببة للخرسببانة وأسببالك اللحببام.
اجبراء الفحوصبات وتسويقها. سلفات الصوديوم وانتاج الرصاص و البطاريات السائلة للسيارات واالستخدامات الصناعية

الفنية على التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروكيماويبة والمعدنيبة ومحطبات تحليبة الميباه المالحبة 
وتسبويقها وانتباج وتسبويق  اقامة الصبناعات البالسبتيكية بكافبة انواعهبا وانتباج البواح االكريليبك وتوليد الطاقة الكهربائية.

ثبباني اوكسببيد التيتببانيوم وانتبباج االيثيلببين والبببولي ايثيلببين والبببروبلين والبببولي بببروبلين. وتملببك منبباجم وعمليببات انتبباج 
 متخصصة في مادة الروتايل وهي المادة الخام النتاج ثاني أكسيد التيتانيوم.

 
 أسس توحيد القوائم المالية األولية  - 3

تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة التصنيع الوطنية والشبركات التابعبة  
لها )المجموعة(. الشركة التابعة هي تلك الشركة التي تمتلك فيها المجموعبة، بصبورة مباشبرة أو غيبر مباشبرة، اسبتثمارا  

لذي يحبق لصباحبه التصبويت أو تمبارس عليهبا سبيطرة عمليبة. يبتم توحيبد % من رأس المال ا53طويل األجل يزيد عن 
الشركة التابعة اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة على تلك الشركة إلبى المجموعبة ولحبين التوقبف عبن ممارسبة مثبل هبذه 

 السيطرة. 

ة وقائمبة البدخل األوليبة الموحبدة. تبم تم احتساب وإظهار حقوق األقلية كبند مستقل في قائمة المركز المالي األولية الموحد
 حذف كافة األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة.

الشبرق األوسبط، حيبم تبم  –تم تيسيس كافة الشركات التابعة في المملكة العربيبة السبعودية، فيمبا عبدا شبركة تبي يبو فبي 
 ي مملكة البحرين.  تيسيسها ف

 فيما يلي بيانا  بالشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة ونسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة: 

 

 نسبة الملكية )%(    

 2312 3300  الكيان القانوني  اســم الشركـــة

 133 033  ذات مسؤولية محدودة (1وشركاتها التابعة )شركة الرواد الوطنية للبالستيك المحدودة )رواد( 

 133 033  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات 

 133 033  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة

 133 033  مسؤولية محدودةذات  الشركة الوطنية الخليجية لتقنية البتروكيماويات 

 133 033  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية

 133 033  ذات مسؤولية محدودة شركة مكاسب السعودية الدولية للتجارة والصناعة

 133 033  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات

 11733 88900  ذات مسؤولية محدودة للتشغيل والخدمات الصناعية )خدمات(الشركة الوطنية 

 3. 3.  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات )بطاريات(

 55 15  ذات مسؤولية محدودة الشركة السعودية للبولي اوليفينات 

 547.3 139.3  ذات مسؤولية محدودة (2الرصاص المحدودة )رصاص( وشركتها التابعة ) الشركة الوطنية لصهر

 11 ..  ذات مسؤولية محدودة (3الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم المحدودة )كريستل( وشركاتها التابعة )

 13745 3935.  مغلقة مساهمة سعودية (4شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات وشركاتها التابعة )

 .5272 .5393  ذات مسؤولية محدودة (4)ساك( )وشركاتها التابعة الشركة السعودية لحامض االكريليك 

 1.753 910..  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة )فحص(

 1.753 910..  ذات مسؤولية محدودة الشرق األوسط –تي يو في 
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 (للبالستيك المحدودة )روادوطنية شركة الرواد ال (0)

% مببن حقببوق ملكيببة كببل مببن شببركة الببرواد 53% و53تمتلببك شببركة الببرواد الوطنيببة للبالسببتيك المحببدودة نسبببة 

الدوليببة لشغشببية الصببناعية المحببدودة وشببركة الببرواد العالميببة للتغليببف المحببدودة، علببى التببوالي، وهببي شببركات 

 ياض.سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الر
 

 الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة )رصاص( (3)

% مبن حقبوق ملكيبة شبركة التقنيبة الرباعيبة لتبدوير 133تمتلك الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة نسببة 

 الرصاص وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة جدة.
 

 دودة )كريستل(الشركة الوطنية لثاني اوكسيد التيتانيوم المح (0)

ان الشركة الوطنية لثاني اوكسيد التيتانيوم )كريستل(، هي شركة سبعودية ذات مسبؤولية محبدودة مقرهبا الرئيسبي 

 في جدة.
 

% في كل من شركة كريستل آن اورجانيك كيميكلبز المحبدودة فبي 133تمتلك شركة كريستل شركات تابعة بنسبة 

بي.تبي.واي. المحبدودة ومقرهبا اسبتراليا وشبركة كريسبتل يو.اس.ايبه جزر الكيمان وفبي شبركة كريسبتل اسبتراليا 

 ومقرها الواليات المتحدة االمريكية.
 

 يتمثل نشاط شركة كريستل الرئيسي وشركاتها التابعة في انتاج وتسويق ثاني اوكسيد التيتانيوم.
 

 شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات (3)

% مبن حقبوق ملكيبة الشبركة السبعودية لاليثيلبين والببولي 55فينبات نسببة تمتلك شركة التصبنيع والصبحراء لالولي

 ايثيلين وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الجبيل.
 

% مبن حقبوق ملكيبة الشبركة السبعودية لحبامض االكريليبك 15تمتلك شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات نسبة 

مليبون   سبعودي.  17555ة مسجلة بمدينبة الريباض ويبلبغ رأسبمالها وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدود

% مببن حقببوق ملكيببة الشببركة السببعودية لمببونمرات 55كمببا تمتلببك الشببركة السببعودية لحببامض األكريليببك نسبببة 

 .مليبون   سبعودي 09383والتبي يبلبغ راسبمالها  -شركة سعودية ذات مسبؤولية محبدودة  -األكريليك المحدودة 

، تبم تيسببيس شبركة الببوليمرات األكريليكيبة السبعودية بنسببة ملكيببة 2312ديسبمبر  31لسبنة المنتهيبة فبي وخبالل ا

مليبون  41174% وهي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بمدينة الجبيل الصبناعية ويبلبغ رأسبمالها 55

 بعد. التجاري ات في تشغيل النشاطالموحدة لم تبدأ الشرك األولية وبتاريخ قائمة المركز المالي –  سعودي 
 
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 0

تببم إعببداد القببوائم الماليببة األوليببة الموحببدة وفقببا  لمعيببار التقببارير الماليببة األوليببة الصببادرعن الهيئببة السببعودية للمحاسبببين 

السياسبات المحاسببية المتبعبة فبي إعبداد هبذه القبوائم الماليبة األوليبة الموحبدة مبع تلبك المسبتخدمة فبي  القانونيين. تتماشى

 .2312ديسمبر 31تهية في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المن
 

 العرف المحاسبي

سبتثمارات فبي االوراق الماليبة المتاحبة تم إعداد القوائم المالية االولية الموحدة وفقا  لمببدأ التكلفبة التاريخيبة، فيمبا عبدا اال

 للبيع واالدوات المالية المشتقة، حيم يتم قياسها بالقيمة العادلة.
 

 استخدام التقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة، طبقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، استخدام التقديرات واالفتراضبات  

الموجببودات والمطلوبببات المسببجلة، واإلفصبباح عببن الموجببودات والمطلوبببات المحتملببة بتبباريخ التببي تببؤثر علببى أرصببدة 

القوائم المالية األولية الموحدة، ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنهبا خبالل الفتبرة. وببالرغم مبن أن إعبداد هبذه 

إن النتببائج الفعليببة يمكببن أن تختلببف عببن تلببك التقببديرات واألحكببام وفقببا  لمعرفببة اإلدارة لشحببدام والعمليببات الجاريببة، فبب

 التقديرات.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 0
 

 النقدية وشبه النقدية 

ية وشبة النقدية النقد، والودائع تحت الطلب، واالستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية وفترة استحقاقها تضمن النقدت

 األصلية ثالثة أشهر أو أقل.
 

 المدينون

تظهر أرصدة المدينين بمبالغ الفواتير األصلية ناقصة المخصص لقاء أية مبالغ مشكوك في تحصيلها. يتم إجراء تقبدير 

 للذمم المشكوك في تحصيلها عندما يعتبر تحصيلها أمرا  مشكوكا  فيه . تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.
 

 المخزون

. تحدد تكلفة المواد الخام والمسبتهلكة وقطبع الغيبار والمخبزون تبام قلأيهما أ السوقية،القيمة  أوكلفة تالالمخزون بظهر ي

الصنع، بشكل رئيسي، على أساس طريقة المتوسط المرج . تشتمل تكلفة المخزون قيد التصنيع وتام الصنع على تكلفة 

 المواد والعمالة وحصة مالئمة من مصاريف اإلنتاج غير المباشرة.
 

 االستثمارات

 االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع 

المشتراة لغير أغراض المتباجرة بهبا أو إلقتنائهبا حتبى تباريخ االسبتحقاق. تظهبر  األوراق الماليةتمثل االستثمارات في 

 ضبمن لهذه االستثمارات بالقيمة العادلة. تدرج أيبة فبروق ببين القيمبة العادلبة والتكلفبة، إذا كانبت جوهريبة، كبنبد مسبتق

 الموحدة. األولية حقوق المساهمين. يحمل أي انخفاض غير مؤقت في قيمة تلك االستثمارات على قائمة الدخل
 

باسبتخدام طبرق تحدد القيمة العادلة على أساس القيمبة السبوقية فبي حالبة وجبود سبوق ماليبة لتبداول األوراق الماليبة أو 

 ، وإال تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة. بديلة مناسبة
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة

% و 23الشركات الزميلة هي التي تمارس المجموعة عليهبا تبيثيرا  هامبا ، ولبيس سبيطرة، وتمتلبك فيهبا حصبة مبا ببين 

الملكيبة. يبتم إثببات حصبة % في رأس مال الشركات المستثمر فيها. حيبم يبتم المحاسببة عنهبا وفقبا  لطريقبة حقبوق 53

 المجموعة في النتائج المالية لهذه الشركات المستثمر فيها في قائمة الدخل األولية الموحدة.
 

 المدارة بصورة مشتركة المنشاة

وأطبراف أخبرى القيبام بنشباط المجموعبة المدارة بصورة مشتركة هي عبارة عن ترتيب تعاقدي تتعهد بموجببه  المنشاة

وفقبا  الموحدة،  األولية في القوائم الماليةالمجموعة بالمحاسبة عنها تقوم و ,يخضع للسيطرة المشتركةاقتصادي معين، و

لطريقة حقوق الملكية حيم يتم إثبات حصة المجموعة في النتائج المالية لهذه الشركات المستثمر فيها فبي قائمبة البدخل 

 األولية الموحدة.
 

في القوائم المالية األولية الموحدة ضبمن بنبد االسبتثمارات فبي  المدارة بصورة مشتركة في المنشاة ريتم إدراج االستثما

 الشركات الزميلة واألخرى. 
 

 االستثمارات في الشركات األخرى

% فببي رأس مببال الشببركات 23االسببتثمارات فببي الشببركات األخببرى هببي التببي تمتلببك فيهببا المجموعببة حصببة أقببل مببن 

 المستثمر فيها. 
 

تثمارات في الشركات األخرى بالقيمة العادلة او بالتكلفة حالة عدم توفر القيمبة العادلبة ناقصبا أي انخفباض وتظهر االس

 غير مؤقت في قيمتها. تصنف هذه االستثمارات كموجودات غير متداولة. 
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 واآلت والمعدات الممتلكات

واالنخفباض فبي القيمبة، فيمبا عبدا األراضبي  مالمتبراك االسبتهالك حسبمكلفبة بعبد توالمعبدات بالواآلت تظهر الممتلكات 

والصببيانة مصبباريف  اإلصببالح. تعتبببر مصبباريف المملوكببة والمصبباريف الرأسببمالية قيببد التنفيببذ حيببم تظهببر بالتكلفببة

األعمبار  أسباسعليهبا علبى  االستهالكويجري احتساب  ،ما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسماليةأ ،تشغيلية

 طريقة القسط الثابت. لها باستخدام المقدرة اإلنتاجية 
 

 مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو فترة اإليجار المتبقية، أيهما أقصر. على  تحسينات المباني المستيجرة تستهلك

نتاجي المقدر لشصبل أو فتبرة اإليجبار، أيهمبا تستهلك الموجودات المستيجرة بعقود إيجار رأسمالى على مدى العمر اإل

 أقصر.
 

 إن األعمار اإلنتاجية المقدرة لفئات الموجودات الرئيسة ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي:
 
 السنوات 

 33-33 مباني 

 23-5 اآلت والمعدات

 14-4 عدد وأدوات 

 13-3 أثام ومفروشات ومعدات مكتبية 

 5-4 سيارات

 3 حاسب آلي  أجهزة

 33-5 تطوير آبار

 175 مواد مساعدة )محفزة(
 

 المشاريع قيد التنفيذ

 تتضمن مشاريع قيد التنفيذ التكاليف المتعلقة مباشرة وغير مباشرة بالمشاريع والتي يتم رسملتها عند انتهاء المشروع.
 

 الموجودات غير الملموسة 

 الشهرة

تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلبة لصبافي الموجبودات المشبتراة كبـ "شبهرة"، ويعباد قياسبها دوريبا ، ويبتم 

إظهارها فبي القبوائم الماليبة األوليبة الموحبدة بالقيمبة الدفتريبة بعبد تعبديلها بمقبدار اإلنخفباض فبي قيمتهبا، إن وجبد. يبتم 

 بة، إن وجدت، مقابل القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة.مقاصة القيمة الدفترية للشهرة السال
 

 مصاريف ما قبل التشغيل

يتم تيجيل أو رسملة المصاريف المتكبدة خالل مراحل التطوير والتشبغيل التجريببي للمشباريع الجديبدة والتبي يتوقبع أن 

مؤجلببة اعتبببارا  مببن تبباريخ بببدء العمليببات تنببتج عنهببا منببافع فببي الفتببرات المسببتقبلية. تطفببي مصبباريف مببا قبببل التشببغيل ال

 التجارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترة المقدرة لإلنتفاع بها أو سبع سنوات، أيهما أقل. 
 

 برامج حاسب آلي تشغيلتكاليف 

تباريخ بدايبة  يتم إطفاء تكاليف تشغيل برامج الحاسب اآللي باستعمال طريقة القسط الثابت على فترة خمس سبنوات مبن

 التشغيل.
 

 بحم وتطوير تكاليف

يتم تحميل تكاليف البحم والتطوير على قائمة الدخل األولية الموحدة خالل الفترة التي يتم تكبدها ، فيمبا عبدا المشباريع 

الواضحة والمحددة والتبي يمكبن تغطيبة تكباليف التطبوير المتعلقبة بهبا خبالل النشباط التجباري البذي سبوف ينبتج عنهبا. 

تعتبر تكاليف التطوير في هذه الحالة موجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها باستعمال طريقبة القسبط الثاببت علبى فتبرة و

  سنوات. 5
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 تتمة -الموجودات غير الملموسة 
 

 التمويل المؤجلة تكاليف

 طريقة القسط الثابت على فترة القروض ذات الصلة.يتم إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة باستخدام 
 

 الموجودات غير الملموسة األخرى

تتمثل الموجودات غيبر الملموسبة األخبرى بصبفة رئيسبية فبي العالمبات التجاريبة والتقنيبة وعالقبات العمبالء حيبم يبتم 

التابعبة. حيبم يعتببر االسبم التجباري تقييمها بالقيمة العادلة بمساعدة مثمنين مستقلين، اعتببارا مبن تباريخ تملبك الشبركة 

لشركة كريستل آن أورجانيك كيميكلز أحد الشركات التابعة لشركة كريستل )شركة تابعة( ، أصبال غيبر ملمبوس بعمبر 

غير محدد، حيم ال يتم إطفاؤه ويتم التيكد سنويا ، فيما إذا كان هناك انخفباض فبي القيمبة، أو عنبدما تشبير أحبدام إلبى 

 وجود انخفاض.
 

كما تتضمن الموجودات غير الملموسة األخرى براءات اختراع وتكباليف تبراخيص. حيبم يبتم إطفباء هبذه الموجبودات 

 باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها، أو مدة االتفاقيات ذات الصلة، أيهما أقصر.
 

 تكاليف االستكشاف

لى قائمة الدخل األولية الموحدة عند تكبدها. يتم رسملة تكاليف االستكشباف، بمبا يتم تحميل تكاليف ما قبل التراخيص ع

فببي ذلببك تكبباليف الحصببول علببى التببراخيص، كتكبباليف استكشبباف علببى أسبباس المنطقببة ذات الفائببدة وخاضببعة لتحديببد 

لصبلة فبي قائمبة البدخل الجدوى الفنية والتجارية للمشروع، وعندما يتم التخلي عن ترخيص فإنه يتم قيد التكاليف ذات ا

 األولية الموحدة مباشرة.
 

حالما يتم تحديد الجدوى الفنية والتجارية الستخراج معدن معين فإنه يبتم رسبملة تكباليف االستكشباف المتعلقبة بهبا ويبتم 

 إطفائها على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة.
  

 تكاليف الصيانة الشاملة

الدورية، ويبتم إطفاؤهبا باسبتخدام طريقبة القسبط الثاببت خبالل الفتبرة لغايبة الصبيانة يتم رسملة تكاليف الصيانة الشاملة 

الدورية الشاملة التالية وفى حالة إجراء أي صيانة شاملة مبكرة عند إذا تقيد التكاليف غير المطفية كمصاريف في قائمة 

 الدخل األولية الموحدة مباشرة.
 

 االنخفاض في القيمة 

يا ، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغيبر الملموسبة للتيكبد مبن وجبود تقوم المجموعة، دور

أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجبودات. وفبي حالبة وجبود مثبل هبذا البدليل، يبتم 

وفبي الحباالت التبي ال يمكبن فيهبا تقبدير القيمبة تقدير القيمة القابلة لالسبترداد لبذلك األصبل لتحديبد حجبم هبذه الخسبارة. 

القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة بتقبدير القيمبة القابلبة لالسبترداد للوحبدة المبدرة للنقديبة التبي ينتمبي إليهبا 

 ذلك األصل. 
 

ل مبن قيمتبه الدفتريبة، عندئبذ وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسبترداد لشصبل أو الوحبدة المبدرة للنقديبة بيقب

تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد لها، ويتم إثبات االنخفباض فبي 

 قيمة األصل في قائمة الدخل األولية الموحدة. 
 

القيمبة الدفتريبة لشصبل أو الوحبدة المبدرة  فيما عدا الشبهرة، إذا مبا زال الحقبا  االنخفباض فبي القيمبة، عندئبذ تبتم زيبادة

للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتهبا عبن القيمبة الدفتريبة التبي 

ي السبنوات كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات االنخفاض في قيمة ذلك األصبل أو الوحبدة المبدرة للنقديبة فب

 السابقة. يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل األولية الموحدة.
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 تكاليف االقتراض

تببتم رسببملة تكبباليف االقتببراض المتعلقببة مباشببرة بالمشببروع قيببد اإلنشبباء خببالل فتببرة اإلنشبباء إلببى أن يصببب  جبباهزا  

ل. هذا ويتم خصم اإليرادات المتحققة من استثمار مبالغ مقترضبة محبددة بانتظبار صبرفها علبى المشبروع قيبد لالستعما

 اإلنشاء، من تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها.
 

 الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع  

المسبتلمة سبواء قبدمت أم لبم تقبدم بهبا يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخبدمات 

 فواتير من قبل الموردين ومقدمي الخدمات.
 

 توزيعات األرباح

 تقيد توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات عند المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
 

 المخصصات

وجود التزام قانوني او بنباء علبى نتيجبة لحبدم  يتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي األولية الموحدة عند

 في الماضي، وانه سيكون هناك حاجة لتسوية هذا االلتزام. 
 

 الزكاة وضريبة الدخل

  الزكاة

للزكبباة وفقببا لتعليمببات مصببلحة الزكبباة والببدخل فببي المملكببة العربيببة السببعودية وعلببى أسبباس مبببدأ  يجنببب مخصببص

االستحقاق. يحمل المخصص على قائمة الدخل األوليبة الموحبدة. تقيبد الفبروق الناتجبة عبن إجبراء الرببوط النهائيبة فبي 

 السنة التي يتم فيها إصدار هذه الربوط.
 

 ضريبة الدخل

جانب في الشركات التابعة لضريبة الدخل التي تدرج ضمن حقوق األقلية في القبوائم الماليبة األوليبة يخضع الشركاء األ

الموحببدة. بالنسبببة للشببركات التابعببة خببارج المملكببة العربيببة السببعودية، يببتم احتسبباب الضببريبة وفقببا  لشنظمببة الضببريبية 

 خل األولية الموحدة.المتبعة في تلك البلدان. وتدرج حصة الشركة منها ضمن قائمة الد
 

 الضريبة المؤجلة المصنفة كموجودات ومطلوبات 

يببتم احتسبباب الضببرائب المؤجلببة، المصببنفة كموجببودات أو مطلوبببات، التببي نشببيت عنهببا كافببة الفروقببات المؤقتببة وفقببا  

ة، المصببنفة للشببرائ  الضببريبية المطبقببة فببي البلببدان المعنيببة. يببتم إجببراء مراجعببة للقيمببة الدفتريببة للضببرائب المؤجلبب

كموجودات، بتاريخ قائمة المركز المالي األولية، وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه إمكانية السبتردادها، بشبكل جزئبي أو 

 كلي، لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة في المستقبل.
 

 عقود اإليجار
 

 اإليجار التشغيلي

قائمة الدخل األولية الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى  تحمل دفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على

 فترة عقد اإليجار التشغيلي.
 

 اإليجار الرأسمالي

تصنف عقود اإليجار وعمليات البيع وإعادة االستئجار كعقود إيجار رأسمالية إذا ما ترتب على عقد اإليجار تحويل 

العقد إلى المستيجر، بينما تصنف كافة عقود اإليجار  جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة باألصل موضوع

 األخرى كعقود إيجار تشغيلية.
 

يتم إثبات الموجودات المملوكة بموجب عقود اإليجار الرأسمالية كموجودات للمجموعة ضمن الممتلكات وآالت 

  صل عند نشوء اإليجار، أيهما أقل.والمعدات بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو القيمة السوقية العادلة لش
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 تتمة -عقود اإليجار 

 تتمة -اإليجار الرأسمالي 

تحمل تكاليف التمويل، التي تمثل الفرق بين مجموع التزامات عقود اإليجار والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار 

العادلة لشصل عند نشوء اإليجار، أيهما أقل، على قائمة الدخل األولية الموحدة على مدى فترة أو القيمة السوقية 

 اإليجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزامات لكل فترة محاسبية.
 

ع وإعادة االستئجار، وتطفي يتم تيجيل المكاسب الناتجة عن أي زيادة في سعر البيع عن القيمة الدفترية لعمليات البي

 بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

 األدوات المالية المشتقة 

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مثل خيارات العمالت ومقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التقلبات 

تمويلية واالستثمارية ولتغطية بعض أجزاء مخاطر في أسعار الصرف األجنبي والناتجة عن األنشطة التشغيلية، وال

أسعار العموالت الناتجة عن األنشطة التمويلية. تقوم المجموعة، عادة، بتصنيف هذه األدوات المالية المشتقة كتغطية 

ات مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بالتغيرات في أسعار العموالت. يخضع استخدام األدوات المالية المشتقة لسياس

الشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، والتي تقدم مبادئ خطية متعلقة باستخدام مشتقات مالية تتفق مع استراتيجية 

الشركة إلدارة المخاطر. ال تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالية المشتقة ألغراض المضاربة. يتم، في األصل، 

 دلة عند نشية العقد، ويعاد قياسها بالقيمة العادلة في الفترات المالية الالحقة.قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العا
 

يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لشدوات المالية المشتقة التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة لمخاطر التدفقات 

جوهرية، بينما يتم إثبات الجزء غير الفعال  النقدية مباشرة ضمن االحتياطيات االخرى في حقوق المساهمين إذا كانت

من التغطية في قائمة الدخل األولية الموحدة. وإذا ما أدت تغطية مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بااللتزام المؤكد أو 

فـي  –سابقا  التي تم إثباتها  -العملية المتوقعة إلى إثبات موجودات أو مطلوبات ما، عندئذ يتم إثبات الرب  أو الخسارة 

القياس األولي للموجودات والمطلوبات. وبالنسبة لعملية التغطية التي ال تؤدي إلى إثبات موجودات أو مطلوبات ما، يتم 

إثبات المبالغ المؤجلة المدرجة ضمن حقوق المساهمين في قائمة الدخل األولية الموحدة خالل نفس الفترة التي يؤثر 

 لى صافي الدخل أو الخسارة.فيها البند الذي تمت تغطيته ع
  

يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لشدوات المالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر في قائمة الدخل 

األولية الموحدة عند نشؤها. يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر عند إنتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاءها 

يذها، أو عندما لم تعد تلك األداة مؤهله لمحاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم أو تنف

اإلبقاء على الرب  أو الخسارة المتراكمة الناجمة عن أدوات تغطية المخاطر ضمن حقوق المساهمين لحين حدوم 

المثبتة ضمن حقوق  –حويل صافي الرب  أو الخسارة المتراكمة العملية المتوقعة. وفي حالة عدم توقع حدوثها، يتم ت

 إلى قائمة الدخل األولية الموحدة للفترة. –المساهمين 
 

 و منافع ما بعد التعاقدتعويضات نهاية الخدمة 

 يجنب مخصص لتعويضات نهاية الخدمة في القوائم المالية األولية الموحدة وفقا لمتطلببات نظبام العمبل السبعودي علبى

أساس الفتبرة التبي أمضباها الموظبف فبي خدمبة الشبركة او الشبركات التابعبة لهبا كمبا فبي تباريخ قائمبة المركبز المبالي 

 األولية الموحدة. لدى الشركة برامج معاشات تقاعد للموظفين المؤهلين في مناطق خارجية ذات سيادة مستقلة.
 

    النظامي االحتياطي

% مببن صببافي دخببل السببنة إلببى االحتيبباطي 13ألحكببام نظببام الشببركات السببعودي، يجببب علببى الشببركة أن تحببول  طبقببا  

 النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 0

 
 المبيعات

التي تم اصدار فواتير بها وتم تسليمها الى العمالء وتتحقق المبيعبات عنبد تسبليم البضباعة تمثل المبيعات قيمة البضاعة 

 الى العمالء وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكميات.
 

تقوم بعض الشركات التابعة بتسويق منتجاتها من خالل شركات تابعة مملوكة للشركاء )ونشبير لهبا هنبا "بالمسبوقين"(. 

بيعات مباشرة إلى العمالء النهائيين وكذلك إلى المسوقين في أوروبا. تسجل المبيعات التي تتم من خالل محطات تتم الم

التوزيببع التابعببة للمسببوقين بيسببعار مبدئيببة عنببد شببحن المنتجببات، ويببتم تعببديلها إلببى األسببعار الفعليببة المسببتلمة مببن قبببل 

 حن والتوزيع والتسويق.المسوقين من عمالئهم النهائيين بعد خصم تكاليف الش
 

 المصاريف

تتكببون مصبباريف البيببع والتسببويق بشببكل رئيسببي مببن التكبباليف المنفقببة لتسببويق وبيببع منتجببات الشببركات التابعببة. ويببتم 

 تصنيف المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.
 

المصبباريف المباشببرة وغيببر المباشببرة والتببي ال تتعلببق بشببكل مباشببر بتكلفببة  تتضببمن المصبباريف العموميببة واإلداريببة

المبيعات. ويتم توزيع المصاريف، إذا دعت الحاجة لبذلك، ببين المصباريف العموميبة واإلداريبة وتكلفبة المبيعبات علبى 

 أساس ثابت.
 

 حقوق األقلية

بعبة الموحبدة بشبكل مسبتقل عبن حقبوق الملكيبة تحدد حقوق األقلية في صبافي الموجبودات )عبدا الشبهرة( للشبركات التا

للمجموعة. ان حصة األقلية من الخسائر التي تزيد عن حقوق األقلية في حقوق ملكية الشركة التابعة يتم توزيعها مقابل 

حقوق المجموعة باستثناء الحد الذي يكون فيبه علبى األقليبة التبزام ملبزم وأن تكبون قبادرة علبى تقبديم اسبتثمار اضبافي 

 طية الخسائر. لتغ
 

 تحويل العمالت األجنبية

 وقبت حبدوم المعبامالت.التحويبل السبائدة  بيسبعارالب  السبعودي  إلبى األجنبيبة تببالعمالالتبي تبتم تحول المعبامالت 

 كمبا فبي تباريخ قائمبة المركبز المبالي األجنبيبةببالعمالت  النقدية المسبجلة الموجودات والمطلوباتأرصدة تحويل  ويعاد

تحويبل العمبالت  أووالخسبائر الناتجبة عبن التسبديدات  تبدرج األربباح بيسعار التحويل السائدة فبي ذلبك التباريخ. األولية

 األولية الموحدة. قائمة الدخل في األجنبية
 

تترجم القوائم المالية للعمليات الخارجية لرياالت سعودية بيسعار التحويبل السبائدة بتباريخ قائمبة المركبز المبالي األوليبة 

لنسبة للموجودات والمطلوبات، وعلبى أسباس متوسبط أسبعار التحويبل للسبنة بالنسببة لإليبرادات والمصباريف. تحبول با

عناصر حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل السائد عند نشوء كبل عنصبر. تبدرج التسبويات الناتجبة 

 تياطيات األخرى في حقوق المساهمين.عن ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية، ضمن االح
 

   المعلومات القطاعية

القطاع هو جزء أساسي من المجموعة، يقوم ببيع أو بتقبديم منتجبات أو خبدمات معينبة )قطباع أعمبال( أو يقبوم ببيبع أو 

وائبد بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(، وعادة  مبا يكبون القطباع معبرض لمخباطر وع

 ذات طبيعة مختلفة عن القطاعات األخرى.
  



 شركة التصنيع الوطنية 
  )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( )غير مراجعة( ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة

 3300 سبتمبر 03
 

13 

 االستثمارات في الشركات الزميلة واألخرى - 3

 مما يلي: سبتمبر 33يتكون رصيد االستثمارات في الشركات الزميلة واالخرى كما في 
 
 

 

، قامببت الشببركة بالتعبباون مببع الشببركة السببعودية للصببناعات المتطببورة بتيسببيس شببركة التصببنيع 2311العببام خببالل  )*( 

% لكببل منهمببا( وهببي شببركة سببعودية ذات مسببؤولية محببدودة مسببجلة 53والمتطببورة للبوليببول ومشببتقاته )بنسبببة ملكيببة 

 مليون   سعودي. 143مال قدرة  وبرأسرابغ،  بمدينة
 

وتتمثل أغراض الشركة فى إنتاج مادة البولى إيثر بولى يول والذي يستعمل في صناعة مادة البولى يورثين التي تدخل 

 رابغ. في صناعة المفروشات والسيارات ومواد العزل الحرارى وسوف يقام المشروع في موقع بترورابغ بمدينة

مليون   سعودي وذلبك لزيبادة رأس  33ركة إلى ، قرر الشركاء تخفيض رأس مال الش2312ديسمبر  31وكما في 

 .بعد رأس المال اإلجراءات النظامية لتخفيض إستكمال تمي. هذا ولم مال الشركة عن حاجة الشركة في الوقت الحالي
 

 المشاريع قيد التنفيذ  - 5

 مما يلي : سبتمبر 33يتكون رصيد المشاريع قيد التنفيذ كما في 
 

 

 3300 
بآالف الرياالت 

 السعودية

2312 
بآالف الرياالت 
      السعودية

 574227541 95859.03. الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة والشركات التابعة لها )أ( 

 - 090019.35 الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم المحدودة )كريستل( )ب(

 27155 9.31. مشاريع اخرى 
     

 191039.33 574257423      
 

 لها بالتكاليف التي تحملتها الشركات التابعة )شركة تابعة( تتمثل مشاريع الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة أ ( 

 في مدينة الجبيل الصناعيةالمحدودة  يةمصنع لمونمرات األكريليك ومصنع البيتانول ومصنع البوليمرات األكريليكإلنشاء 

تكاليف من  2313 سبتمبر 33وتتكون كلفة المشاريع كما في  ومشروع الخدمات والمرافق العامة للمنشات الصناعية

رسوم تراخيص وتكاليف المكتب موظفين وتكاليف إعداد الموقع وتكاليف التركيب وأتعاب مهنية وتكاليف اقتراض و

  .  2314خالل عام المشاريع  هذهل ن المتوقع بداية اإلنتاجاالستشاري المشرف على المشاريع وشراء معدات للمشاريع، وم
 

، من تكاليف إنشاء مصنع لمعالجة مادة األلمنيت كمصدر إضافي 2313 سبتمبر 33ب ( تتكون مشاريع كريستل كما في 

مليار   سعودي  2للمادة الخام إلنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم في مدينة جيزان، وتقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بمبلغ 

 .2314ومن المتوقع بداية االنتاج لهذا المشروع في العام 

 

 قروض طويلة االجلالصكوك وال - .
 

   نسبة الملكية

 

3300 
 

2312 
 

3300 
بآالف الرياالت 

 السعودية

2312 
بآالف الرياالت 
 السعودية

         

 1257414 03.9.80 35745 05935 الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية(  

 537333 139333 53733 53933 شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته )*(  

        3571.4 009001 42713 339.3 الشركة الوطنية لمواد التعبئة )وطن باك(

 2327151 3009033   مجموع االستثمارات في الشركات الزميلة 

 2227541 3309103   يضاف : استثمارات اخرى 
       

        4557234 31.9853  مجموع االستثمارات في الشركات الزميلة واالخرى 
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 الصكوك
(، أصببدرت الشببركة إصببدارها األول الخبباص مببن 2312مببايو  21هببـ )الموافببق  1433جمببادى اآلخببرة  33بتبباريخ 

  سعودى لكل منها، ببدون خصبم أو عبالوة  173337333، وبقيمة إسمية قدرها مليار   سعودى 2الصكوك بقيمة 
علببى عببدة فتببرات، حيببم ان القيمببة  هإصببدار. ويببيتي هببذا االصببدار كببيول اصببدار مببن برنببامج الصببكوك المعتمببد اصببدار

دل عائبد متغيبر . يحمبل اإلصبدار معب2312 مبارس 31االجمالية لهذا البرنامج تعادل رأس مال الشركة المدفوع كما في 
على أساس األسعار السائدة بين البنبوك فبى المملكبة العربيبة السبعودية )سبايبور( زائبدا هبامس محبدد يسبتحق السبداد كبل 

مبايو  21هبـ )الموافبق  1443رمضبان  11نصف سنة. تستحق الصبكوك السبداد بالقيمبة اإلسبمية بتباريخ إسبتحقاقها فبى 
231..) 
 

 القروض

ا التابعببة بببابرام اتفاقيببات تسببهيالت مببع مجموعببة بنببوك محليببة واجنبيببة وصببندوق التنميببة قامببت الشببركة وبعببض شببركاته

 .337. بلبغ اجمبالي هبذه التسبهيالت عادة تمويل بعض المشاريع القائمبة( وا5الصناعي لتمويل مشاريع قيد التنفيذ )ايضاح 

 سببتمبر 33) مليبار   سبعودي 1174مبلبغ  2313 سببتمبر 33مليار   سعودي تقريبا وقد بلغ الرصيد القبائم كمبا فبي 

، ان بعبض هبذه قساط مختلفة تبدأ بتواريخ مختلفبةمليار   سعودي( تقريبا. يتم تسديد هذه القروض على ا 1173: 2312

 القروض صادرة مقابل رهن على اصول بعض الشركات التابعة وسندات ألمر.
 

 رأس المال - 1

: 2312 سببببتمبر 33) 2313 سببببتمبر 33 البببف   سبببعودي كمبببا فبببي 1711.7142يتكبببون رأس مبببال الشبببركة الببببالغ 

   13كببل سببهم  الببف سببهم( ، قيمببة 1117.14: 2312سببهم )الببف  1117.14الببف   سببعودي( مببن  1711.7142

 سعودي.
 

أبريبل  4الموافبق هبـ ) 1433جمبادى األولبى  12وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في جلستها المنعقبدة بتباريخ 

وذلبك البف   سبعودي  1711.7142إلبى  سبعودي  البف  5،554،215مال الشركة من على زيادة رأس  (2312

ألبف   سبعودي وذلبك مبن عبالوة اإلصبدار بمبلبغ  171147155بمبلبغ إجمبالي وقبدره أسبهم  5بمن  سهم مجباني لكبل 

  .2311ديسمبر  31الف   سعودي كما في  3117311الف   سعودي واألرباح المبقاة بمبلغ  5.174.1
  
 توزيعات األرباح -8

( 2313أبريبل  1الموافبق هبـ ) 1434جمبادى األولبى  25وافقت الجمعية العامة غير العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 

عودي لكبل سبهم،  سب   2بواقبع  2312بتوزيبع أربباح نقديبة سبنوية للمسباهمين عبن عبام  مجلس اإلدارةتوصيات على 

 سعودي.   مليون 2 بمبلغ اإلدارة مجلس أعضاء وعلى مكافية

 

( 2312أبريبل  4الموافبق هبـ ) 1433جمبادى األولبى  12وافقت الجمعية العامة غير العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 

سبعودي لكبل سبهم،     175بواقبع  2311بتوزيع أرباح نقدية سنوية للمساهمين عن عبام  مجلس اإلدارةتوصيات على 

 سعودي.   مليون 2 بمبلغ اإلدارة مجلس أعضاء وعلى مكافية
 

 الزكاة -.

يتم تحميل قائمبة البدخل األوليبة الموحبدة بمبلبغ تقريببي للزكباة وفقبا  لتقبديرات اإلدارة علبى أن يبتم تسبوية الفروقبات عنبد 

 احتساب مبلغ الزكاة النهائي في نهاية السنة.
 

، وسبددت الزكباة المسبتحقة وفقبا لهبذه 2312عبام السبنوات الماليبة حتبى قامت الشبركة بتقبديم االقبرارات الزكويبة لكافبة 

. و لبم تسبتلم الشبركة الرببوط الزكويبة للسبنوات 2335حتبى عبام االقرارات، كما حصلت الشركة على الربوط الزكويبة 

 الحقة بعد من مصلحة الزكاة.لا
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  ربحية السهم -03

م احتساب ربحية السهم المتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية وصافي دخل الفترة على أساس اجمالي االسبهم المصبدرة ت

 .( سهمالف  1117.14: 2312 سبتمبر 33) 2313 سبتمبر 33الف سهم كما في  1117.14والبالغة 
 

 المعلومات القطاعية   -00

باالستثمارات وتعمل الشركات التابعة في المجال الصناعي والبتروكيماويبات. ان يتمثل نشاط الشركة )المركز الرئيسي( 

االسببواق الرئيسببية لقطبباع البتروكيماويببات هببي المملكببة العربيببة السببعودية واوروبببا والشببرق االوسببط وآسببيا والقطاعببات 

ا واسبتراليا والشبرق االوسبط بباالخرى هي المملكة العربية السعودية وشمال وجنوب الواليبات المتحبدة االمريكيبة واورو

 . وفيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:وآسيا
 

 :قطاعات األعمال الرئيسيه التاليهتتكون المجموعه من 
 

الخبام  إنتاج ثانى اكسيد التيتانيوم وعمليات انتباج متخصصبه فبى مباده الروتايبل وهبى المباده : القطاع الصناعي
إلنتاج ثاني اكسيد التيتانيوم، وانتاج البطاريات السائله للسيارات، وانتاج الرصاص وسبلفات 

 .انواعها وانتاج الواح االكريليك الصوديوم، واقامه الصناعات البالستيكيه بكافه
 

 .كيماويات األساسيه، والبوليمراتيشمل على ال : قطاع البتروكيماويات
 

يشمل على عمليات المركز الرئيسى، ومراكز التقنيه واألبتكارات واألنشطه األستثماريه،  :المركز الرئيسى وأخرى

 وتقديم الخدمات الفنيه الصناعيه.

 القطاع 
 الصناعـي

 قطاع
 توكيماوياالبتر

 المركز 
 الرئيسي وأخرى

 
 التسويات

 
 المجمــوع

بآالف الرياالت  
 السعوديـــة

بآالف الرياالت 
 السعوديـــة

بآالف الرياالت 
 السعوديـــة

بآالف الرياالت 
 السعوديـــة

بآالف الرياالت 
            السعوديـــة

المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة كما في و

  3300 سبتمبر 03

     

 3593319.33 (03935093.3) 0.913.9803 .309.33908 0193139331 مجموع الموجودات

 359.359000 (0930398.3) ..3913190 3..59..039 ..935398. مجموع المطلوبات

 009.1.9.53 (393589338) 3109.13 895019.33 1903093.3 المبيعات

 0955.93.1  39051 0893.0 3933093.0 .09505955 جمالي الرب  إ

 390309500 (9551..093) .09303953 091319000 389338. الدخل من العمليات الرئيسية

 093309330 - .33983 50.9.30 .3839.8 واالطفاءاتاالستهالكات 

 393019333 - 339380 093309.31 090109303 مصاريف رأسمالية

      

أشهر المنتهية في  تسعةولفترة الكما في 

  2312سبتمبر  33

     

 4475417333 (1272517353) .157112721 2375357543 7414..1172 مجموع الموجودات

 257.117553 (171.17.11) 5734.7111 1371.57535 173117141 المطلوبات مجموع

 1374517141 (273117.23) 2117413 173527354 171517.15 المبيعات

 4742.7514 (17221) 437151 1755.7215 2712175.3 جمالي الرب إ

 373137351 (.17132731) 175557322 174.172.3 171457133 الدخل من العمليات الرئيسية

 173457331 - .11753 51.7224 45.7333 االستهالكات واالطفاءات

 274357151 - 217354 171317414 55572.3 مصاريف رأسمالية
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 القضايا القانونية -03

توجد على إحدى الشركات التابعة لشركة كريستل )شركة تابعة( دعاوي قضائية في الواليات المتحدة األمريكية، حيم 

بتقديم اقتراح للتسوية قبل به المدعيين لبعض هذه  2313سبتمبر  33قامت الشركة خالل الربع الثالم المنتهي في 

الدعاوي. وعليه، قامت الشركة بتكوين المخصص الالزم لهذا االقتراح المقدم، علما  بين التسوية النهائية ومبلغ 

 تفاقيات النهائية بين األطراف.االلتزامات النهائية، إن وجدت، تعتمد على توقيع اال

  

 النتائج األولية  -00

 ان نتائج العمليات للفترات األولية قد ال تعتبر مؤشرا  دقيقا  على نتائج العمليات للسنة.

 

 و االلتزامات المحتملةاالرتباطات الرأسمالية  -03

 

 االرتباطات الرأسمالية ( أ)

 االرتباطات الرأسمالية التالية:  سبتمبر 33يوجد لدى الشركات التابعة كما في 
 3300      

بآالف الرياالت 
 ةــالسعودي

2312 
آالف الرياالت ب

      ةــالسعودي

 .53743. 3938.9.35 ارتباطات عن مشاريع قيد االنشاء
     

     
 

 المحتملةااللتزامات  ( ب)

الترافع بشينها. ال يمكن حاليا  تحديد النتيجة ، ويتم هناك قضايا مقامة ضد المجموعة خالل دورة اعمالها العادية

كما ال تتوقع االدارة ان  ؤكد كما في تاريخ اعداد القوائم المالية االولية الموحدة.النهائية لهذه القضايا بشكل م

 المالية االولية الموحدة للمجموعة. يكون لهذه القضايا اثر جوهري على القوائم
 

 أرقام المقارنة  -05

 السابقة كي تتماشى مع العرض للفترة الحالية. للفترةأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة 

 



 

 

 

 

 

z:\aabs\m-2\national industrialization company (tasnee)\nic\2013\quartar\fs - nic - q1 - 31 march 2013.docx 

 

 م ق/

33/13/2313 

 




