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  التكوين والنشاط -١

 ١٠١٠٠٥٩٦٩٣تج\اري رق\م الس\جل بالالري\اض مدين\ة شركة مس\اھمة س\عودية مس\جلة ف\ي  ،شركة التصنيع الوطنية

بت\اريخ  ٦٠١، وقد تم تأس\يس الش\ركة وفق\ا للق\رار ال\وزاري رق\م )١٩٨٥ يونيو ٢٥الموافق ( ١٤٠٥شوال  ٧بتاريخ 
  . )١٩٨٤ سبتمبر ١٩الموافق ( ١٤٠٤ذو الحجة  ٢٤

اCستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة تتمثل النشاطات اCساسية للشركة والشركات التابعة لھا في 
بص\\فة عام\\ة ف\\ي مج\\ال ص\\ناعة وتحوي\\ل البتروكيماوي\\ات والص\\ناعات الكيماوي\\ة  وللمنطق\\ة العربي\\ةبص\\فة خاص\\ة 

تق\\ديم وادارة وتمل\\ك المش\\اريع البتروكيماوي\\ة والكيماوي\ة وتس\\ويق منتجاتھ\\ا. ويتض\\من النش\\اط والھندس\ية والميكانيكي\\ة 
د المس\\حوبة وأس\\Zك ني\\ة الص\\ناعية وتص\\نيع المس\\بوكات الحديدي\\ة وغي\\ر الحديدي\\ة وانت\\اج أس\\Zك الحدي\\لفاالخ\\دمات 

الن\\وابض وأس\\Zك التس\\ليح للك\\ابZت وأس\\Zك تقوي\\ة مبروم\\ة لحم\\ل الموص\\Zت الكھربائي\\ة وأس\\Zك تقوي\\ة مبروم\\ة 
وانت\\اج الرص\\اص وس\\لفات  انت\\اج البطاري\\ات الس\\ائلة للس\\يارات واCس\\تخدامات الص\\ناعية للخرس\\انة وأس\\Zك اللح\\ام.

عل\\\\ى التجھي\\\\زات والمنش\\\\آت الص\\\\ناعية والمص\\\\انع الكيماوي\\\\ة ني\\\\ة لفاحوص\\\\ات ألفاج\\\\راء وتس\\\\ويقھا. الص\\\\وديوم 
اقام\ة الص\ناعات البZس\تيكية بكاف\ة  والبتروكيماوية والمعدنية ومحطات تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكھربائي\ة.

والب\\ولي ايثيل\\ين  انواعھ\\ا وانت\\اج ال\\واح اCكريلي\\ك وتس\\ويقھا وانت\\اج وتس\\ويق ث\\اني اوكس\\يد التيت\\انيوم وانت\\اج اCيثيل\\ين
والبروبلين والبولي بروبلين. وتملك مناجم وعمليات انتاج متخصصة في مادة الروتايل وھي المادة الخام Cنت\اج ث\اني 

  أكسيد التيتانيوم.
  

  أسس توحيد القوائم المالية   - ٢

نية والشركات التابع\ة لھ\ا تشتمل القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة التصنيع الوط  
(المجموعة). الشركة التابعة ھي تلك الشركة التي تمتلك فيھا المجموع\ة، بص\ورة مباش\رة أو غي\ر مباش\رة، اس\تثماراً 

% من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت أو تمارس عليھا سيطرة عملية. يتم توحيد ٥٠طويل اBجل يزيد عن 
اريخ انتقال السيطرة على تلك الشركة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل ھذه الشركة التابعة اعتباراً من ت

  السيطرة. 

تم احتساب وإظھار حقوق اBقلية كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموح\دة. ت\م ح\ذف كاف\ة 
  داد القوائم المالية الموحدة.اBرصدة والمعامZت الھامة المتداخلة بين شركات المجموعة عند إع

الشرق اBوس\ط، حي\ث ت\م  –تم تأسيس كافة الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية، فيما عدا شركة تي يو في 
 تأسيسھا في مملكة البحرين.  

  وغير المباشرة:  فيما يلي بياناً بالشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالية الموحدة ونسبة الملكية المباشرة
� �

 نسبة الملكية (%)    

 ٢٠١١ ٢٠١٢  كيان القانونيال  اســم الشركـــة

 ١٠٠ ١٠٠  ذات مسؤولية محدودة )١شركة الرواد الوطنية للبZستيك المحدودة (رواد) وشركاتھا التابعة (

 ١٠٠ ١٠٠  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات 

 ١٠٠ ١٠٠  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة

 ١٠٠ ١٠٠  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية الخليجية لتقنية البتروكيماويات 

 ١٠٠ ١٠٠  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية لZستثمارات الصناعية

 ١٠٠ ١٠٠  ذات مسؤولية محدودة للتجارة والصناعةشركة مكاسب السعودية الدولية 

 ١٠٠ ١٠٠  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات

 ٨٥ ٨٨.٣٣  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية (خدمات)

 ٨٠ ٩٠  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات ( بطاريات )

 ٧٥ ٧٥  ذات مسؤولية محدودة الشركة السعودية للبولي اوليفينات 

 ٧٤.٩٠ ٧٤.٩٠  ذات مسؤولية محدودة )٢الشركة الوطنية لصھر الرصاص المحدودة (رصاص) وشركتھا التابعة (

 ٦٦ ٦٦  محدودةذات مسؤولية  )٣الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل) وشركاتھا التابعة (

 ٦٠.٤٥ ٦٠.٤٥  مغلقة مساھمة سعودية  )٤شركة التصنيع والصحراء لZوليفينات وشركاتھا التابعة (

  ٥٢.٢٩  ٥٢.٢٩  ذات مسؤولية محدودة   )٤الشركة السعودية لحامض اCكريليك (ساك) (

 ٦٨.٢٦ ٦٩.٧٣  ذات مسؤولية محدودة  ني المحدودة (فحص)لفاالشركة الوطنية للفحص واCختبار 

 ٦٨.٢٦ ٦٩.٧٣  ذات مسؤولية محدودة  الشرق اBوسط –تي يو في 
 
� �
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  الموحدة (تتمة)أسس توحيد القوائم المالية   - ٢
  

  )اد الوطنية للبIستيك المحدودة (روادشركة الرو )١(

% م\ن حق\وق ملكي\ة ك\ل م\ن ش\ركة ال\رواد ٥٠% و٧٠تمتلك شركة الرواد الوطنية للبZستيك المح\دودة نس\بة 
الدولية لbغشية الصناعية المح\دودة وش\ركة ال\رواد العالمي\ة للتغلي\ف المح\دودة، عل\ى الت\والي، وھ\ي ش\ركات 

  ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الرياض. سعودية
  

  الشركة الوطنية لصھر الرصاص المحدودة (رصاص)  )٢(

% من حقوق ملكية شركة التقنية الرباعية لتدوير ١٠٠تمتلك الشركة الوطنية لصھر الرصاص المحدودة نسبة 
  الرصاص وھي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة جدة.

  

  الوطنية لثاني اوكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل)الشركة   )٣(

ان الش\\ركة الوطني\\ة لث\\اني اوكس\\يد التيت\\انيوم (كريس\\تل)، ھ\\ي ش\\ركة س\\عودية ذات مس\\ؤولية مح\\دودة مقرھ\\ا 
 الرئيسي في جدة.

  

% في كل من شركة كريستل آن اورجاني\ك كيميكل\ز المح\دودة ١٠٠تمتلك شركة كريستل شركات تابعة بنسبة 
الكيم\\ان وف\\ي ش\\ركة كريس\\تل اس\\تراليا بي.ت\\ي.واي. المح\\دودة ومقرھ\\ا اس\\تراليا وش\\ركة كريس\\تل  ف\\ي ج\\زر

 يو.اس.ايه ومقرھا الوCيات المتحدة اCمريكية.
  

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

  شركة التصنيع والصحراء لMوليفينات  )٤(

% من حقوق ملكية الشركة الس\عودية لZيثيل\ين والب\ولي ٧٥تمتلك شركة التصنيع والصحراء لZوليفينات نسبة 
 ايثيلين وھي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الجبيل.

  

 % من حقوق ملكية الشركة السعودية لحامض اCكريليك٦٥تمتلك شركة التصنيع والصحراء لZوليفينات نسبة 

مليون c سعودي.  ١.٧٧٧وھي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الرياض ويبلغ رأسمالھا 
% م\ن حق\\وق ملكي\\ة الش\ركة الس\\عودية لم\\ونمرات ٧٥كم\ا تمتل\\ك الش\ركة الس\\عودية لح\\امض اBكريلي\ك نس\\بة 

 .مليون c سعودي ١.٠٨٤ھا والتي يبلغ راسمال -شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة  -اBكريليك المحدودة 

، تم تأسيس شركة البوليمرات اBكريليكي\ة الس\عودية بنس\بة ملكي\ة ٢٠١٢ديسمبر  ٣١وخZل السنة المنتھية في 
 ٤١٦.٤% وھ\\ي ش\\ركة س\\عودية ذات مس\\ئولية مح\\دودة مس\\جلة بمدين\\ة الجبي\\ل الص\\ناعية ويبل\\غ رأس\\مالھا ٧٥

 النشاط بعد. تشغيلوبتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة لم تبدأ الشركات في  –مليون c سعودي 
 

 ملخص ?ھم السياسات المحاسبية   - ٣

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا ف\ي المملك\ة العربي\ة الس\عودية، ون\ورد فيم\ا 

  المتبعة: يلي بياناً بأھم السياسات المحاسبية
  

  العرف المحاسبي

المالية المتاحة للبي\ع  اBوراقتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، فيما عدا اCستثمارات في 

  المالية المشتقة، حيث يتم قياسھا بالقيمة العادلة. واBدوات
  

  استخدام التقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا، استخدام التقديرات واCفتراضات التي   
تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة، واHفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم 

. وبالرغم من أن للسنة التي أعدت القوائم المالية بشأنھايف المصرح عنھا المالية الموحدة، ومبالغ اHيرادات والمصار
علية يمكن أن تختلف لفاإعداد ھذه التقديرات واBحكام وفقاً لمعرفة اHدارة لbحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج 

  عن تلك التقديرات.
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  (تتمة) ملخص ?ھم السياسات المحاسبية   - ٣
  

  النقدية وشبه النقدية 

الودائ\\ع تح\\ت الطل\\ب، واCس\\تثمارات القابل\\ة للتحوي\\ل إل\\ى مب\\الغ نقدي\\ة وفت\\رة ي\\ة وش\\بة النقدي\\ة النق\\د، تض\\من النقدت
  استحقاقھا اBصلية ثZثة أشھر أو أقل.

  

  المدينون

تحص\يلھا. ي\تم إج\راء واتير اBصلية ناقصة المخصص لقاء أي\ة مب\الغ مش\كوك ف\ي لفاتظھر أرصدة المدينين بمبالغ 
  تقدير للذمم المشكوك في تحصيلھا عندما يعتبر تحصيلھا أمراً مشكوكاً فيه . تشطب الديون المعدومة عند تكبدھا.

  

  المخزون

. تحدد تكلفة المواد الخام والمس\تھلكة وقط\ع الغي\ار والمخ\زون قلأيھما أ القيمة السوقية، أوكلفة تالالمخزون بظھر ي
رئيسي، على أساس طريقة المتوس\ط الم\رجح. تش\تمل تكلف\ة المخ\زون قي\د التص\نيع وت\ام الص\نع تام الصنع، بشكل 

  على تكلفة المواد والعمالة وحصة مZئمة من مصاريف اHنتاج غير المباشرة.
  

  ا5ستثمارات

  اCستثمارات في اBوراق المالية المتاحة للبيع 

المشتراة لغير أغراض المتاجرة بھا أو Hقتنائھا حتى تاريخ اCستحقاق. تظھر  اBوراق الماليةتمثل اCستثمارات في 
 ض\من ھذه اCستثمارات بالقيمة العادلة. تدرج أية فروق بين القيمة العادلة والتكلفة، إذا كانت جوھرية، كبند مس\تقل

 لدخل الموحدة.حقوق المساھمين. يحمل أي انخفاض غير مؤقت في قيمة تلك اCستثمارات على قائمة ا
  

باس\تخدام ط\رق تحدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية في حالة وجود سوق مالية لتداول اBوراق المالية أو 
  ، وإC تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة. بديلة مناسبة

  

  اCستثمارات في الشركات الزميلة

% و ٢٠أثيراً ھاماً، وليس سيطرة، وتمتلك فيھا حصة ما ب\ين الشركات الزميلة ھي التي تمارس المجموعة عليھا ت
% في رأس مال الشركات المستثمر فيھا. حيث يتم المحاسبة عنھا وفقاً لطريقة حقوق الملكية. يتم إثبات حص\ة ٥٠

  المجموعة في النتائج المالية لھذه الشركات المستثمر فيھا في قائمة الدخل الموحدة.
 

  ة مشتركةالمدارة بصور المنشاة

وأطراف أخرى القيام بنشاط المجموعة المدارة بصورة مشتركة ھي عبارة عن ترتيب تعاقدي تتعھد بموجبه  المنشاة
وفق\اً ف\ي الق\وائم المالي\ة الموح\دة، المجموع\ة بالمحاس\بة عنھ\ا تق\وم و ،اقتصادي معين، ويخضع للسيطرة المش\تركة
المجموع\ة ف\ي النت\ائج المالي\ة لھ\ذه الش\ركات المس\تثمر فيھ\ا ف\ي قائم\ة لطريقة حقوق الملكية حيث يتم إثبات حصة 

  الدخل الموحدة.
  

اCس\تثمارات ف\ي  بن\د ض\من ف\ي الق\وائم المالي\ة الموح\دة الم\دارة بص\ورة مش\تركة ف\ي المنش\اة ريتم إدراج اCستثما
   .الشركات الزميلة واBخرى

  

 في الشركات اBخرى اCستثمارات

% ف\ي رأس م\ال الش\ركات ٢٠شركات اBخرى ھي التي تمتلك فيھا المجموع\ة حص\ة أق\ل م\ن اCستثمارات في ال
 المستثمر فيھا. 

  

 أي اناقص\\حال\\ة ع\\دم ت\\وفر القيم\\ة العادل\\ة وتظھ\\ر اCس\\تثمارات ف\\ي الش\\ركات اBخ\\رى بالقيم\\ة العادل\\ة او بالتكلف\\ة 

  . تصنف ھذه اCستثمارات كموجودات غير متداولة. انخفاض غير مؤقت في قيمتھا
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  (تتمة) ملخص ?ھم السياسات المحاسبية   - ٣
  

  وا5Oت والمعدات الممتلكات

واCنخفاض في القيمة، فيما عدا اBراضي  مالمتراك اCستھZك حسمكلفة بعد توالمعدات بالواCdت تظھر الممتلكات 
والص\يانة مص\اريف  اHص\Zح. تعتب\ر مص\اريف قي\د التنفي\ذ حي\ث تظھ\ر بالتكلف\ةالمملوكة والمصاريف الرأسمالية 

 أس\\اسعليھ\\ا عل\\ى  اCس\\تھZكويج\\ري احتس\\اب  ،م\\ا مص\\اريف التحس\\ينات فتعتب\\ر مص\\اريف رأس\\ماليةأ ،تش\\غيلية

  طريقة القسط الثابت. لھا باستخدام المقدرة اBعمار اHنتاجية 
  

  مدى العمر اHنتاجي المقدر لھا أو فترة اHيجار المتبقية، أيھما أقصر. ى عل تحسينات المباني المستأجرة تستھلك

تستھلك الموجودات المستأجرة بعقود إيجار رأس\مالى عل\ى م\دى العم\ر اHنت\اجي المق\در لbص\ل أو فت\رة اHيج\ار، 
  أيھما أقصر.

  
  اCستھZك ھي كما يلي:إن اBعمار اHنتاجية المقدرة لفئات الموجودات الرئيسة Bغراض حساب 

  
  السنوات  

  ٣٣- ٣٠  مباني 

  ٢٠-٥  اCdت والمعدات

  ١٤-٤  عدد وأدوات 

  ١٠-٣  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

  ٥-٤  سيارات

  ٣  أجھزة حاسب آلي 

  ٣٠-٥  تطوير آبار

  ١.٥  مواد مساعدة (محفزة)
  

  المشاريع قيد التنفيذ

المتعلق\\ة مباش\\رة وغي\\ر مباش\\رة بالمش\\اريع والت\\ي ي\\تم رس\\ملتھا عن\\د انتھ\\اء تتض\\من مش\\اريع قي\\د التنفي\\ذ التك\\اليف 
  المشروع.

  

  الموجودات غير الملموسة 

  الشھرة

تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة كـ "شھرة"، ويعاد قياسھا دورياً، ويتم 
بالقيمة الدفترية بعد تعديلھا بمقدار اHنخف\اض ف\ي قيمتھ\ا، إن وج\د. ي\تم مقاص\ة إظھارھا في القوائم المالية الموحدة 

  القيمة الدفترية للشھرة السالبة، إن وجدت، مقابل القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة.
  

  مصاريف ما قبل التشغيل

يتم تأجيل أو رسملة المصاريف المتكبدة خZل مراحل التطوير والتشغيل التجريبي للمشاريع الجديدة والتي يتوقع أن 
ترات المستقبلية. تطفأ مص\اريف م\ا قب\ل التش\غيل المؤجل\ة اعتب\اراً م\ن ت\اريخ ب\دء العملي\ات لفاتنتج عنھا منافع في 

  ترة المقدرة لfنتفاع بھا أو سبع سنوات، أيھما أقل. لفاالتجارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى 
  

  برامج حاسب آلي تشغيلتكاليف 

يتم إطفاء تكاليف تشغيل برامج الحاسب اdلي باستعمال طريق\ة القس\ط الثاب\ت عل\ى فت\رة خم\س س\نوات م\ن ت\اريخ 
  بداية التشغيل.

  

  بحث وتطوير تكاليف

ت\رة الت\ي ي\تم تكب\دھا ، فيم\ا ع\دا المش\اريع لفاال\دخل الموح\دة خ\Zل  يتم تحميل تكاليف البحث والتطوير عل\ى قائم\ة
الواضحة والمحددة والتي يمكن تغطية تكاليف التطوير المتعلقة بھا خZل النشاط التج\اري ال\ذي س\وف ين\تج عنھ\ا. 

ثاب\ت عل\ى وتعتبر تكاليف التطوير في ھذه الحالة موجودات غي\ر ملموس\ة وي\تم إطفاؤھ\ا باس\تعمال طريق\ة القس\ط ال
  سنوات. ٧فترة 
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  تتمة - الموجودات غير الملموسة
  

  التمويل المؤجلة تكاليف

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

  الموجودات غير الملموسة اBخرى

العZمات التجارية والتقنية وعZق\ات العم\Zء حي\ث ي\تم  فيتتمثل الموجودات غير الملموسة اBخرى بصفة رئيسية 
 التجاري اCسمحيث يعتبر  من تاريخ تملك الشركة التابعة. اعتبارا تقييمھا بالقيمة العادلة بمساعدة مثمنين مستقلين،

، أص\Z غي\ر ملم\وس  لشركة كريستل آن أورجانيك كيميكلز أح\د الش\ركات التابع\ة لش\ركة كريس\تل (ش\ركة تابع\ة)
القيم\ة، أو عن\دما تش\ير  ف\ي انخف\اضي\تم التأك\د س\نويا ، فيم\ا إذا ك\ان ھن\اك و بعمر غير محدد، حيث C ي\تم إطف\اؤه

  .انخفاضأحداث إلى وجود 
  

خيص. حيث يتم إطفاء ھذه الموجودات اتراBخرى براءات اختراع وتكاليف  الموجودات غير الملموسة كما تتضمن
  ، أيھما أقصر.اCتفاقيات ذات الصلة، أو مدة بھا لZنتفاعترة المقدرة لفاطريقة القسط الثابت على مدى  باستخدام

  
  تكاليف ا5ستكشاف

، بما ف\ي ا. يتم رسملة تكاليف اCستكشافدھتحميل تكاليف ما قبل التراخيص على قائمة الدخل الموحدة عند تكبيتم 
لتحديد الجدوى  ةائدة وخاضعلفااستكشاف على أساس المنطقة ذات  تكاليفذلك تكاليف الحصول على التراخيص، ك

ني\ة والتجاري\\ة للمش\روع، وعن\\دما ي\تم التخل\\ي ع\ن ت\\رخيص فإن\ه ي\\تم قي\د التك\\اليف ذات الص\لة ف\\ي قائم\ة ال\\دخل لفا
  الموحدة مباشرة.

  
ويتم  المتعلقة بھا اCستكشاف تكاليف ه يتم رسملةفإن معدن معين Cستخراجنية والتجارية ألفحالما يتم تحديد الجدوى 

  .إطفائھا على مدى اBعمار اHنتاجية المتوقعة
   

  الصيانة الشاملة تكاليف

ترة لغاية الص\يانة لفاطريقة القسط الثابت خZل  باستخدام، ويتم إطفاؤھا الشاملة الدوريةتكاليف الصيانة رسملة يتم 
ف\ي  تقي\د التك\اليف غي\ر المطف\أة كمص\اريف ئ\ذصيانة شاملة مبك\رة عند أيالشاملة التالية وفى حالة إجراء الدورية 

  .قائمة الدخل الموحدة مباشرة
  

  ا5نخفاض في القيمة 

تقوم المجموع\ة، دوري\اً، بمراجع\ة القيم\ة الدفتري\ة للموج\ودات طويل\ة اBج\ل الملموس\ة وغي\ر الملموس\ة للتأك\د م\ن 
وجود أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة ع\ن اCنخف\اض ف\ي قيم\ة تل\ك الموج\ودات. وف\ي حال\ة وج\ود مث\ل ھ\ذا 

حج\م ھ\ذه الخس\ارة. وف\ي الح\اCت الت\ي C يمك\ن فيھ\ا  الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لZسترداد لذلك اBصل لتحديد
تقدير القيمة القابلة لZسترداد لذلك اBصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لZسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي 

  ينتمي إليھا ذلك اBصل. 
  

المدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفترية، عندئ\ذ وفي الحاCت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لZسترداد لbصل أو الوحدة 
تخفض القيمة الدفترية لذلك اBصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لZسترداد لھا، ويتم إثب\ات اCنخف\اض 

  في قيمة اBصل في قائمة الدخل الموحدة. 
  

تتم زيادة القيم\ة الدفتري\ة لbص\ل أو الوح\دة الم\درة  فيما عدا الشھرة، إذا ما زال Cحقاً اCنخفاض في القيمة، عندئذ
للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لZسترداد له، على أC تزيد القيمة الدفتري\ة الت\ي تم\ت زيادتھ\ا ع\ن القيم\ة الدفتري\ة 

للنقدي\ة ف\ي  التي كان من المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات اCنخفاض في قيم\ة ذل\ك اBص\ل أو الوح\دة الم\درة
    السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد اCنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة.
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  تكاليف ا5قتراض

ت\\تم رس\\ملة تك\\اليف اCقت\\راض المتعلق\\ة مباش\\رة بالمش\\روع قي\\د اHنش\\اء خ\\Zل فت\\رة اHنش\\اء إل\\ى أن يص\\بح ج\\اھزاً 
لZستعمال. ھذا ويتم خصم اHيرادات المتحققة من استثمار مبالغ مقترضة محددة بانتظار صرفھا على المشروع قيد 

  اHنشاء، من تكاليف اCقتراض التي يتم رسملتھا.
  

  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع  

الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بھا يتم إثبات اCلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبZ عن البضاعة أو 
  فواتير من قبل الموردين ومقدمي الخدمات.

  
  توزيعات ا?رباح

  تقيد توزيعات اBرباح النھائية كمطلوبات عند المصادقة عليھا من قبل الجمعية العمومية للمساھمين.
  

  المخصصات

وجود التزام قانوني او بناء عل\ى نتيج\ة لح\دث ف\ي  يتم اCعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي الموحدة عند
   الماضي، وانه سيكون ھناك حاجة لتسوية ھذا اCلتزام.

  

  الزكاة وضريبة الدخل

   الزكاة

يجن\\ب مخص\\ص للزك\\اة وفق\\ا لتعليم\\ات مص\\لحة الزك\\اة وال\\دخل ف\\ي المملك\\ة العربي\\ة الس\\عودية وعل\\ى أس\\اس مب\\دأ 
روق الناتجة عن إجراء الرب\وط النھائي\ة ف\ي الس\نة لفااCستحقاق. يحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. تقيد 

  .التي يتم فيھا إصدار ھذه الربوط
  

  ضريبة الدخل

اBجانب في الش\ركات التابع\ة لض\ريبة ال\دخل الت\ي ت\درج ض\من حق\وق اBقلي\ة ف\ي الق\وائم المالي\ة يخضع الشركاء 
الموحدة. بالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية، ي\تم احتس\اب الض\ريبة وفق\اً لbنظم\ة الض\ريبية 

  موحدة.المتبعة في تلك البلدان. وتدرج حصة الشركة منھا ضمن قائمة الدخل ال
  

  الضريبة المؤجلة المصنفة كموجودات ومطلوبات 

روق\ات المؤقت\ة وفق\اً لفايتم احتساب الضرائب المؤجلة، المصنفة كموج\ودات أو مطلوب\ات، الت\ي نش\أت عنھ\ا كاف\ة 
للش\رائح الض\ريبية المطبق\\ة ف\ي البل\دان المعني\\ة. ي\تم إج\راء مراجع\\ة للقيم\ة الدفتري\ة للض\\رائب المؤجل\ة، المص\\نفة 

، وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه إمكانية Cستردادھا، بشكل جزئي الموحدة كموجودات، بتاريخ قائمة المركز المالي
  أو كلي، لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة في المستقبل.

  
  عقود اSيجار

 
 اHيجار التشغيلي

ل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تحمل دفعات اHيجار بموجب عقود اHيجار التشغيلية على قائمة الدخ
 عقد اHيجار التشغيلي.

  
 اHيجار الرأسمالي

تصنف عقود اHيجار وعمليات البيع وإعادة اCستئجار كعقود إيجار رأسمالية إذا ما ترتب على عقد اHيجار تحويل 
المستأجر، بينما تصنف كافة عقود اHيجار جوھري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة باBصل موضوع العقد إلى 

 اBخرى كعقود إيجار تشغيلية.
  

يتم إثبات الموجودات المملوك\ة بموج\ب عق\ود اHيج\ار الرأس\مالية كموج\ودات للمجموع\ة ض\من الممتلك\ات وآCت 
  نشوء اHيجار، أيھما أقل.والمعدات بالقيمة الحالية للحد اBدنى لدفعات اHيجار أو القيمة السوقية العادلة لbصل عند 



  شركة التصنيع الوطنية
  ( شركة مساھمة سعودية )

  تتمة  - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 

١٢ 

  (تتمة) ملخص ?ھم السياسات المحاسبية   - ٣
  

  تتمة - عقود اSيجار
 

 تتمة - اHيجار الرأسمالي

رق بين مجموع التزامات عقود اHيجار والقيمة الحالية للحد اBدنى لدفعات فالتحمل تكاليف التمويل، التي تمثل 
لbصل عند نشوء اHيجار، أيھما أقل، على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة اHيجار أو القيمة السوقية العادلة 

 اHيجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من اCلتزامات لكل فترة محاسبية.
  

ار، وتطفأ يتم تأجيل المكاسب الناتجة عن أي زيادة في سعر البيع عن القيمة الدفترية لعمليات البيع وإعادة اCستئج
  بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اHيجار.

 
  ا?دوات المالية المشتقة 

مخاطر لتغطية  تستخدم المجموعة اBدوات المالية المشتقة مثل خيارات العمZت ومقايضات أسعار العموCت
بعض أجزاء ولتغطية  واCستثماريةوالناتجة عن اBنشطة التشغيلية، والتمويلية  اBجنبيأسعار الصرف  فيالتقلبات 

مخاطر أسعار العموCت الناتجة عن اBنشطة التمويلية. تقوم المجموعة، عادة، بتصنيف ھذه اBدوات المالية المشتقة 
كتغطية مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بالتغيرات في أسعار العموCت. يخضع استخدام اBدوات المالية المشتقة 

ة المعتمدة من قبل مجلس اHدارة، والتي تقدم مبادئ خطية متعلقة باستخدام مشتقات مالية تتفق مع لسياسات الشرك
استراتيجية الشركة Hدارة المخاطر. C تقوم المجموعة باستخدام اBدوات المالية المشتقة Bغراض المضاربة. يتم، 

ترات فالنشأة العقد، ويعاد قياسھا بالقيمة العادلة في في اBصل، قياس اBدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة عند 
  المالية الZحقة.

  

يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لbدوات المالية المشتقة التي تم تحديدھا على أنھا تغطية فعالة لمخاطر التدفقات 
بينما يتم إثبات الجزء غير  النقدية مباشرة ضمن اCحتياطيات اCخرى في حقوق المساھمين إذا كانت جوھرية،

عال من التغطية في قائمة الدخل الموحدة. وإذا ما أدت تغطية مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة باCلتزام المؤكد أو فال
ً  -العملية المتوقعة إلى إثبات موجودات أو مطلوبات ما، عندئذ يتم إثبات الربح أو الخسارة  فـي  –التي تم إثباتھا سابقا

اس اBولي للموجودات والمطلوبات. وبالنسبة لعملية التغطية التي C تؤدي إلى إثبات موجودات أو مطلوبات ما، القي
ترة التي يؤثر فيھا فاليتم إثبات المبالغ المؤجلة المدرجة ضمن حقوق المساھمين في قائمة الدخل الموحدة خZل نفس 

  .البند الذي تمت تغطيته على صافي الدخل أو الخسارة
   

يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لbدوات المالية المشتقة غير المؤھلة لمحاسبة تغطية المخاطر في قائمة الدخل 
الموحدة عند نشؤھا. يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر عند إنتھاء سريان أداة التغطية أو بيعھا أو إنھاءھا أو 

مؤھله لمحاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم  تنفيذھا، أو عندما لم تعد تلك اBداة
اHبقاء على الربح أو الخسارة المتراكمة الناجمة عن أدوات تغطية المخاطر ضمن حقوق المساھمين لحين حدوث 

المثبتة ضمن حقوق  –اكمة العملية المتوقعة. وفي حالة عدم توقع حدوثھا، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتر
  إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة. –المساھمين 

  

  تعويضات نھاية الخدمة 

يجنب مخصص لتعويضات نھاية الخدمة في القوائم المالية الموحدة وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودي على أساس 
ما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. ترة التي أمضاھا الموظف في خدمة الشركة او الشركات التابعة لھا كفال

  لدى الشركة برامج معاشات تقاعد للموظفين المؤھلين في مناطق خارجية ذات سيادة مستقلة.
  

     النظامي ا5حتياطي

% م\ن ص\افي دخ\ل الس\نة إل\ى اCحتي\اطي ١٠طبقاً Bحكام نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تح\ول 
  مجموع ھذا اCحتياطي نصف رأس المال. إن ھذا اCحتياطي غير قابل للتوزيع.النظامي حتى يبلغ 
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  (تتمة) ملخص ?ھم السياسات المحاسبية   - ٣
  

  المبيعات

تمث\ل المبيع\\ات قيم\\ة البض\اعة الت\\ي ت\\م اص\دار ف\\واتير بھ\\ا وت\\م تس\ليمھا ال\\ى العم\\Zء وتتحق\ق المبيع\\ات عن\\د تس\\ليم 
 بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكميات.البضاعة الى العمZء وتظھر 

  

تق\\\وم بع\\\ض الش\\\ركات التابع\\\ة بتس\\\ويق منتجاتھ\\\ا م\\\ن خ\\\Zل ش\\\ركات تابع\\\ة مملوك\\\ة للش\\\ركاء (ونش\\\ير لھ\\\ا ھن\\\ا 
"بالمسوقين"). تتم المبيعات مباشرة إلى العمZء النھائيين وكذلك إلى المسوقين في أوروبا. تسجل المبيعات التي تتم 

علي\ة ألفالتوزيع التابعة للمسوقين بأسعار مبدئية عند ش\حن المنتج\ات، وي\تم تع\ديلھا إل\ى اBس\عار  من خZل محطات
  المستلمة من قبل المسوقين من عمZئھم النھائيين بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق.

  

  المصاريف

ع منتج\ات الش\ركات التابع\ة. وي\تم تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيس\ي م\ن التك\اليف المنفق\ة لتس\ويق وبي\
 .وإداريةكمصاريف عمومية  اBخرىتصنيف المصاريف 

  
المص\اريف المباش\رة وغي\ر المباش\رة والت\ي C تتعل\ق بش\كل مباش\ر بتكلف\ة  واHداري\ةتتضمن المصاريف العمومية 

وتكلفة المبيعات على  داريةواHدعت الحاجة لذلك، بين المصاريف العمومية  إذاالمبيعات. ويتم توزيع المصاريف ، 
  ثابت. أساس

  

  حقوق ا?قلية

تحدد حقوق اBقلية في صافي الموجودات (عدا الشھرة) للشركات التابعة الموحدة بشكل مستقل عن حق\وق الملكي\ة 
للمجموعة. ان حصة اBقلية من الخسائر التي تزيد عن حقوق اBقلية في حقوق ملكي\ة الش\ركة التابع\ة ي\تم توزيعھ\ا 

اس\تثمار  ابل حقوق المجموعة باستثناء الحد الذي يكون فيه على اBقلية الت\زام مل\زم وأن تك\ون ق\ادرة عل\ى تق\ديممق
  اضافي لتغطية الخسائر. 

  

  تحويل العمIت ا?جنبية

 وق\ت ح\دوث المع\امZت.التحويل الس\ائدة  بأسعارالc السعودي  إلى اBجنبية تبالعمZالتي تتم تحول المعامZت 

كما في تاريخ قائمة المركز المالي  اBجنبيةبالعمZت  النقدية المسجلة الموجودات والمطلوباتأرصدة تحويل  ويعاد
 اBجنبيةتحويل العمZت  أووالخسائر الناتجة عن التسديدات  تدرج اBرباح بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ.

  الموحدة. قائمة الدخل في
  

 مالي\ة للعملي\ات الخارجي\ة لري\اCت س\عودية بأس\عار التحوي\ل الس\ائدة بت\اريخ قائم\ة المرك\ز الم\اليتترجم الق\وائم ال 

بالنس\\\بة للموج\\\ودات والمطلوب\\\ات، وعل\\\ى أس\\\اس متوس\\\ط أس\\\عار التحوي\\\ل للس\\\نة بالنس\\\بة لfي\\\رادات  الموح\\\دة
السائد عن\د نش\وء ك\ل عنص\ر. والمصاريف. تحول عناصر حقوق الملكية، فيما عدا اBرباح المبقاة، بسعر التحويل 

ت\\درج التس\\ويات الناتج\\ة ع\\ن ترجم\\ة الق\\وائم المالي\\ة للعملي\\ات اBجنبي\\ة، ض\\من اCحتياطي\\ات اBخ\\رى ف\\ي حق\\وق 
  المساھمين.

  

   المعلومات القطاعية

أو القطاع ھو جزء أساسي من المجموعة، يقوم ببيع أو بتقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم ببيع 
بتق\ديم منتج\\ات أو خ\\دمات ف\\ي بيئ\\ة اقتص\\ادية معين\\ة (قط\\اع جغراف\\ي)، وع\\ادةً م\\ا يك\\ون القط\\اع مع\\رض لمخ\\اطر 

  وعوائد ذات طبيعة مختلفة عن القطاعات اBخرى.
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    النقدية وشبه النقدية    - ٤
     ٢٠١٢  

 بآ5ف الريا5ت
      السعوديـــة

    ٢٠١١  
 بآCف الرياCت

      السعوديـــة

 ٢.٣٣٧.٩٧٣ ٣.٠٠٨.٨٤٢  الصندوق ولدى البنوك نقد في

            ٢.٢٩٨.٧٠٢  ٣.٤٤٦.٨٧١  ودائع قصيرة اCجل ومرابحات

  ٤.٦٣٦.٦٧٥  ٦.٤٥٥.٧١٣            

  
ان الودائع قصيرة اBجل والمرابحات ھي لفت\رات مختلف\ة (م\ا ب\ين ي\وم واح\د وثZث\ة أش\ھر) وذل\ك حس\ب المتطلب\ات 

  .السوق السائدالنقدية للمجموعة، ويتحقق عليھا عمولة بسعر 
  

  المدينون   - ٥

     ٢٠١٢  
 بآ5ف الريا5ت

      السعوديـــة

    ٢٠١١  
 بآCف الرياCت

      السعوديـــة

   ٢.٦٢٦.٦٤٣   ٢.٣٤١.٦٨٨  تجاريونمدينون 

  ١.٥٩٩.٩٩١  ١.٦٠٤.٥٨٥  )٨مطلوب من أطراف ذات عZقة (إيضاح 

            )  ٨٦.٣٠٨(  )  ٩١.٢٠٧(  ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا

  ٤.١٤٠.٣٢٦  ٣.٨٥٥.٠٦٦            
  

  المخـــزون    - ٦

     ٢٠١٢  
 بآ5ف الريا5ت

      السعوديـــة

    ٢٠١١  
 الرياCتبآCف 

      السعوديـــة

  ١.٦٣٧.٧٣٨  ٢.٧٢٢.٦٨١  مخزون تام الصنع

    ٩٩٨.١٨٦  ١.٦٠٩.٨٣٠  امخمواد 

  ٥٦٤.١٠٠  ٦٣٢.٠٠٢  قطع غيار 

  ٤٥٣.٧٦٢  ٥٥٤.٨٢٥  مخزون قيد التصنيع

            ٤٠.٧٠٠  ١٩٧  بضاعة في الطريق

  ٣.٦٩٤.٤٨٦  ٥.٥١٩.٥٣٥  
      

            ) ١.٩٤٢(  ) ٥.٠٥٠(  مخصص مخزون بطىء الحركة ناقصاً: 

  ٣.٦٩٢.٥٤٤  ٥.٥١٤.٤٨٥            
  

  ا?خرى المتداولة المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات  - ٧

     ٢٠١٢  
 بآ5ف الريا5ت

      السعوديـــة

٢٠١١  
 بآCف الرياCت

      السعوديـــة

  ١٤٣.٦٧٦  ٢٥٤.٧٢٥   غير تجاريةذمم مدينة 

  ١٣٨.٩١٢  ١٥٨.٥١٧  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 ٤٤.٤٧٨ ٨٩.٩٦١  سلف للموظفين

  ٢٦.٣١٤  ١٢٧.٢٤٥  دفعات مقدمة لموردين

            ٣٧.٦٣٣  ٣٢.٥٤٢  موجودات أخرى  

  ٣٩١.٠١٣  ٦٦٢.٩٩٠  
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  عIقةالذات  الجھاتمع  رصدةا?ومعامIت ال  -٨

) اتفاقي\ة بي\ع والشركة الس\عودية لfيثيل\ين والب\ولى إيثيل\ين (ش\ركات تابع\ة وقعت الشركة السعودية للبولي اوليفينات
عل\ى تس\ويق (ويش\ار ل\ه بالمس\وق) حي\ث واف\ق المس\وق  (ش\ركة باس\ل) في الشركات وتسويق مع الشريك اCجنبي
بأسعار محددة وفقا لZتفاقية. تحدد ھذه اCتفاقي\ة مس\ؤوليات التس\ويق، والكمي\ات الت\ي  كميات من منتجات الشركات

، اBس\عارسوف يتم تسويقھا من قبل المسوق، والمناطق الجغرافية التي ستباع فيھا ھذه المنتجات، وط\رق احتس\اب 
  .اBخرىوشروط الدفع، واCلتزامات 

  
  نورد فيما يلي تفاصيل المعام	ت الرئيسية مع الجھات ذات الع	قة خ	ل السنة:   
    

  مبلغ المعاملـــة      

        ٢٠١١  ٢٠١٢  

      طبيعة المعاملة  الجھة ذات الع	قة
بآ5ف الريا5ت 

  ةــالسعودي
آCف الرياCت ب

  ةــالسعودي
                    

  ٥.٦٥٥.٤٣٦  ٤.٦٩٠.٤١٢      مبيعات إلى المسوق  جھة منتسبة
            
            

  يلي: فيماديسمبر  ٣١ذات عZقة كما في  جھاتمن  ةرصدة المطلوباBتتكون 
  

  

  ٤٠٦.٥٣٢  ٦٨٤.٩٠٩      باسل الدولية للتجارة ( أف.زد.إي )   

  ٨٨٧.٣٨٣  ٧٢٣.٧٧٠      شركه باسل اسيا باسفيك  

  ٢٩٧.٦٧٧  ١٨٠.٠١٢      شركه باسل للمبيعات والتسويق  

  ٨.٣٩٩  ١٥.٨٩٤      للبتروكيماوياتشركة الواحة   
                

        ١.٥٩٩.٩٩١  ١.٦٠٤.٥٨٥          
              

  على التوالي. ، ١٦ و ٥اCيضاحين عZقة في الذات  جھاتالاBرصدة المطلوبة من / إلى  اظھارتم 
  
  
  اSستثمارات في ا?وراق المالية المتاحة للبيع    - ٩

: ٢٠١١( سعوديc  ألف ٣٩٣.١٨٢بمبلغ  محليةمتداولة يمثل ھذا البند استثمارات المجموعة في شركات   

c  ألف ١٣٠.٠٨٤: ٢٠١١( سعوديc  ألف ١٧٨.٠١٩بمبلغ  و دولية )سعوديc  ألف ٢٠٧.٤٠٥
  -، كما يلي:خZل السنة اCستثماراتكانت حركة  ،)سعودي

      ٢٠١٢  
بآ5ف الريا5ت 

  ــةالسعودي

  ٢٠١١  
آCف الرياCت ب

          ةــالسعودي

    التكلفة:

 ٦٧.٢٢٥ ٣٥٩.٦٦٦  في بداية السنة

         ٢٩٢.٤٤١ ١٨٠.٠٠٠  اCضافات

         ٣٥٩.٦٦٦ ٥٣٩.٦٦٦  في نھاية السنة

    غير المحققة:(الخسائر)  اBرباح

 ١٢٦.٩٥٩ ) ٢٢.١٧٧(  في بداية السنة 

         )١٤٩.١٣٦( ٥٣.٧١٢  غير محققة خZل السنة (خسائر)  أرباح

         )٢٢.١٧٧( ٣١.٥٣٥  في نھاية السنة

         ٣٣٧.٤٨٩ ٥٧١.٢٠١  صافي القيمة الدفترية
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  الزميلة وا?خرىفي الشركات  اتا5ستثمار  - ١٠
   

  ديسمبر مما يلي: ٣١كما في  واBخرىيتكون رصيد اCستثمارات في الشركات الزميلة 
  

  ٢٠١١      ٢٠١٢        نسبة الملكية  
  

٢٠١١  ٢٠١٢  
بآ5ف الريا5ت   

  ةــالسعودي
آCف الرياCت ب

                      ةــالسعودي

  ١٢٤.٧١٣  ١٢٦.٧٩٨       ٣٥.٤٥     ٣٥.٤٥  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)  

  ٣١.٠٧٩  ٣٢.٢٧٠    ٤٢.٦  ٤٢.٦  الشركة الوطنية لمواد التعبئة (وطن باك)

  ٧٠.٠٠٠  ٧٠.٠٠٠    ٥٠  ٥٠  شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته (*)   
                

  ٢٢٥.٧٩٢  ٢٢٩.٠٦٨        مجموع اCستثمارات في الشركات الزميلة
  ٢٤٥.٨٣٠  ٢٢٨.٣٩٠        يضاف : استثمارات اخرى

                

                  ٤٧١.٦٢٢  ٤٥٧.٤٥٨        مجموع اCستثمارات في الشركات الزميلة واCخرى

قامت الشركة بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات المتطورة  ،٢٠١١ديسمبر ٣١ فيخZل السنة المنتھية   (*) 
% لك\ل منھم\ا) وھ\ي ش\ركة س\عودية ٥٠بتأسيس شركة التصنيع والمتط\ورة للبولي\ول ومش\تقاته (بنس\بة ملكي\ة 

  مليون c سعودي. ١٤٠س مال قدرة أذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة رابغ، وبر
  

ص\ناعة م\ادة الب\ولى ي\ورثين  ف\ييس\تعمل  وال\ذيوتتمثل أغراض الشركة فى إنتاج مادة البولى إيثر بولى يول 
موقع بترورابغ  فيصناعة المفروشات والسيارات ومواد العزل الحرارى وسوف يقام المشروع  فيتدخل  التي

  بمدينة رابغ.

ملي\ون c س\عودي وذل\\ك  ٣٠الش\ركاء تخف\يض رأس م\ال الش\\ركة إل\ى ، ق\\رر ٢٠١٢ديس\مبر  ٣١وكم\ا ف\ي 
لزيادة رأس مال الشركة عن حاجة الشركة في الوقت الحالي، وسيتم إعادة فرق رأس المال للشركاء بعد إتمام 

  اHجراءات النظامية لتخفيض رأس المال.
  

  ي:على النحو التال واBخرى في الشركات الزميلة اCستثماركانت حركة 
       ٢٠١٢  

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

    ٢٠١١  
آCف الرياCت ب

  ةــالسعودي
            

  ٣٨٧.٧١٢  ٤٧١.٦٢٢    رصيد بداية السنة 

  ١٢.٧٠٣  ١٦.٦٤٤    الحصة في أرباح السنة، صافي

  ٨٥.٢٠٧   -         اHضافات خZل السنة

   -      ) ١٣.٠٤٢(    إستبعادات خZل السنة

             ) ١٤.٠٠٠( ) ١٧.٧٦٦(    من شركات زميلة مستلمةتوزيعات أرباح 

              ٤٧١.٦٢٢  ٤٥٧.٤٥٨    رصيد نھاية السنة 

  
مليون  ٦.٣٠٩: ٢٠١١مليون c سعودي ( ٢٥.٩٨٩بلغت توزيعات اBرباح المستلمة من الشركات اBخرى المستثمر فيھا مبلغ 

). ٣٠حيث تم قيدھا من ضمن اHيرادات اBخرى (إيضاح  ،c سعودي)
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١٧ 

  ا5Oت والمعدات و الممتلكات   -١١
� �

    

  المبانياBراضى و

  واHنشاءات 

  

  اCdت

  والمعدات 

  

  العدد 

  واBدوات

  اBثاث 

والمفروشات 
  ومعدات مكتبية

  

  

  السيارات

  

  

  أجھزة حاسب آلي

  

  

  تطوير آبار

  

  مواد مساعدة 

  ( محفزة )

  

  رأسمالية اCعمال

  قيد التنفيذ

  

  اSجمــالي

    ٢٠١٢  

  

ــالي   اHجم

   ٢٠١١      
                        

ـــة    بآCف الرياCت السعودي
                        

    التكلفة:

  ٢٢.٠٤٦.١٢٣  ٢٢.٨٦١.١٨٧  ١.٢٥٥.٥٤٨ ٥٢.٣٧١  ١.٥٦٦.٦٥٢ ٢٣.٨٩٦ ٦٧.٦٨٥ ١٣٥.٥٣٩ ٧.٧٠١ ١٧.٩٧٠.١١٩ ١.٧٨١.٦٧٦  في بداية السنة 

  ٩٧٨.٤٧٣  ٩٨٤.١٣٠  ٦٥٥.٤١٢ ٣.٠٠٨  ٤٧.٣٥٥ ٨٥٤ ٦.٣٦٧ ٩.٣٢٨ ١١٠ ٢١٦.٠٧٤ ٤٥.٦٢٢  لfضافات

 )٢٠٢.٤٥١(  )٨٠.٥٤٦( )٤.٤٥٩( -     -    )٢.٦٦٦( )٢.٧٧٤( )٣.١٥٣( -   )٦٤.٨٩١( )٢.٦٠٣(  اتلZستبعاد

 ٨٤.٣٠٥  ٢٠٩.٤٠٢  )٦٦١.١٧١( -     )٢٨٩.٧٣٣( ٦٠٠ -    ٤.٧٥٤ -   ١.٠٦٢.٣٣٦ ٩٢.٦١٦  التنفيذمشاريع قيد  محول من

فروقات ترجمة عمZت أجنبية 
                                               ٢٢.٩٦٩  ٣٨.٤٠٨ ٤.٥١٥ -    ٢٢.٠١٦ -    -    -   -   ٢.٧٤٩ ٩.١٢٨  ،صافى

                                                ٢٢.٩٦١.٤١٩  ٢٤.٠١٢.٥٨١  ١.٢٤٩.٨٤٥ ٥٥.٣٧٩  ١.٣٤٦.٢٩٠ ٢٢.٦٨٤ ٧١.٢٧٨ ١٤٦.٤٦٨ ٧.٨١١ ١٩.١٨٦.٣٨٧ ١.٩٢٦.٤٣٩  في نھاية السنة 

              ا5ستھIك:
  

      

  ٣.٩٨٦.٧٤٨  ٥.٠٣٠.٦٩٨ -      ٢١.٨٢١  ٢٨٦.١٩٤ ١٨.٣١٠ ٤٨.٥٠٥ ٤٩.٧١١ ٣.١٨٣ ٤.٢٠٤.٥٧٢ ٣٩٨.٤٠٢  في بداية السنة 

  ١.٢١٢.٢٥٧ ١.٢٧٤.٠٨٠ -      ٢٦.٧٣٧ ٨١.٣٢٦ ٢.٣٠٠ ١٠.٣٤٦ ١١.٢٢٢ ١٥٦ ١.٠٦٤.٨٩٢ ٧٧.١٠١  للسنة

H١٠٠.٠٧٥( )٣٨.٣١٢( -      -     )٣٠٤( )٢.٦٦٤( )٢.٦٦٦( )٢.٩٨٦( -    )٢٨.٧٢٣( )٩٦٩(  ستبعاداتا(                                               

                                                ٥.٠٩٨.٩٣٠  ٦.٢٦٦.٤٦٦  -        ٤٨.٥٥٨  ٣٦٧.٢١٦ ١٧.٩٤٦ ٥٦.١٨٥ ٥٧.٩٤٧ ٣.٣٣٩ ٥.٢٤٠.٧٤١ ٤٧٤.٥٣٤  في نھاية السنة

                       صافي القيمة الدفترية:

                                                ١٧.٧٤٦.١١٥  ١.٢٤٩.٨٤٥ ٦.٨٢١  ٩٧٩.٠٧٤ ٤.٧٣٨ ١٥.٠٩٣ ٨٨.٥٢١ ٤.٤٧٢ ١٣.٩٤٥.٦٤٦ ١.٤٥١.٩٠٥  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  ١٧.٨٣٠.٤٨٩    ١.٢٥٥.٥٤٨ ٣٠.٥٥٠  ١.٢٨٠.٤٥٨ ٥.٥٨٦ ١٩.١٨٠ ٨٥.٨٢٨ ٤.٥١٨ ١٣.٧٦٥.٥٤٧ ١.٣٨٣.٢٧٤  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
                                            

 

أحد مصانعھا التابعة (إيضاح  في وحدة إنتاج فيإيقاف العمل الناتجة عن وقيمة الممتلكات واCdت والمعدات  في انخفاض كخسائر ،سعوديمليون c  ٦١.٨٧٥قامت المجموعة بتسجيل مبلغ ، ٢٠١١خZل عام  -

٢٩.( 
 

تم أصول  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١تتضمن الممتلكات واCdت والمعدات كما في حيث الممولين، مع مجموعة من  استئجاربيع وإعادة  متمثلة في عمليات تسھيZت إجارة اتفاقيات ٢٠٠٧خZل العام المجموعة ابرمت  -
كما تتضمن الممتلكات واCdت والمعدات أصول مستأجرة بموجب   .)٢٠(إيضاح  c سعودي) مليون ١.٠٣١: c٢٠١١ سعودي ( مليون ٨٣٥ بلغت دفترية ةقيم بصافيبيعھا وإعادة استئجارھا بغرض التملك 

 ).٢١مليون c سعودي) (إيضاح  ١٢: ٢٠١١مليون c سعودي ( ١٠.٧مبلغ  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  عقود إيجار رأسمالي، بلغت القيمة الدفترية لتلك اBصول
 

 مليون c سعودي). ١٠١: ٢٠١١مليون c سعودي ( ١٠٩بمبلغ   C تستھلك يتضمن بند اBراضى والمبانى واHنشاءات قيمة أراضى -

  



  شركة التصنيع الوطنية

  ( شركة مساھمة سعودية )

  تتمة  - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 

١٨ 

  تتمة - و ا5Oت والمعدات الممتلكات   -١١
 

سكن لبشكل رئيسي من تكاليف مشروع التوسعة  ٢٠١١و  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١تتمثل اBعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في  -

ومصانع أخرى لبعض الشركات التابعة وتوسعة وتكاليف تحسينات السZمة والبيئة ومشاريع الكفاءة وتوفير التكاليف  العاملين
  اBعمال الرأسمالية قيد التنفيذعلى بند  التي تم رسملتھا تكاليف التمويل. بلغت ومصنع البولي بروبلين مرافق خطوط اHنتاج

 مليون c سعودي) . ٥.٥: ٢٠١١مليون c سعودي ( ٤.٩ مبلغ ٢٠١٢العام خZل 
 

قابلة للتجديد من إيجار إن بعض اBراضي المقام عليھا بعض المصانع والمرافق الخاصة ببعض الشركات التابعة مستأجرة بعقود  -

 سنة. ٣٠الھيئة الملكية للجبيل وينبع بأجور رمزية لفترات تصل إلى 
  

 .)١٩و  ١٥ي (إيضاح المقدمة إليھاتم رھن بعض الممتلكات واCdت والمعدات لبعض الشركات التابعة ضمانا للقروض  -
 

  

    المشاريع قيد التنفيذ  -١٢
  ديسمبر مما يلي : ٣١يتكون رصيد المشاريع قيد التنفيذ كما في    

     ٢٠١٢  
بآ5ف الريا5ت 

  ةــالسعودي

   ٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي

  ٣.٨٩٤.٤٠٤  ٥.٥٣٤.٩٧٩ الشركة السعودية لحامض اBكريليك المحدودة والشركات التابعة لھا (أ) 

  -       ٣١١.٣٧٧ الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل) (ب)

  ٢٠٩.٤٠٢  -      (ج) شركة الرواد العالمية للتغليف

  ١.٢٣٢  ٣.٧٨٩ مشاريع اخرى 
          

  ٤.١٠٥.٠٣٨  ٥.٨٥٠.١٤٥            
  

 Hنشاء لھا بالتكاليف التي تحملتھا الشركات التابعة (شركة تابعة) تتمثل مشاريع الشركة السعودية لحامض اBكريليك المحدودة  أ ) 

ومشروع الخدمات  في مدينة الجبيل الصناعيةاBكريليك مصنع لمونمرات اBكريليك ومصنع البيتانول ومصنع البوليمرات 
تكاليف موظفين وتكاليف إعداد من  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١وتتكون كلفة المشاريع كما في  والمرافق العامة للمنشات الصناعية

رسوم تراخيص وتكاليف المكتب اCستشاري المشرف على و اقتراضالموقع وتكاليف التركيب وأتعاب مھنية وتكاليف 
  �.  ٢٠١٤و ٢٠١٣ اCعواملھذه المشاريع في  اHنتاجن المتوقع بداية المشاريع وشراء معدات للمشاريع، وم

� �

، من تكاليف إنشاء مصنع لمعالجة مادة اBلمنيت كمصدر إضافي للمادة ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مشاريع كريستل كما في  تتكونب ) 
مليار c سعودي ومن المتوقع  ٢الخام Hنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم في مدينة جيزان، وتقدر التكلفة اHجمالية للمشروع بمبلغ 

  .٢٠١٤بداية اCنتاج لھذا المشروع في العام 
� �

إحدى (إنشاء مصنع شركة الرواد العالمية للتغليف المحدودة تكاليف من  ٢٠١١ديسمبر  ٣١تمثل تكاليف اHنشاء كما في   ج ) 
) Hنشاء مصنع الشركة والمرافق المتعلقة به في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، و روادشركة الشركات التابعة ل

تكاليف متكبدة عن عقود مختلفة وتكاليف مباشرة حتى يصبح اBصل جاھزاً للغرض والحالة التي أنشيء من أجلھا وذلك وفق 
، وعليه تم تحويلھا إلى بند ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ل السنة المنتھية في خZ التشغيلوقد بدأ متطلبات التشغيل المعدة من قبل اHدارة، 

  الممتلكات واCdت والمعدات.
� �

 التمويلتكاليف  يمثل) سعوديمليون c  ٤١.٥: ٢٠١١( سعوديمليون c  ٢٣، تم رسملة مبلغ وقدره ٢٠١٢عام الخZل 

  المتعلقة مباشرة بالمشاريع قيد اHنشاء.

   



  شركة التصنيع الوطنية

  ( شركة مساھمة سعودية )

  تتمة  - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 

١٩ 

 الملموسة الموجودات غير  - ١٣
  

  ديسمبر مما يلي: ٣١كما في تتكون الموجودات غير الملموسة 
  ٢٠١٢     

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

  ةــالسعودي
          

  ٢.٥٤٣.٩٦٨  ٢.٥٦٥.٦٠١ (أ)الشھرة 

  ٧٢٥.٨٨٠  ٦٦٨.٨٥٢ (ب) تكاليف برامج الحاسب اdلي وتقنية وموجودات غير ملموسة أخرى، صافي

  ٢٧٦.١٤٤  ٣٥٧.٢٣٨  تكاليف التمويل المؤجلة، صافي

  ٢٣.١٣٥  ١٦.٧٣٨ مصاريف ما قبل التشغيل وتكاليف مؤجلة، صافي
          

  ٣.٥٦٩.١٢٧  ٣.٦٠٨.٤٢٩            
    

 الشھرة  ) أ(
 
  مراجعة اCنخفاض في القيمة )١

اCختب\ار، ي\تم اعتب\ار ك\ل ش\ركة لمراجعة اCنخفاض في قيم\ة الش\ھرة. وHج\راء  بإجراء اختبار سنوي تقوم إدارة المجموعة
بن\اءاً عل\ى اختب\ار تق\ويم الش\ھرة ال\ذي ت\م إج\راؤه عل\ى مس\توى المجموع\ة خ\Zل الس\نة تابعة وزميلة كوحدة مدرة للنقدي\ة. و

  ، لم يتم تحديد انخفاض في قيمتھا.٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في 
  
   أسس تحديد القيمة القابلة لZسترداد )٢

تم تحديد قيمة الشھرة القابلة لZسترداد باستخدام طريقة القيمة الحالية وذلك على أس\اس الت\دفقات النقدي\ة المخص\ومة المبني\ة 
على التدفقات النقدية المتوقعة للوحدات المدرة للنقدية المعنية والمعتمدة من اHدارة لفترة خمس سنوات. وقد تم استخدام معدل 

ترة توقعات التدفقات النقدية التي تزيد عن خمس سنوات. تعتقد اHدارة ب\أن مع\دل النم\و التق\ديري C نمو تقديري على مدى ف
يزيد عن متوسط معدل النمو للمدى طويل اBجل المستخدم في النشاط الذي تزاوله الشركة التابعة المعنية. إن معدل الخص\م 

عل\ق بالنش\اط الع\ام للش\ركة التابع\ة المعني\ة. تب\ين م\ن دراس\ة المستخدم كان قبل احتساب الضريبة ويعكس مخ\اطر مح\ددة تت
القيمة الحالية بأن احتساب القيمة القابلة لZسترداد يتأثر كثيراً بالتغيرات في معدCت النمو على المدى الطويل ومع\دل النم\و 

  ترة.لفاZل النھائي ومعدل الخصم واCفتراضات المتعلقة برأس المال العامل والمصاريف الرأسمالية خ
  

 خرىا?ملموسة الموجودات غير ال   ) ب(

ك تب\\ين وج\\ود انخف\\اض ف\\ي قيم\\ة تل\\  ،غي\\ر الملموس\\ةالموج\\ودات م\\ن خ\\Zل مراجع\\ة إدارة إح\\دى الش\\ركات التابع\\ة لقيم\\ة 
كخسائر انخف\اض ف\ي  المبلغ تسجيل تم . وعليه)يc سعود نوملي ٥٨.٥ :٢٠١١( يc سعود نوملي ١٢.٩ بمبلغالموجودات 

يتم إظھار تلك الموجودات بالصافي بعد خصم خس\ائر اCنخف\اض ف\ي  كما، )٢٩(إيضاح  لموجودات غير الملموسة اBخرىاقيمة 
  القيمة.

  
 الموجودات غير المتداولة ا5خرى  -١٤

     ٢٠١٢  
بآ5ف الريا5ت 

  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

              ةــالسعودي
 ٤٧٦.٠٣٩ ٤٨٠.٠٠٥  الضرائب المؤجلة 

  ١٦٠.٧٨١  ٢٦٨.٣٣١  تكاليف تقييم واستكشاف، صافي 

   ٥٠.٣١٨   ٥٧.٩١٩  ، صافى  الصيانة الشاملة تكاليف

 ٦٦.١١٨ ٤٧.٤٨٩ أخرى
          
  ٧٥٣.٢٥٦  ٨٥٣.٧٤٤            

  
 مرابحات الو ا?جلقصيرة البنكية تسھيIت ال  -١٥

: ٢٠١١(لي\\ون c س\\عودي م ٨٤٨بلغ\\ت قص\\يرة اBج\\ل  ائتماني\\ةعل\\ى تس\\ھيZت  ،٢٠١٢خ\\Zل الع\\ام  المجموع\\ةحص\\لت 

: ٢٠١١(ملي\ون c س\عودي  ٨٢٩مبل\غ  ،٢٠١٢ديس\مبر  ٣١وقد بلغ الرص\يد الق\ائم كم\ا ف\ي  مليون c سعودي) ٣.٥٧٩

 أم\ر لص\الح البن\وك إن ھذه التسھيZت مضمونة بضمانات من الشركاء والتوقيع عل\ى س\ندات .ليون c سعودي)م ٣.٣٨٧

المتاح\ة  اCستثماراتوبرھن بعض الممتلكات واCdت والمعدات وبرھن بعض  وبعض التعھدات المالية والمؤسسات المالية
  .السائدة للمعدCت التجاريةوفقا  عمولة، وتحمل للبيع



  شركة التصنيع الوطنية

  ( شركة مساھمة سعودية )

  تتمة  - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 

٢٠ 

  الدائنــون  -١٦
     ٢٠١٢  

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

  ةــالسعودي
          

 ١.٠١٧.٣٢٥ ١.٣٣٦.٩٨٨  دائنون تجاريون 

  ١.٥٥٩  ١.٧٧٨  ) ٨مطلوب إلى جھات ذات عZقة (إيضاح 

  ٨.٧٣٠  ٣.١٥٨  دائنون آخرون
          
  ١.٠٢٧.٦١٤  ١.٣٤١.٩٢٤            

 
   ا?خرى المتداولة والمطلوبات الدفع المصاريف المستحقة  -١٧

     ٢٠١٢  
بآ5ف الريا5ت 

  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

  ةــالسعودي
          

 ٨٥٧.١٩٩ ٨٢٢.٧٣٧  مستحقة مصاريف

 ١٤٩.٩٩٥ ٢٩٠.٠٣٧   ذمم دائنة أخرى

  ٢٦٧.٥٨٦ ٢٤٦.٤٤٧  مزايا موظفين مستحقة

 ٨٠.٥٦٦ ١٦٨.٧٣٩  والضريبة  مخصص الزكاة

  ١٧٩.٠٧٤  ١١٢.٣٥٧  مخصص ابحاث وتطوير

 ٥٨.٦٤٤ ٦٤.٠٠٨  توزيعات أرباح مستحقة 

 ٢٢.٥٣٨ ١١.٢٧٧  مشتقةأدوات مالية 

 ١٢١.٩٠٧ ٨٨.١٩٠  أخـرى مطلوبات متداولة
          
  ١.٧٣٧.٥٠٩  ١.٨٠٣.٧٩٢            

 
  لزكــاةا  -١٨

  

  المحملة للسنة

c  ألف ٧.٠٦٧: c٢٠١١ سعودي من المخصص للسنة الحالية ( ألف ٢٠.٠٨٩تتكون الزكاة المحملة للسنة وقدرھا 
  سعودي).

  
  .إفراديمصلحة الزكاة والدخل بشكل  إلىالضريبية والزكوية  وإقراراتھاوشركاتھا التابعة بتقديم قوائمھا المالية  تقوم الشركة

  
  حركة المخصص خIل السنة

  كانت حركة مخصص الزكاة للسنة كما يلي:  
     ٢٠١٢  

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

  ةــالسعودي
          

 ١٢.١٥٧ ٧.٢٩٣  في بداية السنة  

 )١١.٩٣١( -      مسدد خZل السنة

  ٧.٠٦٧  ٢٠.٠٨٩  مجنب خZل السنة
          

            ٧.٢٩٣  ٢٧.٣٨٢  مخصص الزكاة 
  

  ربوط الزكويةال

ولغاي\ة  ٢٠٠٨، كم\ا ت\م تس\ديد الزك\اة المس\تحقة ع\ن الس\نوات م\ن ٢٠٠٧ حت\ى ع\امحصلت الشركة على الربوط الزكوي\ة 
   من واقع اقرارات الزكاة ولم تستلم الشركة بعد الربوط الزكوية لھذه السنوات من مصلحة الزكاة والدخل. ٢٠١١
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  قروض طويلة ا?جلالصكوك و  -١٩
 

  
  
  

  الصكوك

)، أصدرت الشركة إص\دارھا اBول الخ\اص م\ن الص\كوك ٢٠١٢مايو  ٢١ھـ (الموافق  ١٤٣٣جمادى اdخرة  ٣٠بتاريخ 
لكل منھا، بدون خصم أو عZوة إصدار. ويأتي c سعودى  ١.٠٠٠.٠٠٠مليار c سعودى، وبقيمة إسمية قدرھا  ٢بقيمة 

ھذا اCصدار كأول اصدار من برنامج الصكوك المعتمد اصدارة على عدة فترات، حيث ان القيم\ة اCجمالي\ة لھ\ذا البرن\امج 
. يحمل اHصدار معدل عائد متغير على أساس اBسعار السائدة ٢٠١٢مارس  ٣١تعادل رأس مال الشركة المدفوع كما في 

البنوك فى المملكة العربية السعودية (سايبور) زائدا ھامش محدد يستحق السداد مقدما كل نصف سنة. تستحق الصكوك  بين
  ).٢٠١٩مايو  ٢١ھـ (الموافق  ١٤٤٠رمضان  ١٦السداد بالقيمة اHسمية بتاريخ إستحقاقھا فى 

  
  روضــالق

  صندوق التنمية الصناعية السعودي  ) أ(

ملي\ون c  ١.٩٤١قروض طويلة اBجل من صندوق التنمية الص\ناعية الس\عودي بمبل\غ على تسھيZت  المجموعةحصلت 
ملي\ون c  ١.٥١٨مبل\غ  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون c سعودي) وقد بلغ الرصيد القائم كما في  ١.٧٧٣: ٢٠١١سعودي (
 ص\ندوق التنمي\ة الص\ناعية الس\عودي كض\مان مقاب\ل ھ\ذه الق\روض حصل مليون c سعودي). ١.٥٠٩: ٢٠١١سعودي (

س\ندات Bم\ر  ومعدات الشركات التابعة المستفيدة م\ن ھ\ذه الق\روض باHض\افة إل\ى وآCCت جميع ممتلكات على رھن على
ور بعض التعھدات والتي تتطلب بعض اBم إتفاقيات القروض على ضمانات شخصية ومشتركة من الشركاء. كما تتضمنو

  بما فيھا تحديد للمصاريف الرأسمالية والمحافظة على مستوى أدنى لكل من صافي قيمة حقوق الملكية ومعدل التداول.
  

يتم تسديد قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي على اقساط نصف سنوية غير متساوية تب\دأ بت\واريخ مختلف\ة. وق\د ت\م 
  .)١٣(إيضاح  على فترات القروض إطفاؤھايتم ومؤجلة تمويل تكاليف تسديد نفقات التمويل مقدما واعتبرت 

  

   قرض صندوق ا5ستثمارات العامة    ) ب(

مليون  ١.٥٠٠وافق صندوق اCستثمارات العامة على منح إحدى الشركات التابعة قرض Bجل بمبلغ  ٢٠٠٧ابريل  ٢٠في 
قس\\ط نص\\ف س\\نوي  ٢٠ال\\دفع عل\\ى  تحقيس\\ %٠.٥) بس\\عر فائ\\دة Cيب\\ور زائ\\د ملي\\ون دوCر أمريك\\ي ٤٠٠(c س\\عودي 

 ١.٥٠٠كانت الشركة قد سحبت كامل المبلغ الذي يوازي  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١. كما في ٢٠١١يونيو  ٣٠متساوية ابتداء من 
متحص\Zت ق\روض المرابح\ة  ج\زء م\ن ، تم سداد كامل المبلغ من خ\Zل إس\تخدام٢٠١٢وخZل العام  مليون c سعودي.

  التى تم الحصول عليھا من عملية إعادة التمويل والمشار إليھا فى البند (ج) أدناه.
  

  واخرى بنوك تجارية (ج)         

 ١٩.٢٣٩: ٢٠١١ي\ون c س\عودي (مل ٢٦.٤٥٦على ق\روض طويل\ة اBج\ل م\ن بن\وك تجاري\ة بمبل\غ  المجموعةحصلت 
: ٢٠١١ملي\\ون c س\\عودي ( ١٥.٨٣٢مبل\\غ  ،٢٠١٢ديس\\مبر  ٣١ملي\\ون c س\\عودي) وق\\د بل\\غ الرص\\يد الق\\ائم كم\\ا ف\\ي 

ومع\دات بع\ض الش\ركات  وآCت إن ھذه القروض مض\مونة بس\ندات Bم\ر وب\رھن ممتلك\ات مليون c سعودي). ٩.٩٤١
اتفاقية تسھيZت ائتمانية مضمونة مل ھذه التسھيZت حيث تش التابعة باHضافة إلى ضمانات شخصية ومشتركة من الشركاء.

  مليون c سعودي. ٣.٣٠٠زة بمبلغ بدرجة ممتا
  

     ٢٠١٢  
بآ5ف الريا5ت 

  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي
      :الصكوك

  -         ٢.٠٠٠.٠٠٠  اHصدار اBول
          
      

      القروض:

  ١.٥٠٩.٤٣٥  ١.٥١٨.٣٠٠  (أ) صندوق التنمية الصناعية السعودي

  ١.٥٠٠.٠٠٠  -         (ب) قرض صندوق اCستثمارات العامة

 ٩.٩٤٠.٦٦٨ ١٥.٨٣١.٧٤٨   واخرى (ج) بنوك تجارية
          

 ١٢.٩٥٠.١٠٣ ١٩.٣٥٠.٠٤٨  إجمالى الصكوك والقروض طويلة اBجل

           )١.٥٨٦.٧٧٣( )٢.٤١٤.٨٥٤(  ناقصاً: الجزء المتداول

           ١١.٣٦٣.٣٣٠ ١٦.٩٣٥.١٩٤  الجزء غير المتداول
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  تتمة  – قروض طويلة ا?جلالصكوك و  -١٩

  تتمة - روضــالق

  تتمة  –واخرى  بنوك تجارية (ج)         

مع بنوك تجارية محلي\ة واجنبي\ة للح\د م\ن  عموCتدخلت الشركة السعودية لZيثيلين والبولي ايثيلين في اتفاقية تقلب أسعار 
ملي\ون دوCر  ١٢٧ملي\ون دوCر امريك\ي ال\ى  ٢١تأثير خطر التعرض لتقلبات اسعار العموCت بمبالغ تقديرية تتراوح من 

 ٣.٨٠٪ و ٥.١٩مليون يورو وبدون أي عZوة. أسعار العم\وCت اCختياري\ة ھ\ي  ١٠٢مليون يورو الى  ٢٩امريكي ومن 

على اساس ربع سنوي لغاية   ٢٠٠٦نويا لقروض الدوCر اCمريكي واليورو على التوالي، وتم تطبيقھا فعليا من ديسمبر ٪ س
  . ٢٠١٥شھر مارس 

  

، إنتھت الشركة السعودية لfثيلين والبولى إيثيل\ين م\ن إع\ادة التموي\ل للق\روض المتبقي\ة والت\ى ٢٠١٢ديسمبر  ٣١وكما فى 
من عدة بنوك تجارية محلية وأجنبية بعمZت متعددة. ونتيجة لعملية اعادة التموي\ل ت\م تحوي\ل  ٢٠٠٦حصلت عليھا فى عام 

بنوك محلية باHضافة إلى  ٨لc السعودى متوافقة مع الشريعة اHسZمية مع احالية إلى تسھيZت طويلة اBجل بالقروض ال
بحة متغي\ر تنافس\ى م\ع تمدي\د فت\رة س\داد الق\روض إل\ى الع\ام مليار c سعودى وبسعر مرا ٤.٨أحد البنوك اHقليمية بمبلغ 

، على أن يتم السداد بأقساط نصف سنوية متساوية.وتشمل ضمانات التسھيل تقديم سندات Bمر. وقد ن\تج ع\ن عملي\ة ٢٠٢١
ك تجاري\ة ملي\ون c س\عودى نتيج\ة إقف\ال إتفاقي\ة تقل\ب أس\عارالعموCت م\ع بن\و ١٤١إعادة التمويل تس\جيل خس\ارة بمبل\غ 

  الموحدة.بند أعباء مالية فى قائمة الدخل  محلية وأجنبية المشار إليھا أعZه.وتم تحميل ھذه الخسارة على

  

تكبد حق حجز ومعامZت ، منھا اCستثناء، خاضعة إلى التي تقيد بعض اBمور بعض التعھدات اCئتمانيةتتضمن التسھيZت 
أو إس\تحواذات. كم\ا أن  وان\دماجاتودفع\ات معين\ة ومبيع\ات موج\ودات ومع\امZت ش\ركات ش\قيقة  اCس\تئجارالبيع وإعادة 

  السنة، ومطالبة بالحفاظ على معدCت مالية محددة. فيرأسمالية اللمصاريف لالشركة مقيدة بحد أقصى 
  

ملي\ون  ١٧٥(بما يع\ادل  سعوديمليون c  ٦٥٦.٢٥بجمع مبلغ  ٢٠٠٧يوليو  ٦كما قامت إحدى الشركات التابعة بتاريخ 
، ٢٠١٤يولي\و  ١٥% وتس\تحق بت\اريخ  ٩.٣٧٥) من سندات دي\ن رئيس\ية غي\ر مض\مونة تحم\ل فائ\دة بنس\بة أمريكيدوCر 

بورص\ة س\نغافورة  فييوليو من كل عام. إن ھذه اBوراق متداولة  ٢٥يناير و ١٥ائدة على ھذه اBوراق بتاريخ لفاوتستحق 
  .المرسملة اCقتراضبعد خصم تكاليف  بالصافي ھذه السندات مسجلةل وإن القيمة الدفترية

  

  مؤجلة عن عمليات البيع وإعادة ا5ستئجار المكاسب ال  -٢٠

إحدى الشركات  فيوالمعدات  واCCت تلكاتمللم اCستئجارعمليات البيع وإعادة عن  المؤجلة الناتجة يمثل ھذا البند المكاسب  
  .فترة اHيجاربطريقة القسط الثابت على مدى ). حيث يتم إطفاء تلك المكاسب ١١التابعة (إيضاح 

     ٢٠١٢  
بآ5ف الريا5ت 

  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي
  ١٢٠.٨٣٩  ٩١.٢١٤  في بداية السنةإجمالي المكاسب المؤجلة 

            )٢٩.٦٢٥(  )٢٨.٠٦٦(  )٣٠مكاسب تم إثباتھا خZل السنة (إيضاح 

  ٩١.٢١٤  ٦٣.١٤٨  فى نھاية السنةإجمالي المكاسب المؤجلة 

            )٢٨.٠٦٦(  )٢٨.٠٦٦(  ناقصاً: الجزء المتداول

           ٦٣.١٤٨ ٣٥.٠٨٢  الجزء غير المتداول
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 ا�لتزامات بموجب عقود ايجار الرأسمالي  -٢١

 :وبشكل إجمالي ٢٠١٢سنوات الZحقة لعام  لخمسفيما يلي بيان بالحد اBدنى لدفعات اHيجار ل
  

     ٢٠١٢  
بآ5ف الريا5ت 

  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي
   ١٨٧.٥٠٠   ١٨٧.٥٠٠  خZل : سنة

   ١٨٧.٥٠٠   ١٨٧.٥٠٠  سنتين
             ٦٥٦.٢٥٠   ٤٦٨.٧٥٠  ثZث سنوات

   ١.٠٣١.٢٥٠   ٨٤٣.٧٥٠  الحد اBدنى لدفعات اHيجارصافي 
            )  ١٨٧.٥٠٠(  )  ١٨٧.٥٠٠(   الجزء المتداول :ينزل

             ٨٤٣.٧٥٠  ٦٥٦.٢٥٠ الجزء غير المتداول

� �

�المطلوبات غير المتداولة ا?خرى   -٢٢ �
     ٢٠١٢  

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي
  ٥٥٧.٧٨٤  ٧١٣.٥٩٢  مطلوبات ضرائب الدخل المؤجلة 

 ٣٨٥.٥٧٢ ٣١٠.٠٥٠  التقاعد والمنافع اBخرى لما بعد التقاعد 

 ١١٧.٥٢٩ ١١١.٥٧٠  مخصص تكاليف إصZح وإقفال مناجم 

 ١١٠.٦٢١ ١٠٨.٦٥٦  التزامات توقف عمل موجودات

 ٥١.٦٦٨ ٢١.١٤٣  لي ھافرى مستحقات Hعادة ھيكلة

            ١٢١.٢٩٨  ١٣٣.٤٠٩  أخرى

  ١.٣٤٤.٤٧٢ ١.٣٩٨.٤٢٠           
  

  
  رأس المال  -٢٣

 أل\ف ٥.٥٧٤.٢٨٥: ٢٠١١( ٢٠١٢ديس\مبر  ٣١ c س\عودي كم\ا ف\ي ألف ٦.٦٨٩.١٤٢يتكون رأس مال الشركة البالغ 

  c سعودي.  ١٠، قيمة كل سھم ألف سھم) ٥٥٧.٤٢٩: ٢٠١١سھم ( ألف c٦٦٨.٩١٤ سعودي) من 
  

أبري\ل  ٤المواف\ق ھ\ـ ( ١٤٣٣جم\ادى اBول\ى  ١٢العامة غي\ر العادي\ة للش\ركة ف\ي جلس\تھا المنعق\دة بت\اريخ وافقت الجمعية 
وذلك بمنح الف c سعودي  ٦.٦٨٩.١٤٢إلى  سعودي cالف  ٥,٥٧٤,٢٨٥مال الشركة من على زيادة رأس  )٢٠١٢

 ٧٩٦.٤٩١وذلك من عZوة اHص\دار بمبل\غ ألف c سعودي  ١.١١٤.٨٥٧بمبلغ إجمالي وقدره أسھم  ٥سھم مجاني لكل 

   .٢٠١١ديسمبر  ٣١الف c سعودي كما في  ٣١٨.٣٦٦رباح المبقاة بمبلغ Bالف c سعودي وا
  

 )٢٠١١أبريل  ٤الموافق ھـ ( ١٤٣٢ربيع الثانى  ٣٠وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في جلستھا المنعقدة بتاريخ 

  c٥٥٧.٤٢٩ سعودي مقسم الى  ألف c٥.٥٧٤.٢٨٥ سعودي الى  ألف ٥.٠٦٧.٥٣٢على زيادة رأس مال الشركة من 

c س\عودي وذل\ك م\ن ع\Zوة  أل\ف ٥٠٦.٧٥٣سھم وذل\ك بم\نح س\ھم مج\اني لك\ل عش\رة أس\ھم بمبل\غ إجم\الي وق\دره  ألف
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١اHصدار كما في 
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  توزيعات ا?رباح  -٢٤

عل\ى ) ٢٠١٢أبري\ل  ٤المواف\ق ھ\ـ ( ١٤٣٣جمادى اBول\ى  ١٢وافقت الجمعية العامة غير العادية في جلستھا المنعقدة بتاريخ 
 مكافأةعلى و ، سعودي لكل سھم c ١.٥بواقع  ٢٠١١بتوزيع أرباح نقدية سنوية للمساھمين عن عام  مجلس اHدارةتوصيات 

  .سعودي لایر مليون ٢ بمبلغ ا1دارة مجلس أعضاء

عل\ى ) ٢٠١١أبري\ل  ٤المواف\ق ھ\ـ ( ١٤٣٢ربي\ع الث\انى  ٣٠العادية في جلستھا المنعق\دة بت\اريخ  وافقت الجمعية العامة غير
c  ١(بواق\ع  ٢٠١٠للمس\اھمين ع\ن ع\ام c س\عودي  أل\ف ٥٠٦.٧٥٣بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ  مجلس اHدارةتوصيات 

  c سعودي.مليون  ٢سعودي لكل سھم) ومكافأة أعضاء مجلس اHدارة بمبلغ 

  

  توزيعات ا?رباح المقترحة  -٢٥

بتوزي\ع أرب\اح  )٢٠١٢ ديس\مبر ٢٤المواف\ق (ھ\ـ ١٤٣٤صفر  ١١المنعقد بتاريخ أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه 
الممنوح\ة  واBس\ھموس\وف تك\ون أحقي\ة اBرب\اح  ،لك\ل س\ھم س\عودي c ٢بواق\ع  ٢٠١٢نقدية سنوية للمساھمين عن عام 

الجمعي\ة العمومي\ة الغي\ر  انعقادللمساھمين المسجلين في سجZت الشركة لدى مركز إيداع اBوراق المالية بنھاية تداول يوم 
المجل\س  أوص\ىكم\ا  لس\نوية.وتخض\ع ھ\ذة التوص\ية لموافق\ة المس\اھمين خ\Zل اجتم\اع الجمعي\ة العمومي\ة العادي\ة ا ،عادية

  .مليون c سعودي مكافأة Bعضاء مجلس اHدارة ٢صرف مبلغ ب

  

٢٦-  Sخرى ا?حتياطيات ا  

  اBخرى من البنود الرئيسية التالية: اCحتياطياتبند  يتكون
  
  تحوطات التدفقات النقدية  ) أ(

القائمة بعمZت أجنبية إلى الc  اBجلرق الناتج من تحويل القروض طويلة لفا يةالنقد اتيمثل التغير في تحوطات التدفق
بمثابة تحوط مقابل اHيرادات المستقبلية  اعتبرتوالتي  الموحدة السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي

مشتقة المالية الدوات اBعال من لفارق الناتج من تقديرات القيمة العادلة للجزء لفاكما تشمل أيضاً  .المتوقعة بنفس العملة
 ،والتي تعتبر أداة تحوط مقابل العنصر المتحوط له الموحدة في تاريخ قائمة المركز المالي كما )(عقود مقايضة أسعار فوائد

غير محققة ضمن حقوق  تكفروقا تقارولفاه ، ويتم معالجة ھذالليبوروھي عقود بعمZت أجنبية وذلك بناء على أسعار 
  .مساھمين وفقا للسياسات المحاسبيةال

 

  تسويات تحويل عمIت أجنبية   ) ب(
يمثل بند تعديZت فروقات ترجمة عمZت أجنبية كافة فروقات تحويل العمZت اBجنبية الناتجة عن تحويل القوائم المالية 

المجموعة في الشركات التابعة في  استثماراتللشركات التابعة الخارجية، وعن تحويل اCلتزامات التي تغطي مخاطر صافي 
  الخارج.

  
  التقاعدتعديIت إلتزامات صندوق   ) ج(

الخارج والناشئة عن برامج معاشات تقاعد  فيالشركات التابعة  فيتعديZت إلتزامات صندوق التقاعد بند ھذا اليمثل 
  مناطق خارجية ذات سيادة مستقبلية. فيالمؤھلين  نللموظفي

  

  والتسويقبيع المصاريف   -٢٧
  ٢٠١٢       

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

�          ةــالسعودي �
  ٥٥٢.٤١٦  ٥٣٢.٣١٦  شحن ونقل

  ١١٦.١٣٦  ١١٤.٦٧٧  رواتب ومزايا موظفين
  ٦٣.٢٧٥  ٣٨.٤٤٣  حوافز موزعين

  ٢.٣٩٠  ٢.٣٥٤  وإطفاءاستھZك 
  ٤٥.٧٦٦  ٣٢.٢٤٥  أخـرى

          
  ٧٧٩.٩٨٣  ٧٢٠.٠٣٥            
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  العمومية واSدارية مصاريف ال  -٢٨
  ٢٠١٢       

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي

  ٢٧٩.١٩٧  ٣٤٤.٨٢٨  رواتب ومزايا موظفين
  ١٧٠.٠٩٠  ٨٣.٧٣٨  بحث و تطوير

  ٧٨.٤٦٢  ٩٦.٧٩١ أتعاب مھنية
  ٦١.٠٠٧  ٥٢.٠٥٤  وإطفاءاستھZك 

  ١٣.٨٠٠  ٢٥.٦٢١  مساھمات خيرية وإعمال اجتماعية
  ١٧.٦١٤  ١٩.٦٧٣  سفر

  ٧.٢٢٨  ١٧.٨٩٦  ايجارات
  ١٢٠.٣٧٥  ١٢.٨٨٣  )٢٩(إيضاح فى قيمه اBصول  انخفاض

            ٦٩.٦٤٠  ١٠١.٢٦٧  أخرى
  ٨١٧.٤١٣  ٧٥٤.٧٥١            

  اSنخفاض فى قيمة ا?صول  -٢٩
  

  : يليا مميتمثل ھذا البند 
  ٢٠١٢       

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي

  ٥٨.٥٠٠  ١٢.٨٨٣  انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة (أ) 
            ٦١.٨٧٥  -  قيمة الممتلكات واCdت والمعدات (ب)انخفاض في 

  ١٢٠.٣٧٥  ١٢.٨٨٣            
  
  
بمراجع\ة القيم\ة الدفتري\ة لbص\ول غي\ر إحدى الشركات التابعة قامت إدارة ، ٢٠١٢ديسمبر  ٣١خZل السنة المنتھية في   ) أ(

قام\ت  ،ت قيمته، وعليهانخفض قد )١٣وتوصلت إلى أن احد بنود الموجودات غير الملموسة اBخرى (إيضاح  ،الملموسة
لموج\ودات غي\ر اكخسائر انخفاض ف\ي قيم\ة  ) c سعودي ألف ٥٨.٥٠٠: ٢٠١١( c سعودي ألف ١٢.٨٨٣مبلغ  بقيد

  . الملموسة اBخرى
  
، ق\ررت إدارة )٣١(إيض\اح  ٢٠١٠رئيسية في إحدى المصانع التابعة خZل ع\ام  إنتاج لوحدةبعد قرار اHغZق الرسمي    )ب(

حيث أن استمرار التشغيل فيه لم  ،بإيقاف العمل بوحدة اHنتاج القديمة ٢٠١١ ديسمبر ٣١في  المجموعة في السنة المنتھية
حي\ث أن ھ\ذا الج\زء م\ن  ،عمليات غير مستمرة ج القديمةاوحدة اHنت فيإيقاف العمل يعد فعال من حيث التكلفة. لم يعتبر 

 بقيد خسائر انخفاض ف\ي القيم\ة بمبل\غ ٢٠١١خZل العام  قامت الشركة ،المصنع C يعتبر وحدة مستقلة مدرة للنقد. وعليه
 اHيق\\افيمث\\ل قيم\\ة الممتلك\\ات وآCCت والمع\\دات وقط\\ع غي\\ار ستش\\طب نتيج\\ة لھ\\ذا  ، حي\\ثc س\\عودي أل\\ف ٦١.٨٧٥
  .   )١١(إيضاح 

 
    

  ، صافيخرىا? اSيرادات  -٣٠
  ٢٠١٢       

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي

   ٤.٧٣٣   ٦٣.٨٥٩  فروقات عمZت اجنبية
  ٦٢.٣١٤  ٤٤.٦٥١  تأمين  اتتعويضات من شرك

  ٢٩.٦٢٥  ٢٨.٠٦٦  )٢٠(إيضاح  إطفاء مكاسب مؤجلة
  ٦.٣٠٩  ٢٥.٩٨٩  )١٠من اCستثمار في شركات اخرى (ايضاح  مستلمةتوزيعات أرباح 

  ١١.٠٣٢  ٢٣.١٠٧  عوائد مرابحات واخرى
  )٨٨.١٢٥(  ١٥.٤٠٩   أ)( اعاده ھيكله خطوط انتاجتكاليف  )مخصصمسترد من (

  )١٥.٢٠٦(  ٦.١٥١  بيع اصول(خسائر) ارباح 
            )١٠.٦٠٢(  ٤٢.١٢٣  اخرى

  ٨٠  ٢٤٩.٣٥٥            

Bح\د رعي\ة فال إح\دى وح\دات اHنت\اج وإغ\Zقبإيق\اف العم\ل التكاليف المتوقعة والمرتبط\ة  ھذا البند مخصصات يمثل أ)(
  ).٢٩(إيضاح تكاليف تفكيك، وإزالة، وتكاليف فصل موظفين وتكاليف معالجة بيئية  فيوالمتمثلة  المصانع التابعة
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  غير المستمرة ا?نشطةمخصص تكاليف   -٣١

) إحدى الشركات التابعة لشركة الوطنية لثاني اكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل) (شركة تابعةأعلنت  ،٢٠١٠ خZل العام
 في وحدة تصنيع رئيسية ضمن خطوطھا اHنتاجية بالوCيات المتحدة اBمريكية. وقد تقرر فيعن أنھا سوف توقف العمل 

خط إنتاج فرعى وذلك Bغراض شركات  استخدام في اCستمرارم حينه أنه مع إعZن اHقفال لوحدة اHنتاج الرئيسية سوف يت
   .)٢٩(إيضاح  رعيلفاتم إيقاف العمل بخط اHنتاج  ٢٠١١ديسمبر  ٣١ فيحليفة أخرى. وخZل السنة المنتھية 

  :كاdتي ھيالدخل والتدفقات النقدية الموحدة  قائمتيإن نتائج العمليات المتوقفة والمتضمنة ضمن 
 

  ٢٠١٢  
 الريا5ت بآ5ف

  السعوديـــة

٢٠١١   
 بآCف الرياCت

            السعوديـــة
      الخسارة من العمليات المتوقفة

  -       -       المبيعات

 )٧٥٨(  -       تكلفة المبيعات
  � � � � 

 )٧٥٨(  -       إجمالي الخسارة

  -       -       (أ) مصروفات أخرى
  � � � � 

 )٧٥٨(  -       الخسارة من العمليات المتوقفة
  � � � � 

  

خZل السنة المنتھية  مليون c سعودي ٧٤تكلفة إعادة الھيكلة المتضمنة في الخسارة من العمليات المتوقفة بمبلغ  (أ) إن
  ، تتكون من اdتي:٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

 
  شطب قيمة ممتلكات، والمصنع والمعدات، وقطع الغيار. •

  تكلفة التفكيك والھدم. •

  تكلفة اBصول غير المطفأة اBخرى. تكلفة مزايا الموظفين •

  

C شىء بمبلغ  ٢٠١٢خZل العام  اBنشطة التشغيلية فيإن التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة تمثل تدفقات نقدية مستخدمة 
 cسعودى). ١٣.٤: ٢٠١١( سعودي c مليون  

  

 ربحية السھم  -٣٢
تم احتساب ربحية السھم المتعل\ق بال\دخل م\ن العملي\ات الرئيس\ية وص\افي دخ\ل الس\نة عل\ى أس\اس اجم\الي اCس\ھم المص\درة 

  سھم). ألف ٦٦٨.٩١٤: ٢٠١١ ديسمبر ٣١( ٢٠١٢ ديسمبر ٣١سھم كما في  ألف ٦٦٨.٩١٤والبالغة 

  ).٢٣المالية المقارنة بأثر رجعي، Hظھار أثر منحة اBسھم (إيضاح  سنةتم تعديل ربحية السھم لل

  

   المعلومات القطاعية    -٣٣
يتمثل نش\اط الش\ركة (المرك\ز الرئيس\ي) باCس\تثمارات وتعم\ل الش\ركات التابع\ة ف\ي المج\ال الص\ناعي والبتروكيماوي\ات. ان 

السعودية واوروبا والش\رق اCوس\ط وآس\يا والقطاع\ات اCخ\رى اCسواق الرئيسية لقطاع البتروكيماويات ھي المملكة العربية 
ھي المملكة العربية السعودية وشمال وجنوب الوCيات المتحدة اCمريكية واوروب\ا واس\تراليا والش\رق اCوس\ط وآس\يا . وفيم\ا 

  يلي البيانات المالية المختارة لھذه القطاعات:
  

  لتاليه :تتكون المجموعه من قطاعات اBعمال الرئيسيه ا
      

إنتاج ث\انى اكس\يد التيت\انيوم وعملي\ات انت\اج متخصص\ه ف\ى م\اده الروتاي\ل وھ\ى الم\اده الخ\ام   :  القطاع الصناعي
Hنتاج ثاني اكسيد التيتانيوم، وانتاج البطاريات السائله للس\يارات، وانت\اج الرص\اص وس\لفات 

  وانتاج الواح اCكريليك .الصوديوم، واقامه الصناعات البZستيكيه بكافه انواعھا 
      

  يشمل على الكيماويات اBساسيه ، والبوليمرات .  :  قطاع البتروكيماويات
      

يشمل على عمليات المركز الرئيسى، ومراكز التقنيه واBبتكارات واBنشطه اBستثماريه،   :  المركز الرئيسى وأخرى
  نيه الصناعيه.الفوتقديم الخدمات 

  



  شركة التصنيع الوطنية

  ( شركة مساھمة سعودية )

  تتمة  - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
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    تتمة  –المعلومات القطاعية   -٣٣
  القطاع  

  الصناعـي

  قطاع

  توكيماوياالبتر

  المركز 

  وأخرىالرئيسي 

  

  التسويات

  

  المجمــوع

بآCف الرياCت   
  السعوديـــة

بآCف الرياCت 
  السعوديـــة

بآCف الرياCت 
  السعوديـــة

بآCف الرياCت 
  السعوديـــة

بآ5ف الريا5ت 
                        السعوديـــة

ديسZZمبر  ٣١كمZZا فZZي و للسZZنة المنتھيZZة فZZي 
٢٠١٢  

          

 ٤٥.٥٧٥.٣٤٦ )١٢.٢١٢.٣٠٠( ١٧.٣٧٠.٣٦٣ ٢٣.٥٦٨.١٢٥  ١٦.٨٤٩.١٥٨  مجموع الموجودات

 ٢٥.٩٦٥.٨٤٣ )١.٢٨٢.٨٩٢( ٤.٩٣٦.٩٧٤ ١٣.٣١٢.٠٣٩ ٨.٩٩٩.٧٢٢  مجموع المطلوبات

 ١٧.٩٢١.٠٢٥ )٢.٧٠٠.٦٥٣( ٣٥٧.٢٥٣ ١١.٣٣١.٢٣٧ ٨.٩٣٣.١٨٨  المبيعات

 ٥.٥٦٨.٧٩٧ )١.٤٥٩( ٥٩.٥٨٩ ٢.٣٩٦.٣٣٢ ٣.١١٤.٣٣٥  الربح اCجمالي

 ١.٣٩٢.٠٢٢  -     ٢٥.٦٩٠ ٧٥٩.٢١٧ ٦٠٧.١١٥  اCستھZكات واCطفاءات

 ٤.١١٠.٦٥٥ )١.٩٠٥.٥٣٧( ١.٨٣٨.١٦٨ ٢.٠٦٨.٨٥٢ ٢.١٠٩.١٧٢  الربح من اCعمال

 ٢.٩٧٧.٠٤٧ -     ٤٦.٧٦٩ ١.٧٧٣.٢٢٧ ١.١٥٧.٠٥١  مصاريف رأسمالية
            

ديس\\\مبر  ٣١كم\\\ا ف\\\ي و للس\\\نة المنتھي\\\ة ف\\\ي 
٢٠١١  

          

 ٣٩.٩٢٧.٥٧٩ )١١.٢١٥.٥٠٩( ١٣.٣٦١.٨٨٦ ٢٢.٨٨٦.٦٦٦  ١٤.٨٩٤.٥٣٦  مجموع الموجودات

 ٢٢.١٥١.١٤٢ )١.٥٣٧.٧٣١( ٢.٠٠٩.٦٢١ ١٣.٤٠٥.٩٣١ ٨.٢٧٣.٣٢١  مجموع المطلوبات

 ١٩.٦٤٨.٧٤٣ )٢.٨٩٧.٤٠٨( ٣٥٢.٨٦٦ ١١.٨٢٥.٣٧٠ ١٠.٣٦٧.٩١٥  المبيعات

 ٦.٩٩١.٦٦١ ٣١٣ ٥٩.٤٠٢ ٢.٨٠٢.١٤٦ ٤.١٢٩.٨٠٠  الربح اCجمالي

 ١.٣٢٥.٧٤٣  -     ١٤.٧٩٧ ٧٤٥.٣٤٥ ٥٦٥.٦٠١  اCستھZكات واCطفاءات

 ٥.٤٠٦.٩٦٨ )٢.٥٤٨.٨٧٠( ٢.٥٠٣.٤١٢ ٢.٤١٤.٢٠٥ ٣.٠٣٨.٢٢١  الربح من اCعمال

 ٤.١٠٠.٥٤٠ -     ٣٧.٨٨١ ٣.٢١٠.٦٢٩ ٨٥٢.٠٣٠  مصاريف رأسمالية

  

  ا?دوات المالية وإدارة المخاطر  -٣٤

 المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات ن، ووتتكون اBدوات المالية، بشكل رئيسى، من النقدية وشبه النقدية، والمدين  

ن، ووالدائن، والمرابحات البنكية قصيرة اBجلالمتاحة للبيع، والقروض  اBخرى ، واCستثمارات في اBوراق المالية
  .، والقروض طويلة اBجل، واBدوات المالية المشتقةوالمطلوبات اBخرى والمصاريف المستحقة الدفع

  مخاطر اSئتمان  

تمثل مخاطر اCئتمان، عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اdخر خسارة مالية. C يوجد   
لمخاطر اCئتمان. يتم اCحتفاظ بالنقدية لدى بنوك وطنية ذات تصنيف إئتماني جيد. يتم إظھار لدى المجموعة تركيزات ھامة 

  رصيد المدينين التجاريين بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا.
  

  مخاطر أسعار العمو5ت  

سعار العموCت السائدة للتقلبات في أتمثل مخاطر أسعار العموCت، المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة اBدوات المالية نتيجة   
ليس لدى الشركات التابعة موجودات جوھرية خاضعة لعموCت ولكن لديھا مطلوبات خاضعة لعموCت كما  في السوق.

. تقوم الشركة بإدارة قروضھا الخاضعة Bسعار عمولة متغيرة باستعمال مقايضات أسعار العموCت ٢٠١٢ديسمبر ٣١في
ة والتي لھا أثر اقتصادي في تحويل أسعار عموCت القروض المتغيرة إلى أسعار ثابتة. وعند استعمال من متغيرة إلى ثابت

رق بين عقود اBسعار الثابتة واBسعار المتغيرة ألفأسعار المقايضة يوفر ذلك للشركة باCتفاق مع الطرف المقابل على تبادل 
  ة المقترحة اBصلية.في أوقات محددة (ربع سنوي) وذلك بالرجوع إلى القيم

  
  مخاطر السيولة   

تمثل مخاطر السيولة، الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفير اBموال للوفاء بالتزاماتھا المتعلقة باBدوات المالية.   
تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي ما خZل فترة قصيرة، بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر 

  أكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية . السيولة وذلك بمراقبتھا بانتظام للت

   



  شركة التصنيع الوطنية

  ( شركة مساھمة سعودية )

  تتمة  - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 

٢٨ 

  تتمة - ا?دوات المالية وإدارة المخاطر  -٣٤
  

  مخاطر العمIت  

تمثل مخاطر العمZت، المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة اBدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف اBجنبي. تقوم   
تقوم  لذلك.المجموعة بمراقبة التغيرات في أسعار الصرف اBجنبي وتحمل آثارھا على القوائم المالية الموحدة وفقاً 

  من خZل استخدام اBدوات المالية المشتقة. جنبيةZت اBملمجموعة بتغطية مخاطر أسعار العا

  

  القيمة العادلة لMدوات المالية   

القيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط   
التكلفة التاريخية، فإنه يمكن أن تنتج فروق بين القيمة  وحيث أنه يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأتعامل عادل. 

  الدفترية والقيمة العادلة. تعتقد اHدارة بأن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية C تختلف كثيراً عن قيمتھا الدفترية.
 

  ا5رتباطات واSلتزامات  -٣٥
  

  الرأسمالية ا5رتباطات  ) أ(

  ديسمبر اCرتباطات الرأسمالية التالية: ٣١التابعة كما في يوجد لدى إحدى الشركات   
   

  ٢٠١٢       
بآ5ف الريا5ت 

  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي

            ٣.٠٦٧.٠٠٠  ١.٥١٧.٤٤٠  ومعدات وآCت إرتباطات رأسمالية عن شراء ممتلكات

  بموجب عقود اSيجار التشغيلي ا5رتباطات
  ٢٠١٢       

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي

            ١١٣.٧٥٩  ١٢٧.٤٢٤  السنة  دفعات بموجب عقود إيجار تشغيلي تم تحميلھا كمصاريف خZل
  

  
 مجموعة عن إستئجار أراضي ووحدات سكنية ومواق\عالتتكون دفعات عقود اHيجار التشغيلي من اHيجارات المستحقة على 

  سنوات. ٣إن معدل فترة عقود اHيجار المتفق عليھا تتراوح من سنة إلى  ،للمصانع
  

عدة أراضي وممتلك\ات ومراف\ق ومع\دات بموج\ب عق\ود  بإستئجار) ة كريستل إن أورجانيك كيميكالز (شركة تابعةتقوم شرك
  إيجار تشغيلية غير قابلة لfلغاء ولفترات متعددة.

  
الحد اBدنى للدفعات المستقبلية المتعلقة بكل عقود اHيجار غي\ر القابل\ة لfلغ\اء والت\ي تزي\د كان  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

   عن سنة ھي على النحو التالي:
  ٢٠١٢       

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي

  ١١٢.٠٠٢  ١١٧.٩٤٣  سنة واحدة
  ٢٨٢.٠٣٦  ٣٢١.٧٢٥  سنتان إلى أربع سنوات
            ٨٥.٦٠١  ١٩٢.١٠٢  أكثر من أربع سنوات

            ٤٧٩.٦٣٩  ٦٣١.٧٧٠  إجمالي الحد اBدنى لدفعات عقود اHيجار
  

   



  شركة التصنيع الوطنية

  ( شركة مساھمة سعودية )

  تتمة  - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 

٢٩ 

 تتمة -ا5رتباطات واSلتزامات  -٣٥
  

  ا5لتزامات  ) ب(
  ٢٠١٢       

بآ5ف الريا5ت 
  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي

            ٨٣٩.٥٠٦ ٣.٢٩٤.٢٩٨  خطابات مستندية وضمان

          

لدى شركة كريستل إتفاقيات شراء متعددة لشراء المعدن الخام الذي يتم إستخدامه في إنت\اج ث\اني أكس\يد التيت\انيوم ، وبع\ض 
ديسمبر  ٣١. كما في  ٢٠٢٠اHتفاقيات اBخرى لشراء المواد الخام والمنافع العامة والخدمات بشروط مختلفة تمتد إلى سنة 

  كان الحد اBدنى للدفعات المستقبلية المقدرة بموجب ھذه العقود غير القابلة لfلغاء كما يلي : ٢٠١٢
  

  ٢٠١٢       
بآ5ف الريا5ت 

  ةــالسعودي

٢٠١١  
آCف الرياCت ب

            ةــالسعودي

 ٢.٩٢٧.٩٩٣ ١.٢٨٢.١٥٤  سنة واحدة

 ١.٧٣٣.٤٩٢ ٧٤٠.٢٧٨  سنتان إلى أربع سنوات

           ٢٨١.٧٦٥ ٣٩٣.٢٩٠  أكثر من أربع سنوات

            ٤.٩٤٣.٢٥٠  ٢.٤١٥.٧٢٢  إجمالي الحد الدنى  لدفعات المستقبلية
  

  

  ا?دوات المالية المشتقة  -٣٦
  

Zت اBجنبية ومخاطر أسعار العموCت. تستخدم ملمجموعة، خZل دورة أعمالھا العادية، بتغطية مخاطر أسعار العاتقوم  
وعقود الصرف اBجنبي اdجلة، ومشتقات ، المالية المشتقة (مثل مقايضات أسعار العموCتالشركات التابعة اBدوات 
عمليات التغطية الطبيعية) لتقليل تعرضھا لمخاطر أسعار العموCت ومخاطر العمZت على  ،العمZت اBجنبية اBخرى

. إن عمليات التغطية مؤھلة للشركة التابعةة ية، والقروض المسجلة بالعملة المحليدالمبيعات، والمشتريات، والودائع النق
نقدية. يتم إثبات حصة المجموعة في تغيرات احتياطات تغطية مخاطر التدفقات النقدية  لما بعد  تغطية مخاطر تدفقات لتعتبر

  الشراء ضمن حقوق الملكية. 
  

: ٢٠١١مليون c سعودي ( ١.٣٦٦ أدوات مالية مشتقة بمبالغ أسمية قدرھالمجموعة ا، كان لدى ٢٠١٢ديسمبر  ٣١وفي  

لتغطية مخاطر التدفقات النقدية وقدرھا  القيمة العادلة مليون c سعودي)، وأن حصة المجموعة في صافي حركة ٢.٨٤١
مثل احتياطي تغطية مخاطر التدفقات ي لسعودي) تمثل القيمة السوقية. مليون c ٥٢: ٢٠١١مليون c سعودي ( ٥١.٥

قائمة  في مخاطرال عن عمليات تغطيةيتم إثبات الربح أو الخسارة المؤجلة المتراكمة  تغطية.ال عملية عال منلفاالنقدية الجزء 
  . الموحدةالدخل قائمة الدخل الموحدة عندما تؤثر المعاملة المغطاة على 

  

 اعتماد القوائم المالية الموحدة   -٣٧
  .)٢٠١٣فبراير  ٢٣ھـ (الموافق  ١٤٣٤ربيع الثانى  ١٣تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اHدارة بتاريخ 

 

  أرقام المقارنة  -٣٨
  

 أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالية.
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