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�شركة  ك��اأول  )1985م(  1405ه���  عام  »الت�شنيع«  الوطنية  الت�شنيع  �شركة  تاأ�ش�شت 

م�شاهمة �شعودية مملوكة بالكامل للقطاع اخلا�س، حيث انطلقت من القناعة التامة 

ودفع  القت�شادية  القاعدة  لتنويع  اخليارات  اأف�شل  من  يعترب  ال�شناعي  اخليار  باأن 

عجلة التنمية باململكة العربية ال�شعودية.



الرؤيـــــة:
لتكون رائدة يف �شناعاتها وحري�شة على م�شوؤولياتها جتاه م�شاهميها وكافة اأ�شحاب العالقة معها يف اأنحاء العامل.

المهمة:
حتقيق النمو ال�شريع والدائم عن طريق تطبيق اأف�شل اأ�شاليب العمل.
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 قب���ل خم�ش���ة وع�شري���ن عام���ًا كان انطالق وتاأ�شي�س الت�شني���ع الوطنية بقرار مع���ايل وزير التجارة رق���م )601 ( يف 24 ذواحلجة 1404ه���� املوافق 20 �شبتمرب 

1984م حي���ث اأعل���ن عن تاأ�شي�شها كاأول �شركة �شعودية م�شاهمة تعود ملكيتها بالكامل للقط���اع اخلا�س . اإنها جتربة وحتد يف وقت واحد، والتجربة جناح وف�شل 

والتحدي كذلك قائم على الك�شب اأو اخل�شارة، وخم�شة وع�شرون عامًا هو عمر الت�شنيع الآن فهل كان التحدي جناح ومك�شب اأم خ�شارة وف�شل.

نح���ن يف ه���ذا الع���ام 2010م  نوؤكد باأن الت�شني���ع الوطنية  قد جنحت وتفوقت واأ�شبحت ث���اين اأكرب �شركة �شناعية  باملنطقة لإنت���اج البرتوكيماويات من خالل 

اإن�شائه���ا لأك���رب جمم���ع لإنتاج البويل بروبل���ني والإيثلني والب���ويل اإيثلني، وها هي اليوم تقي���م جممعًا اآخر لنتاج حام����س الأكريليك وم�شتقات���ه، وهو الوحيد يف 

املنطقة. كما نوؤكد باأننا اأ�شبحنا ثاين اأكرب �شركة يف العامل لنتاج ثاين اأك�شيد التيتانيوم .

نع���م لق���د حققن���ا جناحات تلو جناحات واأ�شبح���ت الت�شنيع يف عامل ال�شناعة  منوذجًا يحت���ذى به  واأ�شبحت رقمًا مهمًا ل ميك���ن ان يغفل  يف اأي منظومة من 

اأمن���اط ال�شناع���ة يف املنطق���ة . ونحن كذلك جزء من ه���ذا العامل الذي نتاأثر به ونوؤثر فيه واأكرب دليل على ذلك ا�شتجابتن���ا للمتغريات التي انعك�شت على املناخ 

القت�شادي العاملي. 

ونحن الآن نتطلع اإىل عقد جديد من التطورات التي �شتواكبها الت�شنيع الوطنية لدعم م�شريتها وا�شتمراريتها كوجه ح�شاري للمملكة العربية ال�شعودية اأخذت 

على عاتقها م�شئولية تطوير القطاع ال�شناعي للرقي باقت�شادنا اإىل م�شاف الدول ال�شناعية معتمدين على اهلل عز و جل، م�شتفيدين من اإمكانياتنا وقدراتنا 

وثرواتنا الالحمدودة .

 لق���د تعودن���ا وعودن���ا اأنف�شن���ا اأن يكون لن���ا يف كل عام ميزة نتف���رد بها، فبالأم����س كان م�شروع الإيثل���ني والبويل اإيثلني وه���ذا العام م�شروع حام����س الأكريليك 

وم�شتقات���ه، و�شنواك���ب التط���ور ونتفاعل م���ع املتغريات بدع���م الت�شنيع الوطنية للدخ���ول بتحالف���ات واندماجات من �شاأنه���ا اأن تزيد يف قوته���ا ومقدرتها على 

ال�شتمرار والنمو .

ويف اخلت���ام اأق���دم �شكري وتقديري لزمالئ���ي اأع�شاء جمل�س الإدارة ملا بذلوه و�شيبذلون���ه من جهد لإجناح م�شرية الت�شنيع كما اأق���دم �شكري وتقديري جلميع 

العاملني مبجموعة الت�شنيع الوطنية.

واهلل اأ�شاأل التوفيق وال�شداد لنا جميعًا.  

املهند�س مبارك بن عبداهلل اخلفرة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



تقرير مجلس اإلدارة لعام 2010م12
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ي�شر جمل�س اإدارة �شركة الت�شنيع الوطنية اأن يقدم لل�شادة امل�شاهمني الكرام تقريره ال�شنوي عن اأعمال واأداء ال�شركة لل�شنة املالية املمتدة من 2010/1/1 م وحتى 2010/12/31 م ، م�شحوبًا بالقوائم املالية 

املدققة والإي�شاحات املرفقة بها ، ومت�شمنًا اأهم التطورات عن اأداء واأن�شطة ال�شركة .  وذلك على التف�شيل الآتي :

ملحة عامة : 

تا�ش�شت �شركة الت�شنيع الوطنية مبوجب القرار الوزاري رقم 601 وتاريخ 24 ذو احلجة 1404ه� .  

ويبلغ راأ�شمال ال�شركة )5.067.531.550 ريال �شعودي(  بعد اأن قررت اجلمعية العامة غري العادية يف اجتماعها بتاريخ 2010/04/26م زيادة راأ�س مال ال�شركة .

وبف�شل من اهلل تعاىل ا�شتطاعت �شركة الت�شنيع الوطنية خالل العام 2010م اأن حتافظ على مكت�شباتها وحتقق العديد من الإجنازات املهمة ، حيث وا�شلت ال�شركة حت�شني اأدائها وتعزيز مكانتها وقوتها �شواء 

حمليًا اأو اإقليميا اأو عامليًا، وا�شتكمال تنفيذ وتو�شعة م�شاريعها ، بالإ�شافة اإىل بلوغ مراحل متقدمة يف تخطيط ودرا�شة عدد من امل�شاريع اجلديدة . 

اأوًل : اأن�اع الأن�سطة الرئي�سية لل�سركة:

يتمث���ل ن�ش���اط ال�شرك���ة )املركز الرئي�شي( بال�شتثمار يف املجالت ال�شناعية ونقل التقني���ة ال�شناعية املتقدمة للمملكة يف جمال �شناعه وحتويل البرتوكيماويات وال�شناع���ات  الكيماوية والهند�شية وامليكانيكية 

واإدارة ومتل���ك امل�شاري���ع ال�شناعي���ة وت�شوي���ق منتجاتها ، ويتمثل ن�شاط ال�ش���ركات التابعة يف جمال ت�شنيع وت�شويق املنتجات ال�شناعي���ة ، وي�شمل ن�شاط �شناعة البرتوكيماويات املت�شم���ن اإنتاج اليثيلني والبويل 

ايثيل���ني والربوبل���ني والبويل بروبل���ني ، كما ي�شمل ن�شاط املجال ال�شناعي اإنت���اج وت�شويق ثاين اأوك�شيد التيتاني���وم واإنتاج البطاريات ال�شائلة لل�شي���ارات وال�شتخدامات ال�شناعية واإنت���اج الر�شا�س وال�شناعات 

البال�شتيكي���ة املتنوع���ة واإنت���اج األواح الكريلي���ك ، وت�شمل الن�شاطات الأخرى ت�شويق منتج���ات البال�شتيك والبطاريات وتقدمي اخلدمات الفني���ة  واإجراء الفحو�شات الفنية على التجهي���زات واملن�شاآت ال�شناعية 

وامل�شانع الكيماوية والبرتوكيماوية واملعدنية وحمطات حتلية املياه املاحلة وتوليد الطاقة الكهربائية. وفيما يلي تو�شيح لتاأثري كل من تلك الن�شاطات يف حجم اأعمال ال�شركة :

املجم�ع املركز الرئي�سي والن�ساطات الأخرىقطاع البرتوكيماويات القطاع ال�سناعـي

الن�سبة من املبيعات
%64%35%1%100
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ثانيًا : اخلطط والت�قعات امل�ستقبلية ، واملخاطر:

اأ - اخلطط والت�قعات امل�ستقبلية:

تعمل ال�شركة على عدد من الدرا�شات املتعلقة بتو�شيع الطاقة الإنتاجية لبع�س خطوط النتاج يف عدد من امل�شانع القائمة ، بالإ�شافة اإىل عدد من الدرا�شات املتعلقة بتاأ�شي�س واإن�شاء م�شاريع �شناعية جديدة.

كم���ا يج���ري العم���ل عل���ى اإن�شاء مركز الت�شنيع لتطوي���ر تطبيقات البال�شتيك ، حيث مت ت�شميم ه���ذا املركز على منط عاملي ليكون دعامة لعملي���ة الت�شنيع يف ال�شركة وكذلك مل�شاع���دة ال�شناعات التحويلية يف 

املنطق���ة القائم���ة عل���ى ال�شناع���ات البال�شتيكية. و�شي�شاهم املرك���ز يف تطوير تلك ال�شناعات كما �شيق���وم بعملية تدريب املوظفني على راأ�س العم���ل وكذلك العمالء ، عن طريق فتح ب���اب التعاون والت�شال مع 

اجلامعات واملعاهد التقنية العاملية ، ومن املتوقع النتهاء من اأعمال اإن�شاء املركز وافتتاحه ر�شميًا خالل العام  2011م .

وتخط���ط ال�شرك���ة ب�ش���كل ع���ام لال�شتمرار يف حت�شني اأدائه���ا ، وتعزيز مكت�شباتها ، وتطوي���ر قدراتها، مما �شي�شاعد � مب�شيئ���ة اهلل � على ا�شتمرار منو الأرب���اح وحقوق امل�شاهمني . اإل اأنه وفيم���ا يتعلق بالتوقعات 

امل�شتقبلية اخلا�شة باأ�شعار منتجات ال�شركة ، كاملنتجات البرتوكيماوية والكيماوية يف الأ�شواق العاملية ، فاإنه من ال�شعب التنبوؤ بها بدقة ، لرتباطها بعدد من املعطيات القت�شادية العاملية املتغرية .

ب - املخاطر:

تتلخ����س املخاط���ر الت���ي قد تتعر�س لها اأعمال ال�شركه  ، بالتغريات التي قد تطال القت�شاد العاملي من حيث النكما�س والركود والتي قد توؤدي بدورها اإىل خف�س الطلب على منتجات ال�شركة اأوانخفا�س اأ�شعار 

ه���ذه املنتج���ات ، وكذل���ك ق���د تتعر�س ال�شركة ملخاطر تغري اأ�شعار املواد اخلام التي تعتمد عليها ال�شركة بدرجة كبرية ، اأو ملخاطر تذبذب اأ�شعار �ش���رف العمالت الأجنبية ، اأو للمخاطر املتعلقة بقوانني مكافحة 

الإغراق ، اأو ملخاطر املناف�شة .

ثالثًا : اأ�س�ل وخ�س�م ال�سركة ونتائج اأعمالها لل�سن�ات املالية اخلم�س الأخرية:

تتمت���ع �شرك���ة الت�شني���ع الوطني���ة مبركز مايل قوي وموؤ�شرات مالية ايجابية تدع���م خططها يف التو�شع يف ا�شتثمارات وحتالف���ات اإ�شرتاتيجية ت�شاعد على النمو امل�شتمر ب���اإذن اهلل ، وتر�شيخ مركزها يف الأ�شواق 

املحلية والعاملية . ويو�شح اجلدول التايل نتائج الأعمال لل�شنوات املالية اخلم�س الأخرية :
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جمل�س التعاوناململكة العربية ال�سع�ديةاملنطقة ال�سرق الأو�سط  اأفريقيا  اأمريكااأوروبا�سرق اآ�سياالقارة الهندية 

12%ن�شبة املبيعات  %3  %8  %9  %7%24%19  %18

خام�سًا : النتائج الت�سغيلية:

بلغ �سايف الأرباح للفرتة من 2010/1/1 م وحتى 2010/12/31 م 

مبلغ 1.472.606 األف ريال اأي باإرتفـــاع 184% عن العـــــام املا�سي 

علمًا باأن الربح الت�شغيلي قد منا بن�شبة 102%  اإىل  3.064.884 األف ريال يف عام 2010م مقابل  1.515.878 األف ريال يف عام 2009م .

ويع���ود �شب���ب الرتف���اع يف �ش���ايف الأرباح ال�شنوية لع���ام 2010 مقارنة بالعام ال�شابق ب�ش���كل اأ�شا�شي اإىل منو مبيعات ال�ش���ركات التابعة وحت�شن الأ�شع���ار بال�شافة لزيادة الإيرادات الناجت���ة عن مبيعات ال�شركة 

ال�شعودية لالإيثلني والبويل اإيثلني والتي بداأت الت�شغيل التجاري اعتبارًا من 1 يونيو 2009. 

كم���ا بلغ���ت حق���وق امل�شاهم���ني بنهاية دي�شمرب 2010م مبلغ  9.261.647  األف ري���ال اأي بزيادة قدرها  19% عن العام املا�ش���ي . و بلغت املوجودات بنهاية دي�شم���رب 2010م  34.745.941 األف ريال اأي بزيادة 

قدرها 5% عن العام املا�شي .

 جمموع الأ�شول         جمموع اخل�شوم        حقوق امل�شاهمني              املبيعات               الأرباح ال�شافية

3110.3573.1185.5673.241693 دي�شمرب 2006

3124.65316.0935.9397.227661 دي�شمرب 2007

3130.41920.4267.35010.863601 دي�شمرب 2008

3133.16221.7037.79010.863519 دي�شمرب 2009

3134.74620.3499.26215.9891.473 دي�شمرب 2010

113%393%66%553%235%النمو خالل خم�س  �شنوات

املبلغ مباليني الريالت العــــــــــــــام

رابعًا : التحليل اجلغرايف لالإيرادات:
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وق���د ح�شل���ت ال�شرك���ة خالل الع���ام 2010م على ت�شهيالت مببلغ )500( مليون ريال وجميع هذه الت�شهي���الت متوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية ، علمًا باأن هذه الت�شهيالت ل ت�شم���ل متويل م�شاريع ال�شركات التابعة 

وت�شهيالته���ا البنكي���ة والت���ي يت���م احل�شول عليها من قبل ال�ش���ركات مبا�شرة ومت الإف�شاح عنه���ا يف البيانات املالية املوح���دة املدققة لعام 2010م . وقد بلغ م���ا دفعته »�شركة الت�شنيع الوطني���ة« �شدادًا للقرو�س 

املبا�شرة خالل العام املايل 2010م  مبلغًا قدره 204،763الف ريال. و�شملت القوائم املالية لل�شركة يف الإي�شاح رقم )13( معلومات عن القرو�س القائمة وامل�شتحقة.

هذا وتعد ال�شركة قوائمها املالية وفقًا للمعايري املحا�شبية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني واملالئمة لظروف ال�شركة واملتفقة مع نظام ال�شركات والنظام الأ�شا�شي لل�شركة .

ال�سركات التابعة: �ساد�سًا : 

1 - ال�سركة ال�طنية لثاين اأك�سيد التيتاني�م )كري�ستل(:

�سركة ذات م�سئ�لية حمدودة – مقرها مدينة جدة 

ن�سبة متلك الت�سنيع فيها %66 

�شهد الطلب العاملي خالل عام 2010م حت�شنًا يف طلب منتج ثاين اأك�شيد التيتانيوم مما اأدى اإىل زيادة يف  مبيعات �شركة كري�شتل العاملية ،  كما ارتفعت اأ�شعار البيع للمنتج بحوايل 15% عن عام 2009م وبالتايل 

�شاهم���ت يف زي���ادة ربحي���ة ال�شركة ويتوقع اأن ت�شه���د نتائج �شركة كري�شتل العاملية مزيدًا م���ن التح�شن خالل العام 2011م . وتقوم �شرك���ة كري�شتل يف ينبع بدرا�شة زيادة طاقته���ا الإنتاجية. وكما هو معروف فان 

كري�شتل متلك وت�شغل م�شانع يف اأمريكا واأوروبا وا�شرتاليا بالإ�شافة اإىل من�شئاآتها يف ينبع. 

:)SPC( 2 - ال�سركة ال�سع�دية للب�يل اأوليفينات

�شركة ذات م�شئولية حمدودة – مقرها مدينة اجلبيل ال�شناعية  - ن�شبة متلك الت�شنيع فيها %75                                                                            

ارتفع اإنتاج ال�شركة من البويل بروبلني خالل العام 2010م بن�شبة 38% وذلك ب�شبب النتهاء من اأعمال التو�شعة ، كما �شهدت الأ�شعار العاملية للبويل بروبلني زيادة يف 2010م  مما �شاهم يف منو الأرباح .

:)TSOC( 3 - �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات

�شركة م�شاهمة �شعودية – مقرها مدينة الريا�س

ع���دد اأ�شهمه���ا امل�ش���درة )56.600.000( �شت���ة وخم�شون مليون و�شتمائة األف �شهم مت�شاوية القيمة ، تبل���غ القيمة ال�شمية لكل منها )50( خم�شون رياًل ، ومتتلك �شرك���ة الت�شنيع الوطنية )ب�شكل مبا�شر وغري 

مبا�شر( ما ن�شبته 60،45% من الأ�شهم .

ومتار�س �شركة الت�شنيع وال�شحراء لالوليفينات )TSOC( ن�شاطها من خالل ال�شركات التابعة لها ، وهي : 

:)SEPC( 3-1 ال�سركة ال�سع�دية لاليثيلني والب�يل ايثيلني

�شركة ذات م�شئولية حمدودة ، تعمل من خالل امل�شنعني التاليني : 



18

اأ - م�شنع اليثيلني : وينتج اليثيلني و الربوبلني .

ب - م�شن���ع الب���ويل ايثيلني : وينتج الب���ويل ايثيلني منخف�س الكثاف���ة )LDPE( و البويل ايثيلني 

 )LDPE( وقد بداأ الإنتاج يف م�شنع البويل ايثيلني منخف�س الكثافة ،  )HDPE( ع���ايل الكثاف���ة

يف �شهر مار�س 2009م  اأما الإنتاج يف م�شنع  البويل ايثيلني عايل الكثافة )HDPE( فقد بداأ يف 

�شهر نوفمرب 2008م . 

:)SAAC( 3-2 ال�سركة ال�سع�دية حلام�س الإكريليك وم�ستقاته

�شركة ذات م�شئولية حمدودة � مقرها مدينة الريا�س 

اأ�ش�ش���ت يف الع���ام 2009م م�شارك��������ة ب���ني كل من : )�شرك���ة الت�شنيع وال�شح���راء لالوليفينات( 

و)�شرك�������ة الت�شنيع الوطني�������ة( و)�شرك�����ة ال�شح���راء للبرتوكيماويات( لإن�ش���اء واإنتاج ومتلك 

م�شاريع حام�س الكريليك وم�شتقاته . 

ويت���م حالي���ًا تنفي���ذ م�شاريع حام�س الكريلي���ك وم�شتقاته عرب ث���الث �شركات تابع���ة اأ�ش�س منها 

)ال�شرك��������ة ال�شعودية ملومن���رات الكريليك SAMCO( ، ويجري العمل عل���ى التاأ�شي�س الر�شمي 

لل�شركت���ني الأخري���ني . وت�شكل ه���ذه امل�شاريع يف جمملها جممعا متكامال ي�ش���م م�شنعًا ملومنرات 

الأكريلي���ك ينتج حام�س الأكريلي���ك وبيوتايل الأكريليت ، وم�شنعًا اآخر للبيوتانول ، وم�شنعًا ثالثًا 

ملنتج���ات البوليم���رات عالية المت�شا����س . وقد مت توقي���ع اإتفاقيات البدء يف الأعم���ال الهند�شية 

مل�ش���روع حام����س الأكريليك وم�شتقات���ه و�شتكون بداية انت���اج هذه امل�شاريع مب�شيئ���ة اهلل يف العام 

2013م .

4 - ال�سركة ال�طنية ل�سهر الر�سا�س »ر�سا�س«:

�شركة ذات م�شئولية حمدودة – مقرها مدينة الريا�س

ن�شبة متلك الت�شنيع فيها ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر %74،90

تعت���رب ال�شرك���ة اأكرب م�شنع مل���ادة الر�شا����س يف املنطقة ولديه���ا م�شنعني احدهم���ا يف الريا�س 

والآخر يف جدة، وقد ا�شتمرت ال�شركة يف حت�شني وتطوير عملياتها ، وهي املزود الرئي�شي مل�شانع 

البطاريات يف اململكة مبادة الر�شا�س ، ولل�شركة خطط تو�شعية يف جمال اإنتاج املعادن والتعدين، 

كما حتر�س على املحافظة على بيئة نظيفة يف جميع اأعمالها.

5 - �سركة الرواد ال�طنية للبال�ستيك »الرواد«:

�شركة ذات م�شئولية حمدودة – مقرها مدينة الريا�س

ن�شبة متلك الت�شنيع فيها ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر %100

تعت���رب ال�شركة من اأكرب منتجي األواح البال�شتيك املتخ�ش�شة يف اململكة وقامت بتنويع الإنتاج من 

خ���الل م�شاريعه���ا املتنوعة يف اإنتاج الأل���واح البال�شتيكية واملنتج���ات البال�شتيكية بطريقة احلقن 

وتو�شي���ع اأعم���ال تدوير البال�شتيك. كما ت�ش���ارك ال�شركة يف م�شروع الأغ�شي���ة ال�شناعية وهو اأول 

م�ش���روع م���ن نوعه يف اململكة وينت���ج اأغ�شية بال�شتيكي���ة ذات موا�شفات خا�ش���ة ت�شتخدم ب�شورة 

كب���رية يف م�شاريع املي���اه . بالإ�شافة اإيل م�شروع الرقائق البال�شتيكي���ة ثنائية ال�شد BOPP والتي 

ت�شتعمل يف تطبيقات متعددة اأهمها التغليف واملحافظة على الأطعمة .

6 - ال�سركة ال�طنية ل�سناعة البطاريات »بطاريات« 

�شركة ذات م�شئولية حمدودة – مقرها مدينة الريا�س

ن�شبة متلك الت�شنيع فيها %80

 تعت���رب ال�شركة من اأكرب م�شنعي بطاريات ال�شي���ارات يف املنطقة حيث ت�شوق منتجاتها يف ال�شوق 

املحل���ي ودول اخلليج العربي ودول اأخرى ، وجتاوزت الطاقة الإنتاجية الت�شميمة 2 مليون بطارية 

�شنوي���ًا حيث تنتج ال�شركة جمموعة متنوعة من البطاري���ات عالية اجلودة لتفي مبتطلبات الفئات 

املختلف���ة م���ن العمالء ، كم���ا تنتج ال�شركة نوعًا جدي���دًا من البطاريات التي ل حتت���اج اإىل �شيانة 

. )SMF(
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7 - ال�سركة ال�طنية للفح�س والختبار الفني »فح�س«:

�شركة ذات م�شئولية حمدودة – مقرها مدينة الدمام

ن�شبة متلك الت�شنيع فيها ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر %68.26

تعت���رب ال�شركة من ال�شركات الرائ���دة يف الفح�س واملعاينة والختبار الفن���ي للمن�شاآت ال�شناعية 

ومن���ح �شه���ادة اجلودة العاملي���ة ISO ، وقد قام���ت �شركة فح����س بتوقيع عقود مع ع���دد كبري من 

ال�ش���ركات الرائدة يف اململكة العربية ال�شعودي���ة ومنها �شركة اأرامكو ال�شعودية وال�شركة ال�شعودية 

للكهرب���اء ، وو�شعت فح�س ن�شاطاته���ا يف اخلليج وذلك من خالل ال�شركة ال�شقيقة لها »�شركة تي  

يو يف ال�شرق الأو�شط« والتي متكنت من توقيع عقود مع العديد من ال�شركات والهيئات الرائدة يف 

دول جمل�س التعاون .

8 - �سركة الت�سنيع ال�طنية  لت�س�يق البرتوكيماويات:

�شركة ذات م�شئولية حمدودة – مقرها مدينة الريا�س

ن�شبة متلك الت�شنيع فيها ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر %100

تعت���رب ال�شركة م���ن اأهم �شركات القطاع اخلا�س التي تقوم بت�شوي���ق وبيع منتجات البويل بروبلني 

بجمي���ع اأ�شناف���ه وت�شويق منتجات الب���ويل اإثيلني . وتتمثل مواطن قوة ال�شرك���ة يف املهارات الفنية 

والت�شويقي���ة وعالقاتها املتميزة بالعمالء والعناي���ة باحتياجاتهم و�شمان اجلودة والت�شليم املوثوق 

ب���ه يف الوقت املحدد . وقد �شاهم ذل���ك يف احتالل ال�شركة موقعًا متميزًا بني ال�شركات املناف�شة ، 

حيث ت�شدر املنتجات التي ت�شوقها اإىل اأكرث من خم�شة وع�شرين دولة .

9 - ال�سركة ال�طنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعية »خدمات«:

�شركة ذات م�شئولية حمدودة – مقرها مدينة الريا�س

ن�شبة متلك الت�شنيع فيها %85

تعت���رب ال�شرك���ة من اأكرب �ش���ركات الت�شوي���ق يف اململكة يف جم���ال الألواح البال�شتيكي���ة وبطاريات 

ال�شي���ارات ، وحقق���ت ال�شركة منوًا جيدًا يف اأرباحها م���ن ا�شتثماراتها ون�شاطها الت�شويقي . وتقوم 

ال�شرك���ة  بدور هام يف حتقي���ق التكامل بني منظومة �شركات الت�شنيع املختلفة وحتقيق م�شاحلها 

امل�شرتك���ة . وتعم���ل �شرك���ة الت�شنيع الوطنية واإح���دى �شركاته���ا التابعة على ا�شتكم���ال اإجراءات 

ال�شتحواذ على ال�شركة . 

10 - ال�سركة ال�طنية لت�سنيع و�سبك املعادن »معدنية«:

�شركة م�شاهمة �شعودية – مقرها مدينة اجلبيل 

ع���دد اأ�شهمها امل�شدرة )25.556.445( �شهمًا مت�شاوي���ة القيمة ، تبلغ القيمة ال�شمية لكل منها 

)10( ع�ش���رة ريالت ، ومتتل���ك �شركة الت�شنيع الوطنية )ب�شكل مبا�ش���ر وغري مبا�شر( ما ن�شبته 

35.48% من الأ�شهم .

ويتمث���ل ن�ش���اط ال�شركة يف اإنت���اج وت�شويق الأ�ش���الك املجدول���ة للخر�شانة �شابقة ال�ش���د واأ�شالك 

النواب����س واأ�ش���الك الت�شلي���ح للكابالت واأ�ش���الك التقوية املربوم���ة حلمل املو�ش���الت الكهربائية 

واأ�ش���الك اللحام وبراغي و�شواميل متنوعة وم�شامري �شلب مق���واة وم�شامري ذات اأ�شكال متعددة 

وذل���ك من خالل م�شنع �شح���ب الأ�شالك ومنتجاتها )اأ�شالك( مبدين���ة اجلبيل ال�شناعية ، كما 

متتلك ال�شركة م�شنعني باملنطق���ة ال�شناعية الثانية مبدينة الدمام، امل�شنع الأول متخ�ش�س يف 

اإنت���اج وت�شويق حماور وقطع غياراملقطورات وال�شاحنات )الرتيالت(، وامل�شنع الثاين متخ�ش�س 

يف اإنت���اج جمي���ع امل�شبوكات  املعدني���ة ، وقد حققت ال�شرك���ة اأرباحًا �شافية لل�شن���ة املالية 2010م  

قدرها 16.713األف ريال بن�شبة ارتفاع قدره 7.6% عن الأرباح املحققة يف العام املايل 2009م .
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11 - ال�سركة ال�طنية مل�اد التعبئة املحدودة »وطن باك«:

�شركة ذات م�شئولية حمدودة – مقرها مدينة الريا�س

ن�شبة متلك الت�شنيع فيها %42.6

وتعمل يف اإنتاج وت�شويق الكرتون .

�سابعًا:�سيا�سة ت�زيع الأرباح: 

اإن ق���رار توزي���ع الأرب���اح من �شالحية اجلمعي���ة العامة بناء عل���ى تو�شية جمل����س اإدارة ال�شركة ، 

ويعتم���د وب�ش���كل رئي�شي عل���ى مقدار الأرباح ال�شافي���ة املحققة يف كل عام وحج���م الإنفاق املتوقع 

عل���ى امل�شاري���ع ال�شتثمارية امل�شتقبلي���ة ، وعلى التدفق���ات النقدية املتوقعة . وق���د وزعت ال�شركة 

اأرباحًا نقدية للم�شاهمني عن عام 2009م  بواقع 75 هللة لل�شهم متثل )7.5%( م��ن راأ�س املال. 

وتتلخ�س ال�شيا�شة العامة لتوزيع الأرباح بح�شب ن�س املادة 17-4 من النظام الأ�شا�شي لل�شركة ، 

ب���اأن توزع اأرب���اح ال�شركة ال�شافي���ة ال�شنوية بعد خ�شم جمي���ع امل�شروفات العمومي���ة والتكاليف 

الأخرى على الوجه التايل:

 اأ(  جتنيب الزكاة املفرو�شة �شرعًا ،

 ب(  جتنيب 10% كاحتياطي نظامي يجوز للجمعية العامة وقف جتنيبه متى بلغ ن�شف راأ�س 

املال.

ج ( توزيع دفعة اأوىل للم�شاهمني تعادل 5% من راأ�س املال املدفوع.

 د( توزيع الباقي للم�شاهمني كح�شة اإ�شافية .
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ال�سركات امل�ساهمة الأخرى التي ي�سارك يف ع�س�ية جمال�س اإدارتهافئة الع�س�يةال�سم

1
م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة

رئي�س جمل�س الإدارة
ع�شو تنفيذي

-  البنك ال�شعودي الهولندي

-  �شركة مالذ للتاأمني

-  �شركة اخلليج للكيماويات والزيوت 

2
د/ موؤيد بن عي�شى القرطا�س

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب
ع�شو تنفيذي

-  ال�شركة ال�شعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 

-  �شركة الراجحي للتاأمني التعاوين 

3
د/ طالل بن علي ال�شاعر

نائب الع�شو املنتدب ل�شوؤون كري�شتل 
ع�شو تنفيذي

-  �شركة اإياك ال�شعودية للتاأمني التعاوين

-  �شركة امل�شانع الكربى للتعدين

-   واحة الألياف الزجاجية

غري تنفيذي م/ طالل بن اإبراهيم امليمان4

-  �شركة �شافول 

-  �شركة اململكة القاب�شة

غري تنفيذي د/ نزيه بن ح�شن ن�شيف5
-  ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الدوائية وامل�شتلزمات الطبية )الدوائية(

م�شتقلم/ �شالح بن عبد الوهاب الرتكيت6
-  �شركة اإيكارو�س لل�شناعات النفطية

غري تنفيذي اأ/ ه�شام �شيد عبد الرزاق الرزوقي7

-  �شركة اخلليج لال�شتثمار ال�شناعي

-  �شركة اخلليج للتوا�شل اللكرتوين

غري تنفيذي اأ/ �شباح تي�شري بركات 8

م�شتقلاأ/ �شليمان بن عبدالقادر املهيدب9

-  ال�شركة العربية لالأنابيب

-  �شركة اليمامة لل�شناعات احلديدية

-  �شركة عبدالقادر املهيدب واولده

-  �شركة �شويكورب ج�شور

غري تنفيذي اأ/ بدر بن علي الدخيل 10

ثامنًا : ت�سكيل جمل�س الإدارة: 

ح�ش���ب امل���ادة )12 – 1( م���ن النظام الأ�شا�شي لل�شركة يت�شكل جمل�س الإدارة  من ع�شرة اأع�شاء ، وق���د انتخبت اجلمعية العامة غري العادية الرابعة ع�شر والتي انعقدت م�شاء الثنني 1431/05/12ه� املوافق 

2010/04/26م اأع�شاء جمل�س الإدارة للدورة التا�شعة ، للثالث �شنوات القادمة ابتداًء من 2010/07/06م ومتتد حتى تاريخ 2013/7/5م ، وهم على النحو التايل : 
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تا�سعًا:الن�ساط على الأ�سهم واأدوات الدين:

اأ – للجهات التي بلغت ال�شركة خالل العام 2010م :

البيانتاريخهن�عية التبليغاجلهة ذات العالقة

متلك عدد 26.806.103�شهم بن�شبة 5.2%2010/08/15مالإ�شعار املتعلق بامللكية 7 )اأ(�شركة اإيكارو�س ال�شناعية القاب�شة

موؤ�ش�شة اخلليج لال�شتثمار

الإ�شعار املتعلق بتغري ن�شبة اأو هدف امللكية 7 

)ب(

2010/10/20م

خف�س عدد الأ�شهم من 40.150.170 �شهمًا بن�شبة 

7.914% اإيل 39.615.170 �شهمًا بن�شبة %7.817
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ممثـل عــناأع�ساء جمل�س الإدارة
لع�س� 

جمل�س الإدارة

للجهة التي 

ميثلها الع�س�

لع�س� 

جمل�س الإدارة

للجهة التي

 ميثلها الع�س�

-2.310.727-2.100.661نف�ش�����������هم /مبارك بن عبد اهلل اخلفرة1

-545.030-495.482نف�ش�����������هد /موؤيد بن عي�شى القرطا�س2

-1100-1000نف�ش�����������هد /طالل بن علي ال�شاعر3

14.91928.701.374226.41031.571.511�شركة اململكة القاب�شةم /طالل بن اإبراهيم امليمان4

26.588.615-24.171.469-ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الدوائيةد /نزيه بن ح�شن ن�شيف5

-24.369.18519.498-�شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية القاب�شةم /�شالح بن عبد الوهاب الرتكيت6

37.704.610-36.459.246-موؤ�ش�شة اخلليج لال�شتثماراأ /ه�شام �شيد عبد الرزاق الرزوقي7

29.460.000-26.695.000-�شركة العليان املاليةاأ /�شباح تي�شري بركات 8

431.7501100534.025-�شركة عبدالقادر املهيدب واأولدهاأ /�شليمان بن عبدالقادر املهيدب9

31.705.368-25.793.806-املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعيةاأ /بدر بن علي الدخيل 10

عدد الأ�سهم اململ�كة

نهاية ال�سنة31 /2010/12ميف بداية ال�سنة 2010/01/01م

ب - لأع�شاء جمل�س الإدارة واجلهات التي ميثلونها ، ولكبار التفيذيني :

----الرئي�س /امل�شئول الت�شغيلي الأعلى�شالح بن فهد النزهة

----نائب الرئي�س للتخطيط ال�شرتاتيجيطارق بن عبدالرحمن بن ري�س

-29.299-26.636نائب الرئي�س للماليةفايز بن عبداهلل الأ�شمري

-13.888-15.626نائب الرئي�س لتطوير الأعمالاأحمد بن حممد الب�شام

----اأمني �شر جمل�س الإدارةفهد بن عبد العزيز الباحوث

ني
ذي

في
كبار التن
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عا�سرًا : اجتماعات جمل�س الإدارة: 

عقد جمل�س الإدارة ) 5( خم�شة اجتماعات خالل عام 2010م وفيما يلي �شجل ح�شور هذه الجتماعات :

�سجل احل�س�ررقم الجتماعالتاريخالجتماع

2010/02/222010/147/1مالأول

م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ موؤيد بن عي�شى القرطا�س، د/ طالل بن علي ال�شاعر، 

م/ طالل بن اإبراهيم امليمان د/ اإح�شان بن علي بوحليقه، د/ نزيه بن ح�شن ن�شيف، 

د/ �شالح بن جميل مالئكة  م/ �شباح تي�شري بركات م/ �شالح بن عبد الوهاب الرتكيت.

2010/04/262010/148/2مالثاين

م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ موؤيد بن عي�شى القرطا�س، د/ طالل بن علي ال�شاعر، 

م/ طالل بن اإبراهيم امليمان، د/ نزيه بن ح�شن ن�شيف، م/ �شباح تي�شري بركات ، 

م/ �شالح بن عبد الوهاب الرتكيت.

2010/06/072010/149/3مالثالث

م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ موؤيد بن عي�شى القرطا�س، د/ طالل بن علي ال�شاعر، 

د/ نزيه بن ح�شن ن�شيف، م/ �شالح بن عبد الوهاب الرتكيت، اأ/ ه�شام �شيد عبد الرزاق الرزوقي 

م/ �شباح تي�شري بركات    ، اأ/ �شليمان بن عبدالقادر املهيدب ، اأ/ بدر بن علي الدخيل.

2010/9/282010/150/4مالرابع

م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ موؤيد بن عي�شى القرطا�س، د/ طالل بن علي ال�شاعر، 

م/ طالل بن اإبراهيم امليمان د/ نزيه بن ح�شن ن�شيف، م/ �شالح بن عبد الوهاب الرتكيت،

 اأ/ ه�شام �شيد عبد الرزاق الرزوقي م/ �شباح تي�شري بركات ، اأ/ �شليمان بن عبدالقادر املهيدب ،

 اأ/ بدر بن علي الدخيل.

2010/151/5م2010/12/21ماخلام�س

م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ موؤيد بن عي�شى القرطا�س، د/ طالل بن علي ال�شاعر،

 د/ نزيه بن ح�شن ن�شيف، م/ �شالح بن عبد الوهاب الرتكيت، اأ/ ه�شام �شيد عبد الرزاق الرزوقي 

م/ �شباح تي�شري بركات ، اأ/ �شليمان بن عبدالقادر املهيدب ، اأ/ بدر بن علي الدخيل.
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حادي ع�سر : مكافاآت وتع�ي�سات اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني:

بالريالت
اأع�ساء املجل�س 

التنفيذيني

اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني

 / امل�ستقلني

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلق�ا اأعلى املكافاآت 

والتع�ي�سات مبا فيهم املدير التنفيذي واملدير املايل

4.115.459--الرواتب والتعوي�شات

261.820417.02651.000البدلت 

11.537.500600.0001.902.316املكافاآت الدورية وال�شنوية

---اخلطط التحفيزية

--172.500التعوي�شات واملزايا العينية

National Industrialization Company

Annual Report 2009
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ثاين ع�سر : جلان جمل�س الإدارة:

اعتمد جمل�س الإدارة اللوائح التنظيمية لكل من : اللجنة التنفيذية ، وجلنة املراجعة ، وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت ، وت�شمنت هذه اللوائح و�شفًا لخت�شا�شات كل من هذه اللجان واأحكام ت�شكيلها،   

ومدة ع�شويتها ، ومهماتها و�شالحياتها ، واإجراءات واأ�شلوب عملها واجتماعاتها ، والتزامات اأع�شائها ومكافاآتهم . وياأتي ت�شكيل هذه اللجان كالآتي :

اللجنة التنفيذية:

وتخت�س اللجنة التنفيذية ب�شفة اأ�شا�شية باتخاذ كافة القرارات الهامة التنفيذية والإ�شرتاتيجية وفق ال�شالحيات املحددة لها املعتمدة من املجل�س . وتت�شكل اللجنة من كل من :

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

ع�شوًا . د/ موؤيد بن عي�شى القرطا�س    -2

ع�شوًا . د/ طالل بن علي ال�شاعر    -3

ع�شوًا . م/ طالل بن اإبراهيم امليمان    -4

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2010م )7( �شبع اجتماعات .

جلنة املراجعة: 

ومتار����س جلن���ة املراجع���ة �شالحياتها بح�شب الأنظمة واللوائح واملعايري املتبعة ، وتقيم نظ���ام الرقابة الداخلية مع اللتزام  مبعايري املراجعة املعتمدة يف اململكة ، اإ�شاف���ة اإىل املقرر مبوجب لوائح ال�شركة . وقد 

عد على اأ�ش�س �شليمة ومت تنفيذه خالل ع���ام 2010م بكفاءة ومهنية، وال�شركة ملتزمة بدليل 
ُ
اأظه���رت نتائ���ج املراجع���ة ال�شنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية بال�شركة اأن نظام الرقاب���ة الداخلية بالت�شنيع اأ

املراجعة الداخلية لل�شركة املعتمد من قبل جمل�س الإدارة . وتت�شكل جلنة املراجعة من كل من :

رئي�شًا.   د/ نزيه بن ح�شن ن�شيف    

ع�شوًا. اأ /  �شباح تي�شيري بركات        

ع�شوًا . اأ/ علي بن حممد ال�شع�شاع   

ع�شوًا.  اأ/ حممد بن علي عبدالعزيز الكريدا  

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2010م  )3( ثالثة اجتماعات . 

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

وتعن���ى اللجن���ة بالتو�شي���ة ملجل�س الإدارة بكل ما يتعل���ق بالرت�شيح لع�شوية املجل�س ومراجع���ة الحتياجات واملوؤهالت واملهارات املطلوبة ومراجع���ة هيكلية املجل�س وحتديد جوانب ال�شع���ف والقوة فيه والتاأكد من 
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ا�شتقاللية الأع�شاء امل�شتقلني وعدم وجود تعار�س امل�شالح وو�شع �شيا�شات تعوي�س ومكافاأة اأع�شاء املجل�س وكبار التنفيذيني .

وتت�شكل جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من كل من :

رئي�شًا . 1-   د/ موؤيد بن عي�شى القرطا�س   

ع�شوًا . 2-   د/ نزيه بن ح�شن ن�شيف              

ع�شوًا . 3-  اأ/ ه�شام �شيد عبد الرزاق الرزوقي    

ع�شوًا . 4-  اأ/ �شليمان بن عبدالقادر املهيدب  

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2010م ثالثة اإجتماعات. 

ثالث ع�سر:الزكاة واملدف�عات النظامية:

بلغت الزكاة امل�شتحقة على �شركة الت�شنيع الوطنية منفردة عن عام 2010م مبلغًا  قدره 17.146.546 رياًل  كما بلغت مدفوعات ا�شرتاكات التاأمينات الجتماعية مبلغًا قدره 1.228.403 رياًل . 

رابع ع�سر : ح�كمة ال�سركة: 

اعتمد جمل�س الإدارة دليل حوكمة ال�شركة ، وتراعي ال�شركة بنوده وتلتزم به ، وال�شركة تقوم بتطبيق الغالبية العظمى من الأحكام الواردة يف لئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية ، وت�شتكمل 

و�شع عدد من ال�شيا�شات والإجراءات ب�شكل لوائح . 

وتتلخ�س الأحكام غري املطبقة يف ال�شركة من لئحة حوكمة ال�شركات ، واأ�شباب ذلك فيما يلي :

�سبب عدم التطبيقم�سم�ن املادةرقم املادة

ل يوجد ن�س بذلك يف النظام الأ�شا�شي ، وهو حكم مقرر مبوجب نظام ال�شركات .احلق يف احل�شول على ن�شيب من موجودات ال�شركة عند الت�شفية.3

ن�شر الدعوة اإىل اجتماع اجلمعية العامة يف موقع ال�شركة الإلكرتوين.5 / ج

مت ن�شر الدعوة يف موقع ال�شوق »تداول« ويف ثالث �شحف وا�شعة النت�شار . و�شوف تن�شر 

الدعوة لجتماع اجلمعية العامة القادمة يف موقع ال�شركة الإلكرتوين .
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الت�شويت الرتاكمي لختيار اأع�شاء املجل�س .6 / ب

الت�شويت لختيار اأع�شاء املجل�س ح�شب النظام الأ�شا�شي لل�شركة يتم وفق الأ�شلوب 

التقليدي املتوافق مع نظام ال�شركات .

10 / ه�

و�شع �شيا�شات مكتوبة تنظم العالقة مع اأ�شحاب امل�شالح من اأجل 

حمايتهم وحفظ حقوقهم .

تكفل العقود ذلك ، ومل تن�شاأ لدى ال�شركة حاجة لو�شع �شيا�شات مكتوبة لأجل ذلك .

عقد القرو�س التي تتجاوز اآجالها ثالث �شنوات11 / ح

�شتعر�س على اجلمعية العامة يف اجتماعها القادم بع�س التعديالت يف املادة 14-1 من 

النظام الأ�شا�شي واخلا�شة باإعطاء املجل�س هذه ال�شالحيات .

12 / ه�

األ يقل عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة امل�شتقلني عن ع�شوين، اأو ثلث 

اأع�شاء املجل�س، اأيهما اأكرث .

هذا احلكم متحقق ومطبق وفق التعريف ال�شابق للع�شو امل�شتقل . اإل اأنه وبناًء على 

التعريف اجلديد للع�شو امل�شتقل املعمول به ابتداًء من 2011/1/1م ، فاإن عدد 

الأع�شاء امل�شتقلني يف جمل�س الإدارة يقت�شر على ع�شوين فقط .

12 / ط

اإلتزام ال�شخ�س ذي ال�شفة العتبارية الذي يحق له بح�شب نظام 

ال�شركة تعيني ممثلني له مبجل�س الإدارة بعدم الت�شويت على اختيار 

الأع�شاء الآخرين .

ل ينطبق هذا احلكم على ال�شركة لعدم وجود ن�س بالنظام الأ�شا�شي مينح اجلهات 

العتبارية حق تعيني ممثلني لها مبجل�س الإدارة .

14 / ب

اإ�شدار اجلمعية العامة لل�شركة قواعد اختيار اأع�شاء جلنة املراجعة 

ومدة ع�شويتهم واأ�شلوب عمل اللجنة 

�شبق اعتماد هذه القواعد من جمل�س الإدارة و�شتعر�س على اجلمعية العامة يف 

الجتماع القادم لإقرارها .

14/ج/8

قيام جلنة املراجعة بدرا�شة القوائم املالية الأولية وال�شنوية قبل 

عر�شها على جمل�س الإدارة .

يطبق هذا احلكم بخ�شو�س مراجعة القوائم املالية ال�شنوية ، اأما القوائم املالية الربع 

�شنوية فتعدد ال�شركات التابعة وق�شر املدة املتاحة يجعل من ال�شعوبة على جلنة 

املراجعة اإكمال ذلك خالل املدد النظامية .

15 / ب

اإ�شدار اجلمعية العامة لل�شركة بناء على اقرتاح من جمل�س الإدارة 

قواعد اختيار اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ومدة ع�شويتهم 

واأ�شلوب عمل اللجنة .

�شبق اعتماد هذه القواعد من جمل�س الإدارة و�شتعر�س على اجلمعية العامة يف 

الجتماع القادم لإقرارها .
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خام�س ع�سر : مراجع� ح�سابات ال�سركة:

وافق���ت اجلمعي���ة العامة العادية الثامنة ع�ش���ر يف اجتماعها املنعقد يف 2010/04/26م على تعيني ال�شادة / مكتب بكر اأبو اخلري و�شركاهم )ديلويت اأن���د تو�س حما�شبون قانونيون( مراجعني حل�شابات ال�شركة 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010م .

�ساد�س ع�سر : متيز ال�سركة:

احتل���ت ال�شرك���ة خ���الل ال�شنوات املا�شي���ة املركز الثاين من بني ال�شركات البرتوكيماوي���ة ال�شعودية يف قائمة اأكرب 100 �شركة �شعودي���ة ح�شب الدرا�شة التي جتريها �شنويًا �شحيف���ة القت�شادية وعرب نيوز، مما 

يعك�س ما و�شلت اإليه الت�شنيع من تطور هائل يف جمالت عملها التي ت�شمل الكيماويات والبرتوكيماويات واملنتجات املتنوعة واملعادن واخلدمات.

كم���ا ح�شل���ت الت�شني���ع على جائزة اأكرث ال�شركات منوًا خالل عام 2009م م���ن الهيئة العامة لال�شتثمار. وكذلك ح�شلت على جائ���زة امل�شوؤولية الجتماعية لعام 2010م من جمل���ة اأرابيان بيزني�س. �شمت هذه 

اجلوائز اىل قائمة اجلوائز التي ح�شلت عليها يف العوام ال�شابقة .

�سابع ع�سر : امل�ساهمة الجتماعية:

حر�ش���ت ال�شرك���ة عل���ى ال�شتثم���ار يف برامج امل�شوؤولية الجتماعي���ة ، من خالل ال�شيا�شة املتبعة بتخ�شي����س 1% من اأرباح ال�شركة  لهذا الغر����س ، وتقوم ال�شركة بدور رائد وهام يف خدم���ة املجتمع ل يقل ريادة 

واأهمية عن دورها يف تنمية القت�شاد ال�شعودي وتنويعه ، حيث يتم دعم عدد من امل�شاريع اخلريية والن�شانية يف خمتلف اأنحاء اململكة وملختلف الربامج والأن�شطة.

وم���ن ذل���ك عل���ى �شبيل املثال ، دعم اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام )اإن�شان( ل�شقل مهارات الأيتام يف احلا�ش���ب الآيل واللغة الجنليزية كما دعمت الت�شنيع مركز المري �شلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية اإرادة 

وجلنة ال�شرة املنبثقة عن رابطة العامل ال�شالمي ا�شافة لدعم برامج املوؤ�ش�شة العامة للتعليم التقني واملهني وجمعية طيبة اخلريية الن�شائية واجلمعية اخلريية مبدينة اجلبيل ال�شناعية . كما رعت الت�شنيع، 

برنام���ج املناف�ش���ة الوطني���ة الثانية لإعداد خطط عمل امل�شاري���ع ال�شغرية بالتعاون مع مركز �شلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية )�شايتك(.كذلك دعم���ت الت�شنيع م�شروع )�شقيا( بالتعاون مع جمعية الرب يف 

ينب���ع يف ق���رى وهج���ر حمافظة ينبع بتمويل اإن�شاء 3 خزانات مياه وتاأمني �شهريج لنقل املياه املحالة من مدينة ينبع اإىل القرى. كما �شاركت الت�شنيع كع�شو موؤ�ش�س يف مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة وذلك 

للعم���ل عل���ى تطوي���ر اأبح���اث الإعاقة على م�شتوى اململكة العربي���ة ال�شعودية، وتقدم الت�شنيع للمركز دعم���ًا قدره 5 ماليني ريال موزعة على خم����س �شنوات، ورعت الت�شنيع حفاًل جماعيًا ل���زواج املعاقني حركيًا 

ولل�شن���ة الثاني���ة عل���ى التوايل والذي يعترب م�شروعًا فريدًا من نوع���ه يف منطقة ال�شرق الأو�شط بالتعاون مع جمعية الإعاقة احلركية )حركية( ، وتعزيزًا لدعمه���ا لربامج ال�شباب واهتمامها وحر�شها على القيام 

بدورها جتاههم، رعت الت�شنيع وللعام الثاين على التوايل، رايل حائل كواحد من الفعاليات الريا�شية وال�شبابية .

ثامن ع�سر : الق�ى العاملة والتدريب:

بلغ عدد موظفي ال�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2010م )935( موظفًا منهم )544( �شعوديًا ، وي�شمل ذلك موظفي ال�شركة يف م�شانع البرتوكيماويات يف اجلبيل ، اإل اأنه ل ي�شمل موظفي ال�شركات التابعة . 



31

تا�سع ع�سر : برنامج الت�سنيع لقرو�س امل�ساكن:

اأق���رت اإدارة ال�شرك���ة خ���الل الع���ام 2010م برنامج لقرو����س امل�شاكن ، يهدف مل�شاعدة املوظف���ني ال�شعوديني على متلك امل�شكن املنا�شب من خ���الل احل�شول على قر�س بدون فوائد م���ن ال�شركة ، وقد اأعتمد يف 

املوازنة التقديرية لعام 2011م لربنامج قرو�س امل�شاكن مبلغًا قدره 17.000.000 ريال .

ع�سرون : الإف�ساحات والإقرارات:

1 - اأ�ســدر جمل�ــس هيئــة ال�س�ق املاليــة قراره رقم )10 – 14 – 2010( وتاريخ 1431/6/2ه� املوافق 2010/5/16م بفر�س غرامة مالية على ال�شركة قدرها )50،000( خم�شون األف ريال لعدم الإعالن 

عن ا�شتقالة نائب الرئي�س . 

2- تعار�س امل�سالح:

        يق���ر جمل����س الإدارة باأن���ه ل يوج���د لأي ع�شو من اأع�شاء جمل�س الإدارة اأي م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف الأعمال والعق���ود التي تتم حل�شاب ال�شركة ، كما اأن جميع اأع�شاء جمل�س الإدارة لي�س لهم اأي 

ا�ش���رتاك يف اأي عم���ل م���ن �شاأن���ه مناف�ش���ة ال�شرك����ة ، اأو الجتار ف����ي اأحد فروع الن�ش��اط الذي تزاول�����ه . كم�ا اأن ال�شركة مل تقر�س اأو ت�شمن اأي���ًا من اأع�شاء جمل�س الإدارة لقاء اأي قر����س اأو التزام اأيًا كان 

نوعه.

3- املعامالت مع الأطراف ذات العالقة :

مل تكن هناك اأي عقود مع اأطراف ذوي عالقة باأع�شاء جمل�س الإدارة اأو الع�شو املنتدب اأو نوابه اأو املدير املايل اأو اأي من اأقاربهم .

4 - ا�ستنادًا على املعل�مات التي منت اإىل علمنا ، وبناًء على تقرير مراجع احل�سابات ونتائج ومعطيات ال�س�ق احلالية وامل�ؤ�سرات امل�ستقبلية ، نقر بالآتي : 

4-1 اأنه مت اإعداد �شجالت احل�شابات بال�شكل ال�شحيح .

عد على اأ�ش�س �شليمة ومت تنفيذه بفعالية .
ُ
4-2 اأن نظام الرقابة الداخلية اأ

4-3 اأنه ل يوجد اأي �شك يذكر ب�شاأن قدرة ال�شركة على موا�شلة ن�شاطها . 

اخلامتة:

يف خت���ام تقريرن���ا ه���ذا ي�شر رئي����س واأع�شاء جمل�س الإدارة  اأن يقدم���وا  خال�س ال�شكر والتقدير اإىل امل�شاهم���ني الكرام على دعمهم وثقتهم الغالي���ة ، واإىل العاملني مبجموعة الت�شني���ع الوطنية على جهودهم 

املثمرة ، واإىل �شركائنا وعمالئنا يف اململكة العربية ال�شعودية ويف كافة اأنحاء العامل لثقتهم وح�شن تعاونهم .
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بف�شل من اهلل تعاىل فقد بداأ القت�شاد العاملي بالتعايف من فرتة الركود التي �شاحبته وعلى مدى عدة اأعوام وا�شتطاعت »الت�شنيع« ان تواكب التطورات 

العاملية خالل العام 2010م واأن تنعك�س تلك التطورات اإيجابيًا على م�شريتها، حيث وا�شلت حت�شني اأدائها وتعزيز مكانتها وقوتها �شواء حمليًا اأو اإقليميا 

اأو عامليًا، ومنت مبيعاتها وتو�شعت ا�شواقها ب�شكل ملحوظ . 

وقد عملت »الت�شنيع« على ا�شتكمال وتنفيذ وتو�شعة م�شاريعها ا�شتجابة للنمو العاملي واملحلي وازدياد الطلب على كثري من منتجات م�شاريعها ، مما 

يتطلب منا على الدوام مراجعة ا�شرتاتيجيتنا و�شيا�شتنا الإنتاجية والت�شديرية وكذلك الدرا�شات امل�شتقبلية للم�شاريع ال�شناعية اجلديدة .

وعلى اأر�س الواقع ومن خالل النتائج املالية التي حققتها »الت�شنيع« بلغ �شايف الأرباح يف نهاية دي�شمرب 2010م مبلغ 1.472.606 األف ريال اأي بارتفاع 

184% عن العام املا�شي. كما بلغت حقوق امل�شاهمني بنهاية دي�شمرب 2010م مبلغ  9.261.647  األف ريال. و بلغت املوجودات بنهاية دي�شمرب 2010م 

حام�س  ينتج  الأكريليك  ملومنرات  م�شنعًا  ي�شم  متكامل  مبجمع  وم�شتقاته  الأكريليك  حام�س  م�شاريع  تنفيذ  حاليًا  ويتم  ريال.  األف   34.745.941

الأكريليك وبيوتايل الأكريليت، وم�شنعًا اآخر للبيوتانول، وم�شنعًا ثالثًا ملنتجات البوليمر عالية المت�شا�س . و�شتكون بداية اإنتاج هذه امل�شاريع يف العام 

2013م باإذن اهلل . 

كما مت النتهاء من اإن�شاء مركز الت�شنيع لتطوير تطبيقات البال�شتيك، حيث مت ت�شميم هذا املركز على منط عاملي ليكون دعامة لعملية الت�شنيع يف 

ال�شركة وكذلك مل�شاعدة ال�شناعات التحويلية يف املنطقة القائمة على ال�شناعات البال�شتيكية. و�شي�شاهم املركز يف تطوير تلك ال�شناعات كما �شيقوم 

املتوقع  العاملية، ومن  التقنية  واملعاهد  والت�شال مع اجلامعات  التعاون  باب  فتح  العمالء، عن طريق  العمل وكذلك  راأ�س  املوظفني على  تدريب  بعملية 

النتهاء من اأعمال اإن�شاء املركز وافتتاحه ر�شميًا خالل العام  2011م .

ولن تقف الت�شنيع عند هذا احلد بل �شتزيد من وترية ن�شاطها وتطورها وت�شنع حتديًا مع واقعها من خالل درا�شة فر�س اأكرث واإن�شاء م�شاريع ذات 

ا�شرتاتيجية عالية وبتقنيات عاملية متميزة لت�شتمر يف  حت�شني اأدائها ، وتعزيز مكت�شباتها، وتطوير م�شاريعها احلالية والعمل على تو�شعتها مبا يتطلبه 

واقع ال�شواق العاملية واملحلية .

د. م�ؤيد بن عي�سى القرطا�س

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

1409/3/20هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%66 �شركة الت�شنيع الوطنية   : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%33 موؤ�ش�شة اخلليج لال�شتثمار    

%01 د. طالل بن علي ال�شاعر    

اأ�شماء  حتمل  املنتجات  من  جمموعة  اإنتاج  يف   وا�شتخدامها  التيتانيوم  اأك�شيد  ثاين  مادة  اإنتاج   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

كري�شتل 100 وكري�شتل 113 وكري�شتل 121 وكري�شتل 122 وكري�شتل 128 وكري�شتل 134.

والأحبار  الطالء  �شناعة  يف  امل�شتخدمة  الرئي�شية  امل��ادة  وه��ي  التيتانيوم  اأك�شيد  ث��اين  م��ادة   : املنتج 

واملواد  التجميل  وم�شتح�شرات  ال�شرياميك  وبالط  واملن�شوجات  وال��ورق  واملطاط  والبال�شتيك 

ال�شيدلنية وغريها من ال�شناعات.

دول العامل ال�شناعية يف اآ�شيا واأوروبا واأمريكا واأفريقيا واملنطقة العربية واأ�شرتاليا.  : الأ�س�اق 

برج امل�شتقبل - الدور التا�شع والعا�شر  : امل�قع 

�س.ب 13586 جدة 21414  هاتف: 9966  652  02  فاك�س 9933  652  02   

info@cristalglobal.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.cristalglobal.com  : امل�قع على الإنرتنت 

مدينة ينبع ال�شناعية  : م�قع امل�سنع 

�س.ب 30320 هاتف: 2800  321  فاك�س 1018  396
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الشركة السعودية للبولي أوليفينات

1422/4/15هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

�شركة الت�شنيع الوطنية   %75  : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%25 بازل موين اأورينت انڤ�شتمنت�س     

455 األف طن بروبيلني  : املنتج 

720 األف طن بويل بروبلني      

منذ عام 2004م  : الت�سغيل التجاري 

ي�شتخدم كمادة اأولية اأ�شا�شية يف �شناعات البال�شتيك و ال�شجاد و احلاويات و علب التعبئة   : ا�ستخدامات املنتج 

و الأكيا�س و املن�شوجات   

30% حملي و يف دول اخلليج  : الأ�س�اق 

70% يف الأ�شواق العاملية   

:  3.3 مليار )ر.�س( تكلفة امل�سروع الكلية 

400 موظف   : الق�ى العاملة 

يقع امل�شنع �شمن املجمع البرتوكيميائي الذي اأقامته �شركة الت�شنيع الوطنية مبدينة اجلبيل    : امل�قع 

ال�شناعية.

�س.ب 35579 اجلبيل 31961

هاتف: 2000  358  03 فاك�س 2558  358  03

general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : امل�قع على الإنرتنت 
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1427/4/8هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%60.45 �شركة الت�شنيع الوطنية    : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%32.55 �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات    

%7.00 املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية      

اإن�شاء واإدارة وت�شغيل ومتلك امل�شاريع البرتوكيماوية والكيماوية وت�شويق منتجاتها والقيام    : مهام ال�سركة ون�ساطها 

بكافة الأعمال املتعلقة بها.

تقع الإدارة العامة يف مدينة الريا�س  : امل�قع 

�شارع ال�شتني - امللز   

مبنى العقارية اجلديد - الربج الثاين - الدور ال�شابع   

�س.ب 26707 الريا�س 11496   

هاتف: 7166  476  01 فاك�س 0898  477  01   

general@tasnee.com   : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com   : امل�قع على الإنرتنت 

شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات  
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1427/4/16هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%75 �شركة الت�شنيع وال�شحراء لالأوليفينات    : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%25 �شركة  با�شل القاب�شة لل�شرق الأو�شط     

اإنتاج مليون طن من الإيثيلني و285 األف طن من الربوبلني �شنويًا.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

400 األف طن بويل اإثيلني عايل الكثافة  : املنتج 

400 األف طن بويل اإيثلني منخف�س الكثافة

30% حملي و يف دول اخلليج  : الأ�س�اق 

70% يف الأ�شواق العاملية   

:  9.7 مليار )ر.�س( تكلفة امل�سروع الكلية 

550 موظف   : الق�ى العاملة 

يقع امل�شنع �شمن املجمع البرتوكيميائي الذي اأقامته �شركة الت�شنيع الوطنية مبدينة اجلبيل    : امل�قع 

ال�شناعية.

�س.ب 35579 اجلبيل 31961

هاتف: 2000  358  03 فاك�س 2558  358  03

general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : امل�قع على الإنرتنت 

الشركة السعودية لإلثيلين والبولي إثيلين
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1422/9/6هـ.   : تاريخ التاأ�سي�س 

اإحدى �سركات الت�سنيع ال�طنية

القيام بخدمات الت�شويق للغري والوكالت التجارية ووكالت التوزيع وخدمات الفح�س واملعاينة   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

وخدمات التعبئة والتغليف. ون�شاطها الأ�شا�شي هو ت�شويق البويل بروبلني والبويل اإثيلني.

والقارة  الأو�شط  وال�شرق  واإي��ران  وباك�شتان  والهند  اخلليج  ودول  ال�شعودية  العربية  اململكة   : الأ�س�اق 

الأفريقية.

يقع املركز الرئي�شي لل�شركة يف مدينة الريا�س   : امل�قع 

�شارع ال�شتني - امللز

مبنى العقارية اجلديد - الربج الثاين - الدور ال�شابع

�س.ب 26707 الريا�س 11496

هاتف: 4559  473  01 فاك�س 4580  473  01

info@tasneemarketing.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasneemarketing.com  : امل�قع على الإنرتنت 

شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات
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2009/4/4م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%65 �شركة الت�شنيع وال�شحراء لالأوليفينات    : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%13 �شركة الت�شنيع الوطنية      

%22 �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات     

اإن�شاء واإنتاج ومتلك م�شاريع حام�س الأكريليك وم�شتقاته  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

يقع املركز الرئي�شي لل�شركة يف مدينة الريا�س  : امل�قع 

�س.ب 26707 الريا�س 11496 اململكة العربية ال�شعودية   

هاتف: 4767166  01 فاك�س 4770898  01

general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : امل�قع على الإنرتنت 

)SAAC( الشركة السعودية لحامض اإلكريليك ومشتقاته
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2009/7/5م   : تاريخ التاأ�سي�س 

%75 ال�شركة ال�شعودية حلام�س الإكريليك وم�شتقاته )SAAC( بن�شبة      : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%25 و�شركة داو كيميكال الأمريكية والتي ا�شتحوذت على �شركة روم اند ها�س الأمريكية     

اإنتاج حام�س الإكريليك اجلليدي وحام�س الإكريليك اخلام وبيوتايل اكريليت   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

يقع املركز الرئي�شي لل�شركة يف مدينة اجلبيل ال�شناعية   : امل�قع 

�س.ب 35579 اجلبيل 31961 اململكة العربية ال�شعودية

هاتف: 2000  358  03 فاك�س 3585 358  03

general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : امل�قع على الإنرتنت 

:)SAMCO( الشركة السعودية لمونمرات اإلكريليك
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1992م  : تاريخ التاأ�سي�س 

اإحدى �سركات الت�سنيع ال�طنية

املنتجات  و�شناعة  عام  ب�شكل  التحويلية  البال�شتيكية  ال�شناعات  على  ال�شركة  ن�شاط  يقوم    : مهام ال�سركة ون�ساطها 

اللدائنية الهند�شية املتخ�ش�شة ب�شكل خا�س.

ترتكز اأعمال �شركة الرواد »رواد للبال�شتيك« يف �شناعة الألواح البال�شتيكية )حيث ت�شنع تلك   : املنتج 

الألواح باأنواع خمتلفة مثل األواح البويل كربونيت واألواح الأكريليك، واألواح البويل �شتايرين عايل 

الكثافة، واألواح اإيه بي اإ�س(، و�شناعة احلقن )وذلك باإنتاج القطع البال�شتيكية بطريقة احلقن 

ال�شناعية  وال�شوائل  الدهانات  و�شطول  البال�شتيكية،  ال�شيارات  بطاريات  واأغطية  علب  مثل 

واأغطيتها(، و�شناعة اإعادة التدوير للمخلفات البال�شتيكية )مثل خملفات البطاريات التالفة 

بيعها  يعاد  والتي  اأوليفينات  البويل  ملواد  املنتجة  ال�شركات  بروبلني وخملفات  البويل  مواد  من 

لل�شركات ال�شناعية بعد معاجلتها وتقوم بدورها با�شتخدامها كمواد اأولية يف �شناعاتها(.

�شوق اململكة العربية ال�شعودية ودول اخلليج العربي، معظم دول ال�شرق الأو�شط، وبع�س الدول   : الأ�س�اق 

الآ�شيوية والأوروبية واجلنوب اأفريقية.

املركز الرئي�شي وامل�شنع يف املدينة ال�شناعية الثانية بالريا�س  : امل�قع 

�س.ب. 29452 الريا�س – الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�شعودية

فاك�س: 966-1-2651973+ هاتف: 966-1-2651966+ 

info@rowadplastic.com  : الربيد الإلكرتوين 

 www.rowadplastic.com  : امل�قع على الإنرتنت 

شركة الرواد الوطنية للبالستيك المحدودة »رواد للبالستيك«
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2006م  : تاريخ التاأ�سي�س 

%70 �شركة الرواد الوطنية للبال�شتيك املحدودة   : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%30      �شركات اأجنبية متخ�ش�شة   

:  يقوم ن�شاط ال�شركة على �شناعة العوازل ال�شناعية املتخ�ش�شة. مهام ال�سركة ون�ساطها 

ت�شمى  والتي  املتخ�ش�شة  ال�شناعية  العوازل  �شناعة  لالأغ�شية« يف  »رواد  �شركة  اأعمال  ترتكز   : املنتج 

»بالأغ�شية ال�شناعية البال�شتيكية الأر�شية املرنة« والتي يتم ت�شنيعها من مواد البويل اثيلني 

املياه  لتخزين  املائي  والتبطني  العزل  م�شاريع  يف  ت�شتخدم  حيث  الكثافة.   ومنخف�س  عايل 

واحلفاظ عليها.

�شوق اململكة العربية ال�شعودية ودول اخلليج العربي، معظم دول ال�شرق الأو�شط، وبع�س الدول   : الأ�س�اق 

الآ�شيوية والأوروبية واجلنوب اأفريقية. 

املركز الرئي�شي يف املدينة ال�شناعية الثانية بالريا�س  : امل�قع 

�س.ب. 29452 الريا�س – الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�شعودية

فاك�س: 966-1-2651973+ هاتف: 966-1-2651966+ 

امل�شنع يف املدينة ال�شناعية الثانية بالدمام

info@rowadplastic.com  :  الربيد الإلكرتوين 

www.rowadplastic.com  : امل�قع على الإنرتنت 

شركة الرواد الدولية لألغشية الصناعية المحدودة “رواد لألغشية”
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:  2008م تاريخ التاأ�سي�س 

%50 �شركة الرواد الوطنية للبال�شتيك املحدودة   : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%37.5    �شركة الت�شنيع لت�شويق البرتوكيماويات   

%12.5      �شركة دي. اإم. تي. تكنولوجي النم�شاوية  

:  يقوم ن�شاط ال�شركة على �شناعة اأفالم )رقائق( التغليف. مهام ال�سركة ون�ساطها 

املزدوج  ال�شد  بطريقة  التغليف  رقائق  �شناعة  يف  التغليف«  لأفالم  »رواد  �شركة  اأعمال  ترتكز   : املنتج 

من مادة البويل بروبلني )BOPP( والتي ت�شتخدم يف تغليف املواد الغذائية والأطعمة والوجبات 

ال�شريعة.

�شوق اململكة العربية ال�شعودية ودول اخلليج العربي، معظم دول ال�شرق الأو�شط، وبع�س الدول   : الأ�س�اق 

الآ�شيوية والأوروبية واجلنوب اأفريقية. 

املركز الرئي�شي يف املدينة ال�شناعية الثانية بالريا�س  : امل�قع 

�س.ب. 29452 الريا�س – الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�شعودية

فاك�س: 966-1-2651973+  هاتف: 966-1-2651966+ 

 امل�شنع يف املدينة ال�شناعية الثانية بالدمام

info@rowadplastic.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.rowadplastic.com  : امل�قع على الإنرتنت 

شركة الرواد العالمية ألفالم التغليف المحدودة »رواد ألفالم التغليف«
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1413/5/8هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%80 �شركة الت�شنيع الوطنية    : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%20 �شركاء حمليون      

اإنتاج بطاريات ال�شيارات.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

بطاريات ال�شيارات باأنواعها  : املنتج 

اململكة العربية ال�شعودية، والدول املجاورة  : الأ�س�اق 

املدينة ال�شناعية الثانية  : امل�قع 

املرحلة الثالثة - الريا�س  

�س.ب 177 الريا�س 11383  

اململكة العربية ال�شعودية  

هاتف: 0019  265  01 فاك�س: 0057  265  01  

nbc@battariat.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.battariat.com  : امل�قع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لصناعة البطاريات »بطاريات«
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1410/10/25هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%74.90 �شركة الت�شنيع الوطنية     : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%25.10 �شركاء حمليون       

اإعادة تدوير البطاريات امل�شتهلكة �شناعيًا واإنتاج الر�شا�س والبويل بروبلني و�شلفات ال�شوديوم   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

من البطاريات امل�شتهلكة.

مادة الر�شا�س، �شلفات ال�شوديوم.  : املنتج 

اململكة العربية ال�شعودية.  : الأ�س�اق 

املنطقة ال�شناعية الثانية  : امل�قع 

املرحلة الثالثة - الريا�س

�س.ب 43169 الريا�س 11561

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف: 2424  265  01 فاك�س: 2223  265  01

info@rasass.com.sa  : الربيد الإلكرتوين 

www.rasass.com.sa  : امل�قع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة »رصاص«
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1406/7/29هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%85 �شركة الت�شنيع الوطنية     : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%15 �شركاء حمليون       

البال�شتيكية  الأل��واح   - ال�شيارات  بطاريات  وت�شمل  ال�شناعية  املنتجات  وتوزيع  وبيع  ت�شويق   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

يف  ال�شتثمار   - ال�شناعية  للمنتجات  التجارية  الوكالت   - والت�شدير  ال�شترياد  اأعمال   -

 جمالت اخلدمات ال�شناعية وت�شمل خدمات املحافظة على البيئة وخدمات اجلودة والفح�س

والختبار الفني.

ال�شوق املحلية والإقليمية.  : الأ�س�اق 

مبنى العقارية اجلديد - الربج الأول  : امل�قع 

�شارع ال�شتني - امللز - الريا�س

�س.ب 86868 الريا�س 11632

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف: 2800  476  01 فاك�س: 0088  476  01

khadamatbp@hotmail.com  : الربيد الإلكرتوين 

الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة »خدمات« KHADAMAT
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1406/7/29هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%74.89 �شركة الت�شنيع الوطنية و�شركة خدمات   : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%25.11 �شركة تي يو يف نورد الأملانية العاملية    

تقدمي اخلدمات الفنية يف جمالت الفح�س والختبار، املعايرة وال�شيانة، نظم اإدارة اجلودة والبيئة )الآيزو(،   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

نظم اإدارة �شالمة الأغذية )ها�شب(، ال�شحة وال�شالمة، تقنية املعلومات، التقييم البيئي، والتدريب.

اأنظمة اإدارة اجلودة )الآيزو 9001(، اأنظمة اإدارة البيئة )الآيزو 14001(، اأنظمة ال�شالمة وال�شحة املهنية   : خدمات ال�سركة 

واأوعية  للغاليات  الفني  والختبار  الفح�س  )الها�شب(،  الغذاء  �شالمة  اإدارة  اأنظمة   ،)18001  OHSAS(

ال�شغط والرافعات ومعدات الرفع، فح�س ومعاينة معدات ال�شالمة، تقدمي ال�شت�شارات الهند�شية للتاأهيل 

)ASME(، اإجراء الختبارات غري الإتالفية )NDT(، القيا�س واملعايرة لأجهزة ومعدات القيا�س، والتدريب على 

كل هذه اخلدمات.

اململكة العربية ال�شعودية  : الأ�س�اق 

املقر الرئي�شي: �س.ب 3998 الدمام 31481 اململكة العربية ال�شعودية هاتف: 1835  828  03   فاك�س 1267  828  03  : امل�قع 

sales@fahss.com   info@fahss.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.fahsstuv.com   : امل�قع على الإنرتنت 

فرع الفح�س والختبار الفني )فح�س/TUV اجلبيل(  : الفروع 

�س.ب 10771 اجلبيل 31961 اململكة العربية ال�شعودية هاتف:  9/10 / 8 /  7607  340  03  فاك�س: 7605  340  03

info@fahsstuv.com :الربيد الإلكرتوين

www.fahsstuv.com :موقع الإنرتنت

خمترب اخلليج للمقايي�س واملعايري )جيم�س(

�س.ب 10166  اجلبيل 31961  اململكة العربية ال�شعودية هاتف: 9453  341  03  /  9452  341  03 /  9451  341  03  فاك�س: 7628  341  03

info@gems-calibration.com الربيد الإلكرتوين

www.gems-calibration.com :موقع الإنرتنت

الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة »فحص«
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1425/3/8هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%74.89 �شركة الت�شنيع الوطنية و�شركة خدمات    : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%25.11 �شركة تي يو يف نورد الأملانية العاملية     

الأغذية  �شالمة  اإدارة  نظم  )الآي��زو(،  والبيئة  اإدارة اجلودة  نظم  والختبار،  الفح�س  الفنية يف جمالت  تقدمي اخلدمات   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

)ها�شب(، ال�شحة وال�شالمة، تقنية املعلومات، والتقييم البيئي والتدريب.

 OHSAS( املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  اأنظمة   ،)14001 )الآي��زو  البيئة  اإدارة  اأنظمة   ،)9001 )الآي��زو  اجلودة  اإدارة  اأنظمة   : خدمات ال�سركة 

واأوعية ال�شغط والرافعات ومعدات  الفني للغاليات  الغذاء )الها�شب(، الفح�س والختبار  اإدارة �شالمة  اأنظمة   ،)18001

اإجراء الختبارات غري الإتالفية   ،)ASME( للتاأهيل  الرفع، فح�س ومعاينة معدات ال�شالمة، تقدمي ال�شت�شارات الهند�شية 

اأكادميية ذات  والإداري��ة من خالل  والهند�شية  الفنية  املجالت  العديد من  تدريبية متخ�ش�شة يف  تقدمي خدمات   ،)NDT(

.)TUV Akademie( م�شتوى متميز

دول جمل�س التعاون اخلليجي، وبع�س الدول العربية.  :  الأ�س�اق 

املقر الرئي�شي؛ �س.ب 26674 - املنامة - مملكة البحرين هاتف: 7391  787  1  973     فاك�س: 7392  787  1  973  : امل�قع 

samsonb@tuv-nord.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tuv.me.com  : امل�قع على الإنرتنت 

فرع اأب�ظبي؛ �س.ب 46030 اأبوظبي - الإمارات العربية املتحدة هاتف: 8500  447  2  971  : الفروع 

abudhabi@tuv-nord.com فاك�س: 8600  447  2  971 الربيد الإلكرتوين 

فرع دبي؛ �س.ب 79123  دبي - الإمارات العربية املتحدة هاتف: 6431  345  4  971 

dubai@tuv-nord.com :فاك�س 6373  345  4  971  الربيد الإلكرتوين

فرع قطر؛ �س.ب 24922  الدوحة - قطر، هاتف: 186  4620  974

qatar@tuv-nord.com :فاك�س: 216  4620  974 الربيد الإلكرتوين

فرع الك�يت؛ �س.ب 29643 ال�شفاة 13157 الكويت، هاتف: 5962  246  965

kuwait@tuv-nord.com :فاك�س: 5964  246  965 الربيد الإلكرتوين

syria@tuv-nord.com :فرع �س�رية؛ هاتف: 1997  331  11  963 /  3837  331  11  963 الربيد الإلكرتوين

»TUV-ME« تي يو في ميدل إيست
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1411/5/16هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%35.46 �شركة الت�شنيع الوطنية     : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%64.54 بقية امل�شاهمني      

ال�شناعات احلديدية التحويلية والهند�شية والأ�شا�شية.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

خمتلف اأنواع الأ�شالك امل�شحوبة، املحاور مبختلف اأنواعها، وامل�شبوكات وقطع الغيار.  : املنتج 

اإيطاليا،  بريطانيا،  العربية،  الدول  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  ال�شعودية،  العربية  اململكة   : الأ�س�اق 

باك�شتان، واإيران.

مدينة اجلبيل ال�شناعية  : امل�قع 

�س.ب 10882 اجلبيل ال�شناعية 31961

هاتف: 8000  358  03 فاك�س 3831  358  03

natmetal@natmetalco.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.natmetalco.com  : امل�قع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن »معدنية«
�سركة م�ساهمة مدرجة يف تداول
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1404/4/19هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

�شركة ع�شري     %50.40  : ال�سركاء الرئي�سي�ن 

%42.60 �شركة الت�شنيع الوطنية  

%07 �شركاء حمليون     

اإنتاج وت�شويق وبيع الكرتون امل�شلع.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

الكرتون امل�شلع جلميع القطاعات وال�شتخدامات  : املنتج 

اململكة العربية ال�شعودية، دول جمل�س التعاون اخلليجي، الدول العربية  : الأ�س�اق 

)الأردن و�شوريا واليمن(.

املدينة ال�شناعية الثانية بالريا�س.  : امل�قع 

�س.ب: 25817 الريا�س 11476

هاتف: 2211  265  01 فاك�س: 2482  265  01

info@watanpac.com.sa  : الربيد الإلكرتوين 

www.watanpac.com.sa  : امل�قع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة »وطن باك«
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م الأم���ري �شلطان بن عبد العزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان  ك���َرّ

واملفت����س العام، �شرك���ة الت�شنيع الوطنية يف اإطار تكرميه لرعاة املناف�ش���ة الوطنية الثانية لإعداد 

خط���ط عمل امل�شاريع ال�شغرية و�شركاء الربنامج الوطن���ي لل�شياقة، وكذلك الفائزين يف املناف�شة 

الوطني���ة الثانية وال�ش���ركاء ال�شرتاتيجيني، وذلك يف 23 مار����س 2010م. وت�شلم املهند�س مبارك 

بن عب���داهلل اخلفرة، رئي�س جمل�س الإدارة، درعًا تكرمييًا من الأمري �شلطان، للدعم الذي تقدمه 

ال�شركة ملركز الأمري �شلطان ب���ن عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واإميانها باأهمية التنمية الجتماعية 

و�شرورة خدمة املجتمع املحلي.

ويه���دف املركز منذ اإن�شائ���ه اإىل حتقيق هدف الأمري �شلطان بن عب���د العزيز اآل �شعود ويل العهد 

ونائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان املفت�س العام والرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة �شلطان 

بن عبد العزيز اآل �شعود اخلريية، يف دعم م�شرية تطور املجتمع ال�شعودي ب�شكل خا�س واخلليجي 

ب�ش���كل عام، يف العمل على تطوير التعليم واإف���ادة اأطفال الوطن علميًا وثقافيًا، وخدمة الوطن من 

خالل و�شائل تعليمية مواكبة للتقدم التقني والعلمي.

األمير 
سلطان بن 
عبدالعزيز 

يكرم
 التصنيع 
الوطنية
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ا�شتقب���ل الأم���ري �شلم���ان بن عبدالعزيز وفد من �شركة الت�شنيع الوطنية وعلى راأ�شهم �شعادة رئي�س جمل�س اإدارة الت�شنيع املهند����س /مبارك بن عبداهلل اخلفرة يف ق�شر احلكم باإمارة الريا�س، بح�شور معايل 

الدكت���ور حم���ود الب���در، اأمني عام جمعي���ة اإن�شان. وقد قدم وفد الت�شني���ع ل�شموه تربع الت�شنيع بتمويل ت�شغي���ل حا�شنة اأعمال داخل مقر جمعية )اإن�ش���ان( وذلك لتدريب الأيتام على مهارت���ي ا�شتخدام و�شيانة 

احلا�شب الآيل والتي يتخللها اإعداد امل�شتفيدين من هذه احلا�شنة ل�شوق العمل وتقوية مهارات اللغة الإجنليزية لديهم.

وتقدم )الت�شنيع( مبوجب هذه التربع دعمًا للجمعية مبقدار 500.000 ريال �شعودي يتم توظيفها يف ت�شغيل احلا�شنة ل�شنتها الثانية وتغطية امل�شاريف الت�شغيلية لها

 ملدة عام كامل. 

برعاية من صاحب السمو الملكي األمير ســـلمان بن عبدالعزيز أمــير منطقــة الريــاض
التصنيع  الوطنية تدعم الجمعية الخيرية لرعاية األيتام )إنسان(  بمبلغ  500.000 ريال
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الخفرة.. أفضل رئيس مجلس 

إدارة عن قطاع الصناعة 

بالمملكة

منح���ت جمموعة ITP العاملية للن�شر جائزتها لهذا العام 2009م للمهند�س مبارك 

ب���ن عبداهلل اخلفرة، رئي�س جمل����س اإدارة الت�شنيع الوطنية  كاأف�شل رئي�س جمل�س 

اإدارة ع���ن القط���اع ال�شناعي باململك���ة العربية ال�شعودية. وت�شن���ف هذه اجلائزة 

كواح���دة م���ن اأف�ش���ل اجلوائز الت���ي متنح عن قط���اع الأعمال وهي واح���دة من 16 

جائزة منها جائزة اأف�شل رئي�س تنفيذي واأف�شل �شركة للعام.

وق���د مت اختيار املهند�س اخلفرة طبقًا لعتبارات عدة كان من اأبرزها قيادة �شركة 

الت�شني���ع الوطني���ة واإب���راز دوره���ا كواحدة من اأك���رب ال�ش���ركات العاملية يف جمال 

البرتوكيماويات والكيماويات، حيث حققت �شركة الت�شنيع الوطنية قفزات عديدة 

جعلته���ا مناف�ش���ًا قويًا لكربيات ال�ش���ركات العاملية حمققة املرتب���ة الثانية عامليًا يف 

اإنت���اج مادة ثاين اأك�شيد التيتانيوم وبامتالكها م�شروعني عمالقني للبرتوكيماويات 

باملنطق���ة ومنتجاتها تغزو معظم دول العامل اإ�شافة لوجود عدد من امل�شانع لها يف 

اأوروبا واأمريكا ال�شمالية واجلنوبية واأ�شرتاليا. 

وق���د جرى توزيع اجلوائز م�شاء يوم الأحد 21 مار����س 2010م بقاعة بريدة بفندق 

الريا����س انرتكونتيننت���ال. وق���د ح�ش���ر احلف���ل ع���دد كبري م���ن رج���ال ال�شناعة 

والقت�شاد واملال والتجارة.
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التصنيع الوطنية سادس أسرع الشركات السعودية نموًا

ح�شل���ت �شرك���ة الت�شنيع الوطنية على املرتبة ال�شاد�شة �شمن اأ�شرع ال�شركات ال�شعودية منوًا لعام 2010م، وذلك بعد اأن متكنت من 

حتقي���ق طفرة يف منوها وعززت من تواجدها على امل�شتوي���ني الإقليمي والعاملي متجاوزة الآثار ال�شلبية لالأزمة املالية العاملية. وكانت 

الت�شني���ع الوطني���ة قد حققت طفرات يف منوها واأرباحه���ا خ�شو�شًا يف فرتتي الربع الثالث والربع الراب���ع من عام 2009م املا�شي، 

بع���د اأن حقق���ت منوًا يف الأرباح يف الرب���ع الثالث بلغ 58.3% عن الفرتة نف�شها من عام 2008م وبواق���ع 237.3 مليون ريال �شعودي. 

ويف الربع الرابع بلغت ن�شبة النمو يف اأرباح الت�شنيع 171% عن الفرتة نف�شها من عام 2008م بواقع 222.1 مليون ريال �شعودي.

وق���د تاأهل���ت الت�شنيع اإىل هذه اجلائزة بف�شل مردود اإحدى �شركاتها وهي ال�شركة ال�شعودية لالإثيلني والبويل اإثيلني التي عززت من 

منوها خالل الن�شف الثاين من عام 2009م.

وق���د مت تك���رمي الت�شنيع وت�شلم الدكتور موؤيد بن عي�شى القرطا�س، نائب رئي����س جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب درعًا تكرمييًا خالل 

قيم على هام�س فعاليات منتدى التناف�شية الدويل الرابع الذي ُعقد يف الريا�س يف 28 يناير 2010م بح�شور اأكرث من 
ُ
احلف���ل ال���ذي اأ

3000 �شخ����س م���ن قادة الأعم���ال والأكادمييني وامل�شوؤول���ني احلكوميني ال�شعوديني والعاملي���ني. ويذكر اأن جائزة اأ�ش���رع مائة �شركة 

�شعودية منوًا ُتعد اأكرب جائزة عاملية يف جمال الأعمال، واكرب جائزة حملية يف ال�شعودية.

رع���ت �شرك���ة الت�شنيع الوطنية و�شارك���ت للعام الثاين على الت���وايل يف موؤمتر �شل�شل���ة التوريد الثاين الذي نظم���ه الحتاد اخلليجي 

مل�شنع���ي البرتوكيماوي���ات والكيماوي���ات )جب���كا( يف العا�شم���ة البحرينية، املنامة يف الف���رتة من 24 اإىل 26 اأكتوب���ر 201م. وهدف 

املوؤمت���ر واملتحدث���ون فيه للو�شول اإىل اأف�شل املمار�شات التي يجب تطبيقها واعتماده���ا للتو�شل اإىل جعل طريقة توزيع املنتجات على 

امل�شتهلكني �شريعة واآمنة وقليلة التكلفة وم�شوؤولة اجتماعيًا. 

وق���د حظ���ي املوؤمتر بدعم من ال�شيد عبداحل�شني م���ريزا، وزير النفط والغاز ورئي����س جمل�س اإدارة الهيئة الوطني���ة للنفط والغاز يف 

مملكة البحرين. و�شاركت الت�شنيع بجناح متميز يف املعر�س امل�شاحب للموؤمتر بالإ�شافة اإىل م�شاركة الدكتور عبدالعزيز الباطي، 

نائ���ب رئي����س جلنة �شل�شلة التوريد يف الحتاد اخلليجي مل�شنعي البرتوكيماوي���ات والكيماويات )جبكا( ومدير عام �شل�شلة التوريد يف 

جمم���ع �شرك���ة الت�شنيع الوطني���ة للبرتوكيماويات بورقة عمل �شمن جمموع���ة متميزة من امل�شاركني واملتحدث���ني البارزين يف جمال 

ال�شحن والتوريدات لتبادل الآراء واخلربات على مدار الأيام الثالثة للموؤمتر.

أقيم في البحرين لمدة ثالثة أيام
»التصنيع« ترعى وتشارك في مؤتمر الشحن والتوريد في نسخته الثانية
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السعودية لحامض األكريليك وإيفونيك األلمانية توقعان مذكرة أساسيات اإلتفاق لمشروع البوليمرات فائقة االمتصاص

اأعلن���ت �شرك���ة الت�شنيع الوطنية اأن اإحدى ال�شركات التابع���ة ل�شركة الت�شنيع وال�شحراء لالوليفينات وهي ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك املح���دودة ، قد وقعت الثنني 2010/04/26 »مذكرة اأ�شا�شيات 

الإتف���اق« للم�شارك���ة م���ع �شركة ايفونيك الأملاني���ة )Evonik( وذلك لإن�شاء م�شنع لإنتاج 80 األف طن �شنوّيًا من مادة البوليمرات فائقة المت�شا�س يف مدين���ة اجلبيل ال�شناعية ، علمًا بان ال�شركة ال�شعودية 

حلام�س الكريليك املحدودة �شبق اأن وقعت اتفاقية م�شروع م�شرتك مع �شركة داو المريكية لتاأ�شي�س م�شنع لإنتاج حام�س الأكريليك والأكريالت. وتعترب هذه امل�شانع الأوىل من نوعها يف املنطقة.

وت�شتخ���دم البوليم���رات فائق���ة المت�شا����س كمادة اأ�شا�شية ل�شناع���ة الفوط ال�شحية واحلفاظ���ات. وتدخل مواد حام�س الأكريلي���ك والكريالت يف ا�شتعم���الت متنوعة منها �شناعة ال�شب���اغ واملواد ال�شمغية 

وا�شتعم���الت �شناعي���ة متع���ددة. ومن املتوقع اأن يبداأ الإنتاج مل�شروع البوليمرات فائقة المت�شا����س يف الربع الأول من عام 2013 م، ويوفر امل�شروع حوايل 100 فر�شة وظيفي���ة مبا�ش���رة قابلة للزيادة مع التو�شع 

التدريجي يف امل�شروع.
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التصنيع تدعم 

مشروع الوقف 

الخيري لجمعية 

إرادة بمبلغ 

مليون ريال

دعمت �شركة الت�شنيع الوطنية اجلمعية اخلريية لذوي الحتياجات اخلا�شة باجلبيل ال�شناعية 

)اإرادة( مببل���غ ملي���ون ريال �شع���ودي يتم توجيهها لت�شيي���د جممع جتاري كب���ري  مبدينة اجلبيل 

ال�شناعي���ة ويتم ال�شتفادة من عوائ���ده خلدمة اأغرا�س اجلمعية. وقد �شل���م املهند�س �شالح بن 

فه���د النزهة، الرئي�س امل�ش���وؤول الت�شغيلي الأعلى بالت�شنيع، �شي���كًا باملبلغ اإىل الدكتور جا�شم بن 

حمم���د الأن�شاري، ع�شو جمل�س ال�شورى ورئي����س جمل�س اإدارة اجلمعية مبقر اجلمعية يف مدينة 

اجلبيل ال�شناعية.

ويق���دم ه���ذا امل�شروع يد العون لذوي الحتياجات اخلا�ش���ة امل�شتفيدين من خدمات اجلمعية من 

كل الفئ���ات العمرية من خ���الل التدخل املبكر لدم���ج ذوي الحتياجات اخلا�ش���ة ولتمكينهم من 

الندم���اج وامل�شارك���ة بفاعلي���ة يف املجتم���ع، حي���ث تق���وم اجلمعية بتق���دمي اخلدم���ات التعليمية 

والتاأهيلي���ة املتخ�ش�شة ال�شاملة. كذلك يهدف هذا امل�شروع اإىل حتقيق اأهداف اجلمعية يف ن�شر 

الوع���ي حول الإعاقة بني اأفراد املجتمع وتثقي���ف وتدريب اأفراد الأ�شرة على كيفية التعامل الأمثل 

م���ع ذوي الحتياجات اخلا�شة، كذلك تاأ�شي����س قاعدة بيانات ومعلومات واإح�شائيات عن حالت 

الإعاق���ة يف اجلبي���ل وت�شجيع ودع���م الدرا�شات واأبح���اث الإعاقة، مما ي�شه���م يف و�شع اخلطط 

والتوجهات لتطوير اخلدمات التاأهيلية والتعليمية وال�شحية لذوي الحتياجات اخلا�شة.

التصنيع تدعم إنشاء وتجهيز أول وأكبر عيادة 

لمكافحة التدخين في المملكة

د�ش���ن الأ�شتاذ فه���د بن معمر، حمافظ الطائ���ف، اأول واأكرب عيادة متنقلة ومعر����س توعوي ملكافحة 

التدخ���ني والتوعي���ة باأ�شرار املخدرات والت���ي دعمتها �شركة الت�شنيع الوطني���ة بالتعاون مع اجلمعية 

اخلريي���ة للتوعية باأ�شرار التدخني واملخدرات »كفا«، وذلك �شمن حمل���ة »اأ�شعل اأماًل باإيقافها« التي 

اأطلقته���ا »كف���ا« بقاع���ة ال�شالم، وا�شتم���رت ملدة خم�ش���ة اأيام مب�شارك���ة نخبة من الأطب���اء والعلماء 

واملفكرين.

وقدم���ت الت�شنيع دعم���ًا ماليًا ق���دره 500.000 ريال �شع���ودي مت توجيهها بالكام���ل لإن�شاء وجتهيز 

العي���ادة واملعر�س املتنقل، والتي تتوىل اجلمعية ت�شغيلها به���دف معاجلة املدخنني يف اململكة العربية 

ال�شعودي���ة وم�شاعدته���م عل���ى الإقالع ع���ن التدخ���ني، بالإ�شاف���ة اإىل تزويدهم باملعلوم���ات الطبية 

والتوعوية والأحكام ال�شريعة املتعلقة بالتدخني.
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اإدراكًا مل�سـ�ؤوليتها الجتماعيـــــة

التصنيع الوطنية ترعى 

اللقاءات التوعوية 

بمكاسب االنضمام 

لمنظمة التجارة 

العالمية

ب���ادرت �شرك���ة الت�شنيع الوطنية بدعم ورعاية ثالث���ة لقاءات توعوية مبكا�شب الن�شم���ام ملنظمة التجار العاملية، 

عقدت على مدار ثالثة اأيام يف املدن الرئي�شية الثالث الريا�س والدمام وجدة يف الفرتة من 8-10 يناير 2010م، 

مت خالله���ا ا�شتقطاب خبريين من خرباء منظمة التجارة العاملي���ة للتوعية مب�شاألة جتنب ق�شايا مكافحة الإغراق 

وكيفي���ة النفاذ لالأ�ش���واق العاملية. وا�شتهدفت اللقاءات م�ش���وؤويل ال�شركات واملهتمني ب�ش���اأن ال�شناعة والت�شدير 

والنفاذ اإىل الأ�شواق العاملية.

وق���د مت اختي���ار امل���دن الث���الث باعتباره���ا الأكرب من حي���ث الثقل التج���اري والقت�ش���ادي، مما يتي���ح املزيد من 

ا�شته���داف �شرائح متنوعة من الفاعلني يف قطاع الأعمال كروؤ�شاء ال�شركات الكربى املنتجة واملديرين التنفيذيني 

م���ن ال�ش���ركات املنتج���ة وامل�ش���درة، وم�ش���وؤويل الغ���رف التجاري���ة يف املناطق الث���الث اإىل جانب كب���ار املوظفني 

احلكومي���ني ذوي العالق���ة يف القط���اع الع���ام. وقد هدفت اللق���اءات الثالث���ة اإىل توعية وتعري���ف القطاع اخلا�س 

ال�شع���ودي بفوائد ان�شمام اململكة العربية ال�شعودي���ة اإىل منظمة التجارة العاملية من خالل �شمان ا�شتفادتهم من 

و�شول �شادراتهم اإىل اأكرث من 153 دولة هم اأع�شاء املنظمة، وكذلك جتنب م�شكالت مكافحة الإغراق.

وهدف���ت اللق���اءات التوعوية اأي�ش���ًا اإىل تعظيم مكا�ش���ب الن�شمام للمنظم���ة، وتعزيز كفاءة م�ش���وؤويل القطاعني 

احلكوم���ي واخلا����س وحف���ز قدراتهم عل���ى جمابهة م���ا تفر�شه جم���الت التج���ارة العاملية من حتدي���ات وتعزيز 

اإمكاناتهم لالإفادة من الفر�س املتاحة اأمام املنتجات الوطنية وتنمية ال�شادرات ال�شعودية.

 رعــت �سركــــــــة الت�سنيــع ال�طنيــة الــدورة الرابعة لــرايل حائل 

الــدويل بعد اأن اثبــت جناحــــه يف الأعــ�ام ال�سابقــة ، وتاأتي هذه 

امل�ساركــة لل�سنــة الثالثة على التــ�ايل . ومتيــزت امل�ساركـــة يف هذا 

العــام ب�جــ�د فريق الت�سنيع الذي ي�ســارك ب�سائق حمرتف. وعليه 

دورتــه  2010م يف  لــرايل حائــل  املا�سيــة  الرعايــة  هــذه  جــاءت 

ال�سن�يــة الرابعة خالل فعالياته التي ا�ستمرت من 16- 18 فرباير 

2010م والــذي نظمته الهيئة العليا لتط�ير منطقة حائل بالتعاون 

مــع الحتاد الدويل لل�سيارات حيث مت ت�قيع التفاقية بني كل من 

الهيئــة العليــا لتط�يــر منطقــة حائــل ممثلــة ب�سعــادة املهند�س / 

عبداهلل بــن اإبراهيم العبد الكرمي و�سعــادة املهند�س �سالح بن فهد 

النزهة الرئي�س وامل�سئــ�ل الت�سغيلي الأعلى ل�سركة الت�سنيع ، وقد 

حظــي الرايل مب�ساركــة اإقليمية وعربية ودوليــة وا�سعة وبح�س�ر 

�سعبي كبري، بالإ�سافة اإىل التغطية الإعالمية املكثفة التي تتزامن 

مــع هــذه الفعاليــة الكبــرية حيــث اأثبــت جناحــه خــالل ال�سن�ات 

املا�سية.

التصنيع الوطنية الراعي الماسي لرالي حائل 2010
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بالتعاون مع الهيئة العالمية للمرأة واألسرة المسلمة

التصنيع الوطنية تسهم في معالجة المشاكل األسرية وتدعم التدريب على إدارة المنشآت الصغيرة

وقع���ت �شرك���ة الت�شنيع الوطني���ة اتفاقيتي تعاون مع الهيئ���ة العاملية للمراأة والأ�ش���رة امل�شلمة، وقعهما من جان���ب الت�شنيع الدكتور 

ط���الل بن علي ال�شاعر، نائب الع�شو املنتدب ل�ش���وؤون كري�شتل ونبع الت�شنيع، ومن جانب الهيئة الدكتورة بهيجة بهاء عزي، الأمني 

العام للجمعية، وذلك يف يوم الثالثاء 16 فرباير 2010م مبقر �شركة كري�شتل، اإحدى �شركات الت�شنيع.

وبل���غ حجم الدعم للم�شروع الأول اخلا�س بدورات معاجلة امل�ش���اكل الأ�شرية مبلغ 250.000 ريال. ويهدف هذا امل�شروع اإىل اإقامة 

دورات تدريبي���ة لتعزي���ز مفهوم الأمان والرتاب���ط الأ�شري، توعية الأ�ش���رة وحمايتها من التفكك، وتطوي���ر وحتديد مفاهيم ثالثية 

للبن���اء الأ�ش���ري وهي ال�شكن واملودة والرحمة. ويحتوي امل�شروع على خم�س حقائق هي: قل���وب �شعيدة، قلوب مبدعة، قلوب متاألقة، 

قلوب بال م�شاكل، وقلوب حميمة.

اأم���ا امل�ش���روع الثاين واخلا�س بحا�شنة اأعم���ال التدريب على اإدارة املن�شاآت ال�شغرية، فيبلغ متويل���ه مبلغ 200.000 ريال، ويهدف 

اإىل اإتاح���ة الفر�ش���ة لبن���ات الوطن لمتالك اأف�شل املهارات للم�شاركة يف تنمية املجتمع، تطوير وتثقيف الفتيات ومتكينهن م���ن اإدارة اأعمالهن بكفاءة، والعمل على تقلي�س ن�شبة البطالة ورفع م�شتوى التاأهيل يف 

اأبناء �شكان املنطقة بطريقة احرتافية. و يتكون امل�شروع من خم�س مراحل هي: مرحلة الإعداد، مرحلة التخطيط، مرحلة التطبيق، مرحلة التقييم، ومرحلة الحتفال.

بنصف مليون ريال  ..

التصنيع الوطنية تدعم الجمعية الخيرية النسائية بالجبيل 

وقع���ت �شركة الت�شنيع الوطنية ي���وم الأربعاء 3 فرباير 2010م اتفاقية تعاون مع اجلمعية اخلريية الن�شائية باجلبيل تقوم من خاللها 

الت�شني���ع بدع���م اجلمعية مببلغ 500.000 ري���ال �شعودي، وهو التعاون الأول من نوعه بني �شرك���ة الت�شنيع واجلمعية، ومت ر�شد مبلغ 

الدع���م لإن�ش���اء ثالث حا�شنات اأعمال يتم فيها تدريب الفتيات على ثالث مهن هي مهنة اخلياطة والتف�شييل، مهنة التجميل، ومهنة 

ال�شكرتارية. وتهدف حا�شنات الأعمال الثالث اإىل تطوير مهارات الفتيات املتدربات وتاأهيلهن للح�شول على فر�شة عمل كرمية.

وق���د احتفلت اجلمعية اخلريية الن�شائي���ة للخدمات الجتماعية مبدينة اجلبيل ال�شناعية يف 6 يوني���ة 2010م، بتخريج اأول دفعة من 

الفتيات املتدربات على مهنة عمل �شمن حا�شنة الأعمال التي مولتها �شركة الت�شنيع الوطنية. جاء ذلك يف حفل اأقيم مبقر اجلمعية 

ورعت���ه حرم املهند�س �شالح بن فه���د النزهة، الرئي�س الت�شغيلي الأعلى بالت�شنيع، والتي قام���ت بت�شليم �شهادات التخرج للخريجات 

و�شهادات التقدير ملدربات الربنامج. 



62

يفتتحها األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

التصنيع الوطنية ترعى الحملة التوعوية ألمراض الكلى

رع���ت �شرك���ة الت�شنيع الوطنية احلمل���ة الطبية التوعوية لأمرا�س الكلى والتي نظمها مركز الأمري �شلمان لأمرا�س الكلى برعاية �شاحب ال�شمو امللك���ي الأمري عبدالعزيز بن �شلمان بن عبدالعزيز، امل�شرف على 

جمعي���ة الأم���ري فه���د بن �شلمان اخلريي���ة لرعاية مر�شى الف�شل الكلوي، يف الفرتة م���ن 14-16 مار�س 2010م حتت �شعار )حتكم يف مر����س ال�شكر وحافظ على كليتيك(. وت�شمن���ت احلملة عددًا من الفعاليات 

وتزامنت مع الحتفال باليوم العاملي للكلى الذي يعقد للعام اخلام�س على التوايل وتنظمه جمعيات الكلى الإقليمية والدولية يف اأكرث من 66 دولة منها اململكة العربية ال�شعودية.

واأقيمت احلملة بهدف خلق وعي جمتمعي باأهمية الكلى ون�شر مفاهيم موؤداها اأن اأمرا�س الكلى منت�شرة وموؤثرة لكن ميكن عالجها. حيث يوجد يف العامل حوايل 500 مليون م�شاب باأمرا�س الكلى ميوت منهم 

ملي���ون �شخ�س �شنويًا ب�شبب اأمرا�س القلب املرتبطة باأمرا�س الكلى 

املزمنة.

وقد قامت احلملة بفح�س طالب اأكرثمن 100 مدر�شة يف املرحلتني 

املتو�شطة والثانوية للت�شخي�س املبكر لأمرا�س الكلى وو�شع خريطة 

للوق���وف عل���ى حج���م م�شكل���ة اأمرا����س الكل���ى لدى ط���الب هاتني 

املرحلت���ني العمريتني، ويف �شبيل ذلك ح���ث اأكرب عدد من املواطنني 

عل���ى امل�شاركة، بالإ�شاف���ة اإىل بث عدد كبري م���ن الر�شائل الن�شية 

التوعوي���ة ع���رب اجل���وال، وتنظي���م ع���دد م���ن املحا�ش���رات الطبية 

والتوعوي���ة واإقام���ة معر�س م�شاحب ي�شم عددًا م���ن اجلهات التي 

تق���دم خدماته���ا ملر�شى الف�شل الكل���وى اإ�شاف���ة اإىل بع�س اجلهات 

الطبية و�شركات الأدوية. 
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تحت شعار )معًا نحفظ النعم ( 
»التصنيع« تدعم وقف سمير النجار لحفظ النعم   بـ 4 سيارات

قدم���ت �شرك���ة الت�شني���ع الوطنية دعمًا ماليًا لوق���ف �شمري النجار حلفظ النع���م مبحافظة الطائ���ف، مت توجيهه ل�شراء 4 

�شي���ارات ت�شتخدم لنق���ل النعم مل�شتحقيها وا�شتكمال بناء الوقف.  ومت ت�شليم ال�شيارات امل�شتخدمة يف الوقف يف حفل اأقيم 

يف الأول م���ن اأغ�شط�س 2010م بح�ش���ور الأ�شتاذ علي الغامدي، م�شت�شار معايل حمافظ الطائ���ف وال�شيخ اأحمد املباركي، 

ع�شو هيئة كبار العلماء بالإ�شافة اإىل اأمني عام غرفة الطائف وح�شد من اأهايل حي النمل .  وت�شلم �شاحب الوقف �شمري 

النجار مفاتيح ال�شيارات من الأ�شتاذ وائل العقيل، م�شوؤول خدمة املجتمع بالت�شنيع. 

ويقوم وقف �شمري النجار حلفظ النعم بعدة اأن�شطة من اأهمها جمع الأطعمة الفائ�شة من �شالت الأفراح ومن ثم حفظها 

بطريق���ة �شحي���ة وتوزيعها عل���ى املحتاجني والفقراء يف حمافظة الطائ���ف من خالل قاعدة بيان���ات مت تكوينها مب�شتحقي 

الدعم. ويعترب هذا امل�شروع هو الثاين الذي تقدمه �شركة الت�شنيع الوطنية يف حمافظة الطائف، حيث كان امل�شروع الأول 

بالتع���اون م���ع اجلمعية اخلريي���ة ملكافحة التدخني »كفى« من خالل جتهي���ز اأكرب عيادة متنقلة يف منطق���ة ال�شرق الأو�شط 

ملعاجلة املدخنني والتوعية باأخطار املخدرات، وكان تد�شني هذه العيادة بح�شور معايل حمافظة الطائف.

شركة »التصنيع« تدعم ملتقى تواصل 3  بـ 250.000 ريال للمرة الثالثة

رع���ت �شرك���ة الت�شنيع الوطنية �شم���ن م�شئولياتها خلدمة املجتمع  احلملة الجتماعي���ة والثقافية التي تنفذها جلنة التنمي���ة الجتماعية مبدينة اجلبيل 

لل�شن���ة الثالثة على الت���وايل، )ملتقى التوا�شل الثالث ( وت�شمنت احلملة ع���ددًا من الربامج الجتماعية والريا�شية والثقافي���ة اجلذابة واملفيدة واملمتعة 

يلتق���ي م���ن خاللها ال�شباب يف ملتقى تفاعلي تناف�شي يق�شون فيه اأوقات مفيدة وم�شلي���ة حتت م�شمى ملتقى توا�شل ال�شبابي بهدف تر�شيخ وتعميم ثقافة 

احل���وار والنقا����س ون�ش���ر ثقافة العمل التطوع���ي بني اأفراد املجتم���ع ودعوة املجتمع لتحم���ل م�شوؤولياته يف الأزم���ات والتوعية بالأخطار الت���ي تواجهه من 

النواحي الفكرية والجتماعية وباأهمية اللتفاف حول القيادة ، واأن املواطن هو رجل الأمن الأول.
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ح�ش���دت �شرك���ة الت�شنيع الوطنية يف يوم الثالث���اء الأول من يونية 2010م جائزة التمي���ز يف برامج امل�شوؤولية الجتماعية 

الت���ي متنحه���ا �شنويًا جمموع���ة »اآي تي بي« وجملة »اأرابي���ان بيزني�س« �شمن جمموعة اأخرى م���ن اجلوائز توجه لقطاعات 

الأعم���ال يف ال�شعودي���ة. وج���اء تر�شي���ح الت�شني���ع لنيل هذه اجلائ���زة ملا اأظهرت���ه من جتاوب كب���ري مع برام���ج امل�شوؤولية 

الجتماعي���ة وحر�شها الدائم على التميز فيها اأ�شوة بتميزها يف ا�شتثماراتها ال�شناعية. حيث قامت الت�شنيع بتخ�شي�س 

ن�شب���ة ثابت���ة من اأرباحها �شنويًا لدعم برامج امل�شوؤولية الجتماعية يتم �شرفها من خالل ال�شراكة مع اجلهات املعنية ويتم 

اإدارتها من خالل وحدة متخ�ش�شة يف خدمة املجتمع اأن�شاأتها الت�شنيع خ�شي�شًا لهذا الهدف.

وق����د دعم����ت الت�شنيع ورعت جمموعة كبرية م����ن امل�شروعات التي ا�شتهدف����ت تطوير الإن�شان ال�شع����ودي وتاأهيله وتوعيته 

وعالج����ه، م����ن خالل تقدمي برامج التاأهيل والتدري����ب ورعاية حا�شنات الأعمال ودعم وتنمي����ة املن�شاآت ال�شغرية وتقدمي 

دورات تدريبي����ة لل�شب����اب والفتي����ات الباحث����ات ع����ن العمل. كذل����ك قامت الت�شني����ع بدعم برام����ج تدري����ب وتاأهيل نزلء 

الإ�شالحي����ات وال�شج����ون و�شقل مهاراتهم متهي����دًا لإدماجهم يف املجتمع ب�شكل فاعل. كذلك دعم����ت الت�شنيع م�شروعات 

ال�شقيا وتوفري مياه ال�شرب يف القرى والهجر النائية ودعمت اجلمعيات اخلريية وجمعيات الرب وجمعيات الأيتام واملعاقني ومراكز اأبحاث الإعاقة. كذلك دعمت الت�شنيع حمالت التوعية ال�شحية والجتماعية، 

بالإ�شافة اإىل دعم الفعاليات الريا�شية والثقافية والعلمية واملوؤمترات واملنتديات التي تهدف يف جمملها اإىل تطوير املجتمع وتوعيته وتثقيفه.

التصنيع الوطنية تحصل على بجائزة المسئولية االجتماعية

يفتتحه أمير المنطقة الشرقية 

التصنيع الوطنية تدعم معمل الحاسب بمركز الروضة بالدمام 

افتت���ح �شاح���ب ال�شمو امللك���ي الأمري حممد بن فه���د بن عبدالعزي���ز اآل �شعود، اأم���ري املنطقة ال�شرقي���ة، مركز الرو�شة 

الجتماع���ي بح���ي الرو�شة مبدينة الدم���ام، والذي يعترب الأول من نوع���ه على م�شتوى اململكة من حي���ث امل�شاحة والبناء 

والتجهي���زات. وقد �شاهمت �شركة الت�شنيع الوطنية يف دعم ه���ذا امل�شروع العمالق من خالل دعم معمل احلا�شب الآيل 

للبنني والبنات باملركز وتزويده بكامل املتطلبات خلدمة �شكان الأحياء التي يخدمها املركز اجلديد. 

ويعت���رب اإتق���ان مهارات احلا�شب الآيل من اأهم املهارات التي يتطلبها �شوق العمل هذه الأيام بعد اأن �شهد العامل كله ثورة 

رقمية اأعلت من �شاأن التقنية وعززت من تواجدها على ال�شاحة املحلية والإقليمية والدولية.
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التصنيع الوطنية تدعم جمعية البر بينبع بمبلغ 500 ألف ريال لتجهيز مجموعة من حاضنات األعمال

يف ظ����ل التع����اون املثمر بني القطاع اخلا�س واجلمعيات اخلريية يف بالدنا واإكم����اًل للدور الريادي الذي تقوم به 

�شرك����ة الت�شنيع يف دفع عجلة التنمي����ة القت�شادية يف اململكة العربية ال�شعودية، وقعت �شركة الت�شنيع الوطنية 

اتفاقي����ة �شراك����ة مع جمعية الرب واخلدمات الجتماعية بينبع. وت�شري ه����ذه التفاقية ملدة عام وقامت الت�شنيع 

مبوجبه����ا بتموي����ل امل�شروع مببلغ وقدره 500.000 ريال �شعودي مت توجيه����ه اإىل ا�شتكمال بناء وجتهيز جمموعة 

م����ن حا�شنات الأعمال للتدريب على اخلياطة والتف�شيل، التجميل، تغليف الهدايا مبعدات التخرمي، واحلا�شب 

الآيل. وق����ع التفاقية م����ن جانب الت�شنيع نائب رئي�س جمل�����س الإدارة الع�شو املنتدب الدكت����ور موؤيد بن عي�شى 

القرطا�����س، وم����ن جانب اجلمعية الأ�شت����اذ زارع بن عواد ال�شام����ي، مدير عام اجلمعية. وته����دف التفاقية اإىل 

امل�شاهم����ة يف اإع����داد القوى الب�شرية املدربة واإتاح����ة الفر�شة لمتالك اأف�شل امله����ارات للم�شتفيدين وتزويدهم 

باملعلوم����ات احلديثة ع����ن احلا�شب الآيل وملحقات����ه والتف�شيل واخلياط����ة والتجميل، وذل����ك تلبية لحتياجات 

املجتمع. 

بنصف مليون ريال  التصنيع الوطنية تدعم جمعية طيبة الخيرية 
بالمدينة المنورة 

وقع���ت �شرك���ة الت�شنيع الوطنية يوم الثالثاء 27 اأبريل 2010م، اتفاقية تع���اون مع جمعية طيبة اخلريية باملدينة املنورة 

قام���ت عل���ى اأ�شا�شها الت�شني���ع بدعم اجلمعية مببلغ 500.000 ري���ال �شعودي، ويعترب هذا التع���اون الأول من نوعه بني 

�شرك���ة الت�شني���ع واجلمعي���ة، ومت ر�شد مبلغ الدعم لإن�شاء ث���الث حا�شنات اأعمال يتم فيها تدري���ب الفتيات على ثالث 

مه���ن هي اخلياط���ة والتطريز واأعمال ال�شدو والتجمي���ل، بهدف تطوير مهارات الفتيات املتدرب���ات وتاأهيلهن للح�شول 

على فر�شة عمل كرمية.



القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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2009             2010اإي�ساح

امل�ج�دات

م�ج�دات متداولة

  3.585.465  33.886.113نقد وما يف حكمه

  3.018.813  43.262.860مدينون 

  2.708.559  52.889.216خمزون 

  543.603  6582.187م�شاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

  9.856.440  10.620.376جمم�ع امل�ج�دات املتداولة

م�ج�دات غري متداولة

  78.691  194.184ا�شتثمارات يف اوراق مالية متاحة للبيع

  406.484  7387.712اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة واأخرى

  18.062.222  818.059.375ممتلكات و من�شاآت ومعدات ، �شايف

  448.303  91.125.958م�شاريع قيد التنفيذ 

  3.638.110  103.592.250موجودات غري ملمو�شة ، �شايف 

  671.931  11766.086موجودات غري متداولة اخرى

  23.305.741  24.125.565جمم�ع امل�ج�دات غري املتداولة

  33.162.181  34.745.941جمم�ع امل�ج�دات

املطل�بات وحق�ق امللكية

مطل�بات متداولة

  2.235.229  122.030.747ت�شهيالت ق�شرية الجل ومرابحات

  891.780  131.384.668اجلزء املتداول من قرو�س طويلة الأجل

  28.433  1428.433اجلزء املتداول من مكا�شب موؤجلة عن عمليات البيع واإعادة ال�شتئجار 

  168.750  15187.500اجلزء املتداول من التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�شمالية

  1.009.022  16824.889دائنون

  1.440.099  1.651.853 17م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اخرى

  5.773.313  6.108.090 جمم�ع املطل�بات املتداولة

قائمة المركز المالي الموحدة
 كما يف 31 دي�سـمرب 2010

)باآلف الريالت ال�سع�دية(
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مطل�بات غري متداولة

  12.887.663  1311.353.278قرو�س طويلة الأجل

  307.923  344.986مقاي�شة اأ�شعار فوائد 

  181.091  157.052اأدوات مالية م�شتقة

  120.839  1492.406مكا�شب موؤجلة عن عمليات البيع واإعادة ال�شتئجار

  1.218.750  151.031.250التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�شمالية 

  112.229  18140.391تعوي�شات نهاية اخلدمة

  1.100.893  191.121.550مطلوبات غري متداولة اخرى

  15.929.388  14.240.913جمم�ع املطل�بات غري املتداولة

  21.702.701  20.349.003 جمم�ع املطل�بات

حق�ق امللكية

حق�ق امل�ساهمني

  4.606.847  15.067.532راأ�س املال

  1.763.929  11.303.244عالوة ا�شدار

  349.277  20496.537احتياطي نظامي

  33.737  126.959التغري يف القيمة العادلة لالإ�شتثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع 

  1.220.376  2.036.969اأرباح م�شتبقاة

  345.513  21506.753اأرباح مقرتح توزيعها

) 529.927 () 276.347(22احتياطيات اخرى

  7.789.752  9.261.647 جمم�ع حق�ق امل�ساهمني

  3.669.728  5.135.291حقوق القلية

  11.459.480  14.396.938 جمم�ع حق�ق امللكية

  33.162.181  34.745.941جمم�ع املطل�بات وحق�ق امللكية

اإن الي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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  10.862.925  15.989.374مبيعات

) 8.406.420 () 11.449.325 (تكلفة املبيعات

  2.456.505  4.540.049الربح الجمايل

) 597.349 () 730.490 (24م�شاريف بيع وت�شويق

) 366.047 () 763.094 (25م�شاريف عمومية وادارية 

  22.769  18.419ح�شة ال�شركة يف �شايف ارباح ال�شركات الزميلة 

  1.515.878  3.064.884الربح من العمال

  168.984  26252.368ايرادات ا�شتثمارية واخرى

) 38.919 () 11.163 (الأنخفا�س يف قيمة ال�شتثمارات الأخرى

) 584.506 () 669.938 (م�شاريف متويل

  1.061.437  2.636.151الربح قبل الزكاة و�سريبة الدخل وحق�ق القلية

) 60.502 () 65.074 (27الزكاة و�شريبة الدخل لل�شركات التابعة

) 452.718 () 1.081.325 (حقوق القلية 

  548.217  1.489.752الربح قبل الزكاة

) 28.731 () 17.146 (27الزكاة

  519.486  1.472.606الربح ال�سايف لل�سنة 

ربحية ال�سهم ال�سا�سية ) بالريالت ال�سع�دية (  :

286.052.99من الربح من العمال 

282.911.03من الربح ال�شايف لل�شنة 

قائمة الدخل الموحدة للسنه
 املنتهيه يف 31 دي�سـمرب 2010

)باآلف الريالت ال�سع�دية(

اإن الي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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  الن�سطة الت�سغيلية

  519.486  1.472.606الربح ال�شايف لل�شنة

تعديالت:

  876.302  1.185.302ا�شتهالكات 

  106.820  118.236اطفاءات

) 28.433 () 28.433 (اطفاء مكا�شب موؤجلة

) 22.769 () 18.419 (ح�شة ال�شركة يف �شايف ارباح ال�شركات الزميلة

 11.163الأنخفا�س فى قيمه امل�شاريع قيد التنفيذ                                                      

  25.122  32.859تعوي�شات نهاية اخلدمة

التغريات يف امل�ج�دات واملطل�بات العاملة:

) 1.182.981 () 244.047 (املدينون

) 173.237 () 180.657 (املخزون

) 59.355 () 38.584 ( امل�شاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الخرى

) 147.828 () 94.155 (موجودات غري متداولة اخرى

  20.839) 184.133 ( الدائنون

) 54.027 (  226.292امل�شاريف امل�شتحقة واملطلوبات الخرى

  161.408  20.657مطلوبات غري متداولة اخرى

) 3.273 () 4.697 ( تعوي�شات نهاية اخلدمة امل�شددة

  38.074  2.273.990�سايف النقد املت�فر من الأن�سطة الت�سغيلية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010

)باآلف الريالت ال�سع�دية(
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الأن�سطة ال�ستثمارية

) 38.724 (    -�شراء اأوراق مالية متاحة للبيع

  830.723  14.920ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة والخرى

) 1.579.332 () 1.288.610 ( ا�شافات ممتلكات و من�شاآت ومعدات 

) 616.078 () 688.818 (�شايف ا�شافات م�شاريع قيد التنفيذ

) 420.748 () 63،228 (ا�شافات موجودات غري ملمو�شة

  34.261  76.934 �شايف ا�شتبعاد ممتلكات ومن�شاآت ومعدات

) 1.789.898 () 1.948.802 (�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التم�يلية

  1.151.973) 204.482 (ت�شهيالت ق�شرية الجل ومرابحات

  118.665) 771.358 (قرو�س طويلة الجل ومقاي�شة اأ�شعار فوائد

) 460.685 () 345.513 (ارباح موزعة

) 112.500 () 168.750 (التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�شمالية

  1.026.387  1.465.563حقوق القلية

  1.723.840) 24.540 (�سايف النقد ) امل�ستخدم يف ( املت�فر من الأن�سطة التم�يلية

) 27.984 (  300.648�شايف التغري يف النقد وما يف حكمه

  3.613.449  3.585.465النقد وما يف حكمه ، 1 يناير

  3.585.465  3.886.113النقد وما يف حكمه ، 31 دي�شمرب
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عمليات غري نقدية

-460.685الزيادة فى راأ�س املال من خالل عالوة الأ�شدار – اي�شاح    1

) 349.652 (  253.580احتياطيات اخرى 

  33.737  93.222التغري يف القيمة العادلة لالإ�شتثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع

-  16.538تعديالت على عك�س الزيادة فى امل�شتحقات مقابل ممتلكات ومعدات 

-  3.535تعديالت عن الأ�شتحواذ على الدين وترتيبات تكاليف مقابل قرو�س طويله الأجل بال�شافى 

-  1.054حتويالت من ممتلكات ومعدات اىل ا�شول غري ملمو�شة بال�شافى 

-  22.271ا�شتثمارات فى �شركات زميله واأخرى حمولة اىل اوراق مالية متاحه للبيع 

-  12.683ممتلكات ومعدات حمولة اىل موجودات غري ملمو�شة 

  9.322.986-م�شاريع قيد التنفيذ حمولة اإىل ممتلكات ومن�شاآت ومعدات 

  11.450-اطفاء موجودات غري ملمو�شة متت ر�شملتها كم�شاريع قيد الن�شاء

  1.467-اإ�شتهالكات حمملة مل�شاريع قيد التنفيذ

اإن الي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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راأ�س املال

  4.606.847  4.606.847الر�شيد يف 1 يناير

-  1460.685الزيادة يف راأ�س املال من عالوة الأ�شدار

  4.606.847  5.067.532الر�سيد يف 31 دي�سمرب

عالوة ا�سدار

  1.763.929  1.763.929الر�شيد يف 1 يناير 

-) 460.685 (1املحول اىل زيادة راأ�س املال

  1.763.929  1.303.244الر�سيد يف 31 دي�سمرب

احتياطي نظامي

  297.329  349.277الر�شيد يف 1 يناير

  51.948  20147.260املحول من الربح ال�شايف

  349.277  496.537الر�سيد يف 31 دي�سمرب

التغري يف القيمة العادلة لالأ�ستثمارات يف الأوراق 

  33.737  126.959  املالية املتاحة للبيع

اأرباح م�ستبقاة

  1.100.351  1.220.376 الر�شيد يف 1 يناير

  519.486  1.472.606الربح ال�شايف لل�شنة

) 51.948 () 147.260 (20املحول اىل الحتياطي النظامي

) 345.513 () 506.753 (21ارباح مقرتح توزيعها

) 2.000 () 2.000 (21مكافاأة اع�شاء جمل�س الدارة

  1.220.376  2.036.969الر�سيد يف 31 دي�سمرب

  345.513  21506.753اأرباح مقرتح ت�زيعها

احتياطيات اخرى

) 310.950 () 164.986 ( 22التغري يف حتوطات التدفق النقدي 

) 106.870 () 6.597 (22تعديالت فروقات ترجمة عمالت اجنبية

) 110.425 () 104.764 ( 19تعديالت التزامات �شندوق التقاعد

) 1.682 (-اخرى

) 529.927 () 276.347 (الر�سيد يف 31 دي�سمرب

  7.789.752  9.261.647جمم�ع حق�ق امل�ساهمني

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010

)باآلف الريالت ال�سع�دية(
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اأرباح م�ستبقاة

  1.100.351  1.220.376 الر�شيد يف 1 يناير

  519.486  1.472.606الربح ال�شايف لل�شنة

) 51.948 () 147.260 (20املحول اىل الحتياطي النظامي

) 345.513 () 506.753 (21ارباح مقرتح توزيعها

) 2.000 () 2.000 (21مكافاأة اع�شاء جمل�س الدارة

  1.220.376  2.036.969الر�سيد يف 31 دي�سمرب

  345.513  21506.753اأرباح مقرتح ت�زيعها

احتياطيات اخرى

) 310.950 () 164.986 ( 22التغري يف حتوطات التدفق النقدي 

) 106.870 () 6.597 (22تعديالت فروقات ترجمة عمالت اجنبية

) 110.425 () 104.764 ( 19تعديالت التزامات �شندوق التقاعد

) 1.682 (-اخرى

) 529.927 () 276.347 (الر�سيد يف 31 دي�سمرب

  7.789.752  9.261.647جمم�ع حق�ق امل�ساهمني

20102009اي�ساح

اإن الي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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1 - التك�ين والن�ساط

اإن �شرك���ة الت�شني���ع الوطني���ة ه���ي �شركة م�شاهم���ة �شعودية م�شجلة يف الريا����س بتاريخ 7 �شوال 1405 املوافق 25 يوني���و 1985 بال�شجل التجاري رق���م 1010059693 ، وقد مت تاأ�شي����س ال�شركة وفقا للقرار 

ال���وزاري رق���م 601 بتاري���خ 24 ذو احلجة 1404 . وافق���ت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة بتاريخ 26 ابري���ل 2010 على زيادة راأ�س مال ال�شركة من 4.606.847 ال���ف ريال �شعودي اىل 5.067.532 

الف ريال �شعودي مق�شم اىل 506.753 الف �شهم وذلك مبنح �شهم جمانى لكل ع�شرة اأ�شهم مببلغ اجماىل وقدرة 460.685 الف ريال �شعودى وذلك من عالوة ال�شدار كما فى 31دي�شمرب 2009 .

تتمث���ل الن�شاط���ات ال�شا�شي���ة لل�شرك���ة وال�شركات التابع���ة لها يف ال�شتثم���ار ال�شناعي ونقل التقني���ة ال�شناعية املتقدمة للمملك���ة ب�شفة خا�شة وللمنطق���ة العربية ب�شفة عامة يف جم���ال �شناعة وحتويل 

البرتوكيماويات وال�شناعات الكيماوية والهند�شية وامليكانيكية وادارة ومتلك امل�شاريع البرتوكيماوية والكيماوية وت�شويق منتجاتها . ويت�شمن الن�شاط تقدمي اخلدمات الفنية ال�شناعية وت�شنيع امل�شبوكات 

احلديدي���ة وغ���ري احلديدية وانتاج اأ�شالك احلديد امل�شحوبة واأ�شالك النواب����س واأ�شالك الت�شليح للكابالت واأ�شالك تقوية مربومة حلمل املو�شالت الكهربائي���ة واأ�شالك تقوية مربومة للخر�شانة واأ�شالك 

اللح���ام . انت���اج البطاريات ال�شائلة لل�شيارات وال�شتخدامات ال�شناعية وانتاج الر�شا�س و�شلفات ال�شوديوم وت�شويقها . اجراء الفحو�شات الفنية على التجهيزات واملن�شاآت ال�شناعية وامل�شانع الكيماوية 

والبرتوكيماوي���ة واملعدني���ة وحمط���ات حتلية املياه املاحلة وتوليد الطاقة الكهربائية . اقام���ة ال�شناعات البال�شتيكية بكافة انواعها وانتاج الواح الكريليك وت�شويقه���ا وانتاج وت�شويق ثاين اوك�شيد التيتانيوم 

وانتاج اليثيلني والبويل ايثيلني والربوبلني والبويل بروبلني. ومتلك مناجم وعمليات انتاج متخ�ش�شة يف مادة الروتايل وهي املادة اخلام لنتاج ثاين اأك�شيد التيتانيوم .

2 - ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

مت اع���داد القوائ���م املالي���ة املوحدة املرفقة وفقا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شادرة من الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني . ان ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة املتبعة 

من قبل ال�شركة هي على النحو التايل :

اأ�س�س ت�حيد الق�ائم املالية امل�حدة

اإن القوائ���م املالي���ة املوح���دة تت�شمن ح�شابات �شركة الت�شنيع الوطنية )ال�شركة( وال�شركات التابعة لها )املجموعة( والتي متتلك ال�شركة فيها ن�شبة اكرث من 50% يف حقوق امللكية اأو لها ال�شيطرة على تلك 

ال�ش���ركات التابع���ة ولأغرا����س اإع���داد هذه القوائم املالية املوحدة ، فق���د مت  ا�شتبعاد وت�شوية جميع الأر�ش���دة والعمليات ذات العالقة الهامة ب���ني ال�شركة وهذه ال�شركات التابع���ة . وتت�شمن القوائم املالية 

املوحدة كما يف 31 دي�شمرب 2010 و 2009 ال�شركات التابعة التالية :

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010
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20102009الكيان القان�ينا�ســم ال�سركـــة

100100ذات م�شوؤولية حمدودة�شركة الرواد الوطنية للبال�شتيك املحدودة )رواد( و�شركاتها التابعة )1(

100100ذات م�شوؤولية حمدودة�شركة الت�شنيع الوطنية لت�شويق البرتوكيماويات 

100100ذات م�شوؤولية حمدودةال�شركة الوطنية الدولية للتطوير ال�شناعي املحدودة

100100ذات م�شوؤولية حمدودةال�شركة الوطنية اخلليجية لتقنية البرتوكيماويات 

100100ذات م�شوؤولية حمدودة�شركة الت�شنيع الوطنية لال�شتثمارات ال�شناعية

-100ذات م�شوؤولية حمدودة�شركة مكا�شب ال�شعودية الدولية للتجارة وال�شناعة

-100ذات م�شوؤولية حمدودة�شركة الت�شنيع الوطنية للبرتوكيماويات

8585ذات م�شوؤولية حمدودةال�شركة الوطنية للت�شغيل واخلدمات ال�شناعية )خدمات(

8080ذات م�شوؤولية حمدودةال�شركة الوطنية ل�شناعة البطاريات ) بطاريات (

7575ذات م�شوؤولية حمدودةال�شركة ال�شعودية للبويل اوليفينات 

74.9074.90ذات م�شوؤولية حمدودةال�شركة الوطنية ل�شهر الر�شا�س املحدودة )ر�شا�س( و�شركتها التابعة )2(

6666ذات م�شوؤولية حمدودةال�شركة الوطنية لثاين اأوك�شيد التيتانيوم املحدودة )كري�شتل( و�شركاتها التابعة )3(

60.4560.45م�شاهمة �شعودية�شركة الت�شنيع وال�شحراء لالوليفينات و�شركاتها التابعة )4(

68.2668.26ذات م�شوؤولية حمدودةال�شركة الوطنية للفح�س والختبار الفني املحدودة )فح�س(

68.2668.26ذات م�شوؤولية حمدودةتي يو يف – ال�شرق الأو�شط

الن�سبة املئ�ية للملكية
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) 1 ( �سركة الرواد ال�طنية للبال�ستيك املحدودة ) رواد (

متتل���ك �شرك���ة ال���رواد الوطنية للبال�شتيك املحدودة ن�شب���ة 70% و50% من حقوق ملكية كل من �شركة الرواد الدولي���ة لالأغ�شية ال�شناعية املحدودة و�شركة الرواد العاملي���ة للتغليف املحدودة وهي �شركات 

�شعودية ذات م�شوؤولية حمدودة م�شجلة مبدينة الريا�س .

) 2 ( ال�سركة ال�طنية ل�سهر الر�سا�س املحدودة ) ر�سا�س (

متتلك ال�شركة الوطنية ل�شهر الر�شا�س املحدودة ن�شبة 100% من حقوق ملكية �شركة التقنية الرباعية لتدوير الر�شا�س وهي �شركة �شعودية ذات م�شوؤولية حمدودة م�شجلة مبدينة جدة .

 ) 3 ( ال�سركة ال�طنية لثاين اوك�سيد التيتاني�م املحدودة ) كري�ستل (

ان ال�شركة الوطنية لثاين اوك�شيد التيتانيوم ) كري�شتل ( �شركة �شعودية ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت مبوجب نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية ومقرها الرئي�شي يف جدة .

متتل���ك �شرك���ة كري�شت���ل �شركات تابعة بن�شبة 100% يف كل من �شركة كري�شتل اآن اورجانيك كيميكلز املحدودة يف جزر الكيمان ويف �شركة كري�شتل ا�شرتاليا بي.تي.واي. املحدودة ومقرها ا�شرتاليا و�شركة 

كري�شتل يو.ا�س.ايه ومقرها الوليات املتحدة المريكية .

ان غر�س ال�شركة الرئي�شي و�شركاتها التابعة هو انتاج وت�شويق ثاين اوك�شيد التيتانيوم .

) 4 ( �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات

متتل���ك �شرك���ة الت�شني���ع وال�شحراء لالوليفينات ن�شب���ة 75% من حقوق ملكية ال�شركة ال�شعودي���ة لاليثيلني والبويل ايثيلني وهي �شرك���ة �شعودية ذات م�شوؤولية حمدودة م�شجل���ة مبدينة اجلبيل ، وقد بداأ 

النتاج التجاري لل�شركة يف بداية �شهر يونيو 2009 .

خ���الل الرب���ع الول م���ن �شنة 2009 قامت ال�شركة بتاأ�شي����س ال�شركة ال�شعودية حلام�س الكريلي���ك وهي �شركة �شعودية ذات م�شوؤولية حم���دودة م�شجلة مبدينة الريا�س ويبل���غ راأ�شمالها 550 مليون ريال 

�شع���ودي ، كم���ا قام���ت ال�شرك���ة ال�شعودية حلام�س الأكريليك خ���الل الربع الثالث من �شن���ة 2009 بتاأ�شي�س ال�شركة ال�شعودية ملومن���رات الأكريليك املحدودة ) �شركة ذات م�شوؤولي���ة حمدودة ( والتي يبلغ 

را�شمالها 733 مليون ريال �شعودي وتبلغ ح�شة ال�شركة فيها %75.

العرف املحا�سبي

تع���د القوائ���م املالي���ة املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية ، فيما ع���دا ال�شتثمارات يف الوراق املالية املتاحة للبي���ع وم�شتقات الدوات املالية حيث يتم قيا�شها بالقيمة العادل���ة وال�شتثمارات يف ال�شركات 

الزميلة حيث يتم احت�شابها على اأ�شا�س طريقة حقوق امللكية .
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تقديرات الدارة

اإن اإع���داد القوائ���م املالية املوحدة وفق���ًا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها يتطلب ا�شتخدام التقديرات والفرتا�شات التي قد توؤثر على مبالغ املوج���ودات واملطلوبات. وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنّية على 

اأف�شل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى الإدارة اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات .

 املبيعات

متثل املبيعات  قيمة الب�شاعة التي مت ا�شدار فواتري بها و مت ت�شليمها اىل العمالء وتتحقق املبيعات عند ت�شليم الب�شاعة   اىل العمالء  وتظهر بال�شايف بعد اخل�شم التجاري او خ�شم الكميات .

تق���وم بع����س ال�ش���ركات التابعة بت�شوي���ق منتجاتها من خالل �شركات تابع���ة مملوكة لل�شركاء )ون�شري لها هن���ا »بامل�شوقني«(. تتم املبيعات مبا�ش���رة اإىل العمالء النهائيني وكذلك اإىل امل�شوق���ني يف اأوروبا. ت�شجل 

املبيع���ات الت���ي تت���م من خالل حمط���ات التوزيع التابعة للم�شوقني باأ�شع���ار مبدئية عند �شحن املنتجات، ويت���م تعديلها اإىل الأ�شعار الفعلي���ة امل�شتلمة من قبل امل�شوقني من عمالئه���م النهائيني بعد خ�شم تكاليف 

ال�شحن والتوزيع والت�شويق .

امل�ساريف

تتكون م�شاريف البيع والت�شويق ب�شكل رئي�شي من التكاليف املنفقة لت�شويق وبيع منتجات ال�شركات التابعة . ويتم ت�شنيف امل�شاريف الخرى كم�شاريف عمومية وادارية .

تت�شم���ن امل�شاري���ف العمومي���ة والدارية امل�شاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ل تتعلق ب�شكل مبا�شر بتكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها . ويتم توزيع امل�شاريف ، اذا دعت احلاجة لذلك ، 

بني امل�شاريف العمومية والدارية وتكلفة املبيعات على ا�شا�س ثابت .

تكاليف القرتا�س

تت���م ر�شمل���ة تكالي���ف القرتا�س املتعلقة مبا�شرة بامل�شروع قيد الإن�شاء ل�شركة تابعة خالل فرتة الإن�شاء اإىل اأن ي�شبح جاهزًا لال�شتعمال. هذا ويتم خ�شم الإيرادات املتحققة من ا�شتثمار مبالغ مقرت�شة حمددة 

بانتظار �شرفها على امل�شروع قيد الإن�شاء، من تكاليف القرتا�س التي يتم ر�شملتها.

النقد وما يف حكمه

يت�شمن النقد وما يف حكمه ، النقد وودائع املرابحات ال�شالمية وال�شتثمارات ذات ال�شيولة املالية التي ت�شتحق خالل  ثالثة ا�شهر او اقل من تاريخ الأقتناء.

 املخزون

تظه���ر الب�شاع���ة ب�شع���ر الكلفة اأو �شايف القيمة امل�ش���رتدة اأيهما اأقل . ويتم حتديد كلفة الب�شاعة تامة ال�شنع وحتت الت�شنيع على اأ�شا�س طريقة املتو�ش���ط املرجح وتت�شمن كلفة املواد والعمالة ون�شبة حمددة من 
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امل�شاريف غري املبا�شرة ، كما يتم تقييم جميع اأنواع الب�شاعة الأخرى على اأ�شا�س الكلفة الو�شطية املرجحة.

ال�ستثمارات يف الوراق املالية املتاحة للبيع

ت�شن���ف ال�شتثم���ارات يف الأوراق املالي���ة وفقا لنية ال�شركة من اقتن���اء هذه ال�شتثمارات . تقيم الأوراق املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة ويظهر التغري يف القيمة العادلة �شمن قائمة حقوق امل�شاهمني . وعندما 

ل ميكن حتديد القيمة العادلة فيجري تقييم الأوراق املالية بالكلفة .

  ال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة والخرى

تظهر ال�شتثمارات يف ال�شركات اململوكة بن�شبة 20 % او اكرث وهناك تاأثريا فعال لل�شركة عليها مبوجب طريقة حقوق امللكية بحيث تظهر ال�شتثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك يف �شوء التغري يف ح�شة 

املجموعة يف �شايف ا�شول ال�شركات امل�شتثمر بها ، وي�شار اليها على انها �شركات زميلة . ان ح�شة املجموعة يف �شايف ارباح او خ�شائر ال�شركات الزميلة لل�شنة يتم ادراجها يف قائمة الدخل املوحدة.

تظه���ر ال�شتثم���ارات يف ال�ش���ركات اململوك���ة بن�شبة تقل عن 20 % من راأ�س مال ال�ش���ركات غري املتداولة بالكلفة ، ويتم تخفي�س القيمة اجلارية بالنخفا�س غري املوؤق���ت يف قيمتها ان وجد . ويجري قيد اليرادات 

من هذه ال�شتثمارات عند العالن عن توزيع الرباح .

املمتلكات و املن�ساآت واملعدات

ال�سن�ات

30 – 33مباين وان�شاءات 

5 - 20اآلت ومعدات

4 - 14عدد وادوات

3 - 10اأثاث ومفرو�شات ومعدات مكتبية

4 – 5�شيارات

3اجهزة حا�شب اآيل

5 - 30تطوير اآبار

1.5مواد م�شاعدة ) حمفزة (

تظه���ر املمتل���كات و املن�شاآت واملع���دات بالكلفة بعد تنزي���ل ال�شته���الكات املرتاكمة . تعترب 

م�شاري���ف ال�ش���الح وال�شيان���ة م�شاريف���ا ايرادي���ة ، اأم���ا م�شاريف التح�شين���ات فتعترب 

م�شاري���ف راأ�شمالية ، ويج���ري احت�شاب ال�شتهالكات على ا�شا����س حياتها العملية املقدرة 

وذل���ك با�شتعم���ال طريقة الق�شط الثابت . ان احلياة العملية املق���درة للبنود الرئي�شية لهذه 

الأ�شول هي :
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م�ساريع قيد التنفيذ

تت�شمن م�شاريع قيد التنفيذ التكاليف املتعلقة مبا�شرة وغري مبا�شرة بامل�شاريع والتي يتم ر�شملتها اىل بند املمتلكات واملن�شاآت واملعدات عند انتهاء امل�شروع .

النخفا�س يف قيمة امل�ج�دات 

تق���وم ال�شرك���ة باج���راء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للممتلكات واملن�شاآت واملعدات واملوجودات غري امللمو�شة للتاأكد من وج���ود اأي دليل على وقوع اأي خ�شارة ناجتة عن انخفا�س يف قيمتها. ويف حالة وجود مثل 

ه���ذا الدلي���ل ، يت���م تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد لذلك الأ�شل لتحدي���د حجم هذه اخل�شارة. ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد لذلك الأ�شل ، تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة 

لال�شرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي اإليها ذلك الأ�شل . 

ويف احل���الت الت���ي يق���در فيه���ا املبلغ القابل لال�شرتداد لالأ�شل اأو الوح���دة القابلة لتوليد النقد باأقل من قيمت��ه الدفرتية عندئ���ذ تخف�س القيمة الدفرتية لذلك الأ�شل اأو الوح���دة القابلة لتوليد النقد اإىل القيمة 

القابلة لال�شرتداد لها ، ويتم اإثبات خ�شائر النخفا�س يف قيمة الأ�شل م�شروفات فورًا يف قائمة الدخل املوحدة . 

واإذا م���ا مت لحق���ًا عك����س قيد خ�ش���ارة النخفا�س يف القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد اإىل القيمة املعدلة القابلة لال�شرتداد له ، على األ تزيد القيمة الدفرتية التي 

مت���ت زيادته���ا ع���ن القيم���ة الدفرتية الت���ي كان من املفرت�س حتديدها فيما لو مل يت���م اإثبات خ�شارة النخفا�س يف قيم���ة ذلك الأ�شل اأو الوحدة القابل���ة لتوليد النقد يف ال�شنوات ال�شابق���ة . يتم اإثبات عك�س قيد 

خ�شارة النخفا�س يف القيمة اإيرادات فورًا يف قائمة الدخل املوحدة . 

اأ�س�ل غري ملم��سة

تتمث���ل الأ�ش���ول غ���ري امللمو�شة بتكاليف احل�شول على قرو����س متويلية وتكاليف ت�شغيل برام���ج حا�شب اآيل وتكاليف التاأ�شي����س وما قبل الت�شغيل و�شه���رة وتكاليف البحث والتطوير والعالم���ات التجارية والتقنية 

وعالقات العمالء .

يتم اإطفاء تكاليف ت�شغيل برامج احلا�شب الآيل با�شتعمال طريقة الق�شط الثابت على فرتة خم�س �شنوات من تاريخ النتهاء من بداية الت�شغيل .

تتمث���ل تكالي���ف التاأ�شي����س وما قبل الت�شغي���ل باأتعاب املحامني املتعلقة بت�شجيل ال�شركات وم�شاريف ت�شغي���ل جتريبي وم�شاريف توظيف ورواتب املوظفني الذين �شاركوا يف التجهي���ز لعمليات النتاج ، ويتم اإطفاء 

هذه التكاليف باإ�شتعمال طريقة الق�شط الثابت على فرتة 7 �شنوات .

يت���م حتمي���ل تكالي���ف البحث والتطوير على قائمة الدخل املوح���دة خالل الفرتة التي يتم تكبدها ، فيما عدا امل�شاري���ع الوا�شحة واملحددة والتي ميكن تغطية تكاليف التطوي���ر املتعلقة بها خالل الن�شاط التجاري 

الذي �شوف ينتج عنها . وتعترب تكاليف التطوير يف هذه احلالة موجودات غري ملمو�شة ويتم اإطفاوؤها با�شتعمال طريقة الق�شط الثابت على فرتة 7 �شنوات .

متثل ال�شهرة زيادة كلفة ال�شتثمار على ح�شة ال�شركة يف القيمة العادلة ل�شايف موجودات ال�شركة امل�شتثمر بها بتاريخ ال�شتحواذ .

يتم قيا�س ال�شهرة �شنويًا لتحديد وجود اأي موؤ�شر لنخفا�شها . يف حال وجود مثل هذا املوؤ�شر يتم تخفي�س ال�شهرة اىل القيمة القابلة لال�شرتداد ويتم قيد خ�شارة النخفا�س يف قائمة الدخل املوحدة .
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التكاليف امل�ؤجلة ل�سدارات القرو�س 

يتم اطفاء التكاليف املوؤجلة ل�شدارات القرو�س املتعلقة بالت�شهيالت الئتمانية امل�شمونة بدرجة ممتازة با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت على فرتة القر�س ذات ال�شلة .

املخ�س�سات

يتم العرتاف باملخ�ش�س يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود التزام قانوين او بناء نتيجة حلدث يف املا�شي ، وانه �شيكون هناك حاجة لت�شوية هذا اللتزام . 

تع�ي�سات نهاية اخلدمة 

يت���م ال�شت���دراك لتعوي�ش���ات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية املوح���دة وفقا ملتطلبات نظام العمل ال�شعودي على اأ�شا�س الفرتة التي اأم�شاها املوظف يف خدم���ة ال�شركة او ال�شركات التابعة لها كما يف تاريخ قائمة 

املركز املايل املوحدة . لدى ال�شركة برامج معا�شات تقاعد للموظفني املوؤهلني يف مناطق خارجية ذات �شيادة م�شتقلة .

الزكاة وال�سرائب 

يت���م ال�شت���دراك لل���زكاة وفق���ا لتعليمات م�شلحة الزكاة والدخ���ل يف اململكة العربية ال�شعودية وعل���ى اأ�شا�س ال�شتحقاق . يحمل املخ�ش�س عل���ى قائمة الدخل املوحدة . تقيد الف���روق الناجتة عن اإجراء الربوط 

النهائية يف ال�شنة التي يتم فيها اإ�شدار هذه الربوط . كما يخ�شع ال�شركاء الأجانب يف ال�شركات التابعة ل�شريبة الدخل التي تدرج �شمن حقوق الأقلية يف القوائم املالية املوحدة .

بالن�شبة لل�شركات التابعة غري املوحدة خارج اململكة العربية ال�شعودية ، يتم احت�شاب ال�شريبة وفقًا لالأنظمة ال�شريبية املتبعة يف تلك البلدان .

عق�د الإيجار

يت���م ت�شني���ف عق���ود الإيجار كعقود اإيجار راأ�شمايل اإذا ترت���ب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكي���ة املتعلقة بالأ�شل مو�شوع العقد اإىل امل�شتاأجر . ويتم ت�شني���ف عقود الإيجار الأخرى كعقود 

اإيجار ت�شغيلي .

اإن الأ�شول اململوكة مبوجب عقود الإيجار الراأ�شمايل يتم اإثباتها كاأ�شل لل�شركة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�شوقية العادلة لالأ�شل يف تاريخ ن�شوء الإيجار، اأيهما اقل.

اإن تكالي���ف التموي���ل ، والت���ي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود الإيجار والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفع���ات الإيجار اأو القيمة ال�شوقية العادلة لالأ�شل يف تاريخ ن�شوء الإيجار، اأيهما اأقل ، يتم حتميلها على 

قائمة الدخل املوحدة خالل فرتة الإيجار للو�شول اإىل معدل حتميلي ثابت للمبالغ املتبقية لاللتزامات لكل فرتة حما�شبية .

يت���م حتمي���ل اليج���ارات امل�شتحقة مبوجب عقود اليجار الت�شغيلي عل���ى قائمة الدخل املوحدة خالل فرتة عقد اليجار الت�شغيل���ي با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت . ويف حالة عق���ود اليجار الت�شغيلي فان جميع 

منافع وخماطر امللكية املتعلقة بال�شل مو�شوع العقد تبقى على املوؤجر .

حق�ق الأقلية

حت���دد حق���وق الأقلي���ة يف �شايف املوجودات )عدا ال�شهرة( لل�شركات التابعة املوحدة ب�شكل م�شتقل عن حقوق امللكية للمجموعة.  تتكون حق���وق الأقلية من مبلغ تلك احلقوق بتاريخ جتميع الأعمال الأ�شلية وح�شة 
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الأقلي���ة م���ن التغ���ريات يف حقوق امللكية منذ تاري���خ التجميع.  ان ح�شة الأقلية من اخل�شائر التي تزيد عن حق���وق الأقلية يف حقوق ملكية ال�شركة التابعة يتم توزيعها مقابل حق���وق املجموعة با�شتثناء احلد الذي 

يكون فيه على الأقلية التزام ملزم واأن تكون قادرة على تقدمي ا�شتثمار ا�شايف لتغطية اخل�شائر.  

الأدوات املالية امل�ستقة وحما�سبة تغطية املخاطر

ت�شتخ���دم ال�شرك���ة و �شركاته���ا التابعة املوح���دة الدوات املالية امل�شتقة لتغطية تعر�شها لأج���زاء معينة من خماطر ن�شب الفوائد الناجتة ع���ن الن�شاطات التمويلية، وت�شنفها كتغطي���ة خماطر التدفقات النقدية 

للوقاي���ة م���ن خماط���ر ن�ش���ب الفوائد . ان ا�شتخ���دام امل�شتقات املالية ه���ي خا�شعة ل�شيا�ش���ات ال�شركة املعتمدة من قبل جمل����س الدارة ، والتي تق���دم مباديء خطية متعلق���ة با�شتخدام م�شتق���ات مالية تتفق مع 

ا�شرتاتيجية ال�شركة لدارة املخاطر . ل ت�شتخدم ال�شركة امل�شتقات املالية لأغرا�س امل�شاربة . يتم قيا�س امل�شتقات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة يف تاريخ العقد ، ويعاد قيا�شها بالقيمة العادلة يف تاريخ الفرتات 

املالية الالحقة .

يت���م الع���رتاف بالتغ���ري يف القيمة العادلة مل�شتق���ات الدوات املالية امل�شنفة لتغطية خماطر التدفقات النقدية امل�شتقبلية والتي مت حتديدها على انها تغطي���ة فعالة ، ويتم اظهارها �شمن حقوق امل�شاهمني ، ويتم 

اثبات اجلزء غري الفعال  يف قائمة الدخل املوحدة . اذا ادت تغطية التدفقات النقدية لرتباط موؤكد او عملية متوقعة لالعرتاف مبوجودات او مطلوبات ، عندئذ يتم ادراج الربح او اخل�شارة على امل�شتقة املالية 

الت���ي �شب���ق وان مت اثباته���ا �شمن حقوق امل�شاهمني يف القيا�س الويل لتلك املوجودات واملطلوبات ، اما بالن�شبة للم�شتقات املالية الت���ي ل توؤدي اىل العرتاف مبوجودات او مطلوبات ، فان املبالغ املوؤجلة يف حقوق 

امل�شاهم���ني يت���م اثباته���ا يف بي���ان الدخل يف نف�س الفرتة التي ينتج فيها تاأثري م���ن اأداة تغطية املخاطر على �شايف الربح او اخل�شارة . بالن�شبة للم�شتقات املالية الت���ي ل تتاأهل ملحا�شبة تغطية املخاطر ، يتم اثبات 

التغ���ري يف قيمته���ا العادل���ة يف قائمة الدخل املوحدة عن���د ظهورها . يتم التوقف عن اتباع حما�شبة تغطية املخاطر عند انتهاء �شريان اداة التغطية او بيعها او الغائها او تنفيذها او عندما مل تعد تلك الداة موؤهلة 

ملحا�شبة تغطية املخاطر .

يف ذل���ك الوق���ت يت���م الحتفاظ بالربح او اخل�شارة املرتاكمة الناجمة عن اداة تغطية خماطر التدفقات النقدي���ة التي مت اثباتها �شمن حقوق امل�شاهمني حلني حدوث العملية املتوقعة . ويف حالة عدم توقع حدوث 

العملية املغطاة ، يتم حتويل �شايف الربح او اخل�شارة املرتاكمة املثبت �شمن حقوق امل�شاهمني اىل قائمة الدخل املوحدة للفرتة .

حت�يل العمالت الأجنبية

يت���م حتوي���ل املعامالت بالعملة الأجنبية اىل الريال ال�شعودي باأ�شعار التحويل ال�شائ���دة عند اجراء املعاملة . ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة 

اىل الريال ال�شعودي بالأ�شعار ال�شائدة يف نهاية ال�شنة . اإن املكا�شب واخل�شائر الناجتة عن الت�شديدات اأو حتويل العمالت الأجنبية يتم اإدراجها �شمن قائمة الدخل املوحدة .

عن���د التوحي���د يت���م حتويل املوج���ودات واملطلوبات املالية لل�شركات التابع���ة والتي تظهر بالعمالت الأجنبي���ة  اىل الريال ال�شعودي بالأ�شعار ال�شائ���دة كما يف تاريخ قائمة املركز امل���ايل املوحدة يف حني يتم حتويل 

الي���رادات و امل�شاري���ف عل���ى ا�شا�س متو�شط ا�شعار التحوي���ل لل�شنة. يتم ت�شنيف الفروقات يف حقوق امللكية �شم���ن الحتياطيات الخرى . يتم العرتاف بتلك الفروقات يف قائم���ة الدخل املوحدة عند بيع تلك 

ال�شركات التابعة الجنبية .
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امل�ساهمة يف مركز اأبحاث وتط�ير البال�ستيك 

ت�شجل امل�شاهمة يف مركز اأبحاث وتطوير البال�شتيك كم�شروف عندما يتم تكبدها. 

3 - النقد وما يف حكمه

20102009

  1.112.440    2.717.614نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك

  2.473.025     1.168.499ودائع ق�شرية الجل ومرابحات

3.886.113    3.585.465  

يت�شم���ن النق���د وم���ا يف حكم���ه كم���ا يف 31 دي�شمرب 2010 عل���ى اأر�شدة حمتجزة قدرها �شفر ملي���ون ريال �شعودي  ) 73 ملي���ون ريال �شعودي – 2009 ( ك�شم���ان مقابل الت�شهيالت البنكي���ة امل�شتخدمة من قبل 

ال�شركات التابعة .

4 - املدينــ�ن

20102009

  2.030.556  2.133.486مدينون جتاريون

  1.018.957  1.154.520املطلوب من جهات ذات عالقة ) اي�شاح 23 (

) 30.700 () 25.146 ( خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

3.262.860  3.018.813  

) باآلف الريالت ال�شعودية (

) باآلف الريالت ال�شعودية (



85

6 - امل�ساريف املدف�عة مقدما وامل�ج�دات الأخرى

) باآلف الريالت ال�شعودية (5- املخــزون

) باآلف الريالت ال�شعودية (

20102009

  1.227.690  1.141.519ب�شاعة تامة ال�شنع

  701.425  824.272  مواد خام

  518.720  584.087لوازم وقطع غيار

  259.861  329.211ب�شاعة حتت الت�شنيع

  863  10.127ب�شاعة بالطريق

2.889.216  2.708.559  

20102009

  128.398  113.081م�شاريف مدفوعة مقدما

  99.680   78.435            دفعات مقدمة ملوردين

  21.853  33.082ذمم موظفني

  6.890  8.246ايرادات م�شتحقة

  3.763  2.291تاأمينات م�شرتدة

  283.019  347.052 ذمم مدينة اأخرى

582.187  543.603  
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7 - ال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة والأخرى

يتكون ر�شيد ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة والخرى كما يف 31 دي�شمرب مما يلي :

2010200920102009

  122.188 123.583 35.45     35.45ال�شركة الوطنية لت�شنيع و�شبك املعادن ) معدنية (

  55.080 8855.080�شركة امل�شانع الكربى للتعدين

  21.059 171725.995ال�شركة الوطنية للمحافظة على البيئة ) بيئة (

  33.675 42.642.630.840ال�شركة الوطنية ملواد التعبئة ) وطن باك (

  232.002 235.498جمم�ع ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة 

  174.482 152.214ي�شاف : ا�شتثمارات يف �شركات اخرى 

  406.484 387.712جمم�ع ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة والخرى 

بالآف الريالت ال�شعوديةن�شبة امللكية
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8 - املمتلكات ،املن�ساآت واملعدات ، �سايف

مباين 

وان�ساءات

اآلت  

ومعدات

عدد 

وادوات

اأثاث ومفرو�سات 

ومعدات مكتبية
�سيارات

اجهزة 

حا�سب اآيل

تط�ير

 اآبار

م�اد م�ساعدة 

)حمفزة (

م�ساريف راأ�سمالية

قيد التنفيذ
املجم�ع

) ب������اآلف الري�����الت ال�ش�������عودية (

الكلفة

11.672.17916.203.9808.82899.96059.82418.2661.005.50353.7831.826.90220.949.225 يناير 2010 كما مت عر�شه

)2.018()18.201(-------16.183تعديالت �سن�ات �سابقة

11.688.36216.203.9808.82899.96059.82418.2661.005.50353.7831.808.70120.947.207 يناير 2010 املعدل

604.7111.145.913-81.59657.98246416.0776.766954377.363ا�سافات

)209.928()14.269(-  -)253()2.240(10725)172.502()21.399(ا�ستبعادات

1.311192.152-81،379--1،526-13.43694،500فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

  --1،496--5،299-38.7591.371.786حت�يالت م�ساريع قيد الإن�ساء

حت�يل اىل م�ج�دات غري 

ملم��سة )اي�ساح 10 ( 

--------)12.683()12.683(

)16.538(-------)16.538(-تعديالت

311.800.75417.539.2089.302123.58764.35018.9671.465.74153.783970.43122.046.123 دي�سمرب 2010

ال�ستهالكات املرتاكمة 

2.884.985-1227.7112.443.3313.64076329.66314،140141.08724.650 يناير 2010 كما مت عر�شه

------41.872   -)41،872(      -تعديالت �سن�ات �سابقة

2.884.985-1227.7112.401.4593.64042.63529،66314.140141.08724.650 يناير 2010 املعدل

1.185.302-60.727984.57345622.57610.6652.31077.10426.891املحمل لل�سنة

49.455------14.584-2.04861.991فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)132.994(---)182()2.056()11.799()81()113.416()5.460(ا�ستبعادات

3.986.748-31285.0263.334.6074.01538.82838.27216.268218،19151،541 دي�سمرب 2010

القيمة الدفرتية ال�سافية

311،515.72814،204،6015.28784.75926.0782.6991،247،5502،242970،43118.059.375 دي�سمرب 2010

311.460.65113.802.5215.18857.32530.1614.126864.41629،1331،808،70118.062.222 دي�شمرب 2009 بعد التعديل
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-  تت�شم���ن املمتل���كات واملن�ش���اآت واملع���دات كما يف 31 دي�شمرب 2010 اأ�شول مت بيعها واإعادة ا�شتئجارها بغر�س التملك بلغت كلفته���ا 1.5 مليار ريال �شعودي ) 1،5 مليار ريال �شعودي – 2009 (  وال�شتهالكات 

املرتاكمة مبلغ 297 مليون ريال �شعودي ) 207،9 مليون ريال �شعودي -  2009( - اإي�شاح 15 .

-  تتمث���ل الأعم���ال الراأ�شمالي���ة قيد التنفيذ كما يف 31 دي�شمرب 2010 و 2009 ب�ش���كل رئي�شي من تكاليف م�شروع التو�شعة مل�شنع البويل بروبلني و�شكن العاملني وم�شان���ع اأخرى لبع�س ال�شركات التابعة وتو�شعة 

مرافق خطوط الإنتاج . بلغت التكاليف املالية التي مت ر�شملتها خالل ال�شنة �شفر مليون ريال �شعودي ) 10،4 مليون ريال �شعودي – 2009 ( .

 - اإن بع�س الأرا�شي املقام عليها بع�س م�شانع ال�شركات التابعة م�شتاأجرة باأجور رمزية لفرتات ت�شل اإىل 30 �شنة . 

9 - م�ساريع قيد التنفيذ

يتكون ر�شيد امل�شاريع قيد التنفيذ كما يف 31 دي�شمرب مما يلي :

20102009

  207.694  841.600ال�شركة ال�شعودية حلم�س الأكريليك املحدودة وال�شركات التابة لها )اأ( 

  169.728  199.400�شركة الرواد العاملية للتغليف) ب (

  51.531  84.305م�شروع مركز البحاث ) ج (

  19.350  653م�شاريع اخرى ) د (

1.125.958  448.303  

اأ (    تتمث���ل م�شاري���ع ال�شرك���ة  ال�شعودية حلم�س الأكريليك املحدودة بالتكاليف الت���ي حتملتها ال�شركات التابعة لأن�شاء م�شنع  ملومنرات الأكريليك وم�شنع البيتان���ول وم�شنع البوليمرات فائقة الإمت�شا�س يف 

مدينة اجلبيل ال�شناعية وتتكون كلفة امل�شاريع كما يف 31 دي�شمرب 2010  من ر�شوم تراخي�س وتكاليف املكتب ال�شت�شاري امل�شرف على امل�شاريع و�شراء معدات للم�شاريع . 

ب (  متث���ل تكالي���ف الإن�ش���اء كم���ا يف 31 دي�شمرب 2010 التكاليف الت���ي تكبدتها �شركة الرواد العاملية للتغليف املح���دودة  ) �شركة تابعة ( لإن�شاء م�شنع  ال�شركة واملرافق املتعلق���ة به يف مدينة الدمام يف اململكة 

العربي���ة ال�شعودي���ة ، تكالي���ف متكب���دة عن عقود خمتلفة وتكاليف مبا�شرة حت���ى ي�شبح الأ�شل جاهزًا للغر�س واحلالة التي ان�ش���ىء من اأجلها وذلك وفق متطلبات الت�شغيل املع���دة من قبل الإدارة . ت�شمل 

التكالي���ف املبا�ش���رة تكالي���ف موظفني وتكاليف اإعداد املوقع وتكاليف الرتكي���ب ور�شوم ترخي�س واأتعاب مهنية وتكاليف اقرتا����س . قامت ال�شركة با�شتئجار الأر�س املقام عليه���ا امل�شنع من �شركة الرواد 

الوطنية للبال�شتيك املحدودة وينتهي هذا الإيجار يف عام  2018 مع الحتفاظ بخيار التجديد . بلغت امل�شاريف املالية املر�شملة خالل العام 2،7 مليون ريال �شعودي )1،5 مليون ريال �شعودى : 2009 (

 

باآلف الرياالت السعودية



89

ج (   يتمث���ل م�ش���روع مركز البح���اث بتكالي���ف تاأ�شي�س مركز 

لالإبح���اث ل�شناعة البال�شتيك يف مدين���ة اجلبيل وذلك 

لدع���م  �شناع���ة البال�شتي���ك يف اململك���ة وتق���دمي العون 

لل�شناع���ات املحلية التحويلية والثانوي���ة التي تعتمد على 

ا�شتخدام مادة البال�شتيك التي تنتجها ال�شركة . وتتكون 

كلف���ة امل�ش���روع كم���ا يف 31 دي�شم���رب 2010 م���ن تكاليف 

الأ�شت�ش���اري  وتكالي���ف  والدوات  واملع���دات  التاأ�شي����س 

امل�شرف على اإن�شاء املركز .

د (  يتك���ون ر�شيد امل�شاريع الأخ���رى كما يف 31 دي�شمرب 2010 

م���ن املبال���غ املدفوعة من قب���ل ال�شركة لدرا�ش���ة وتطوير 

م�شاريع م�شتقبلية .
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م�ساريف

ما قبل الت�سغيل

تكاليف

ايرادية م�ؤجلة

تكاليف 

التم�يل

تكاليف برامج

املجم�عال�سهرةتقنية واخرىاحلا�سب الآيل

الكلفة

1 يناير 2010 كما مت عر�شه
25.491  477  412.099  15.936  1.086.0162.496.3884.036.407

) 95.739 (-) 95.739 (--    --تعديالت �شنوات �شابقة

2.496.3883.940.668  990.277  15.936  412.099  125.491477 يناير 2010 املعدل

  63.228-  9.851  5.807  34.000    -13.570ا�سافات

) 4.232 (---) 4.232 (    --تعديالت

  12.683--  1.193  11.490    --حت�يالت – اي�ساح 8

1.000.1282.496.3884.012.347  22.936  453.357  3139.061477 دي�سمرب 2010

الإطفاءات املرتاكمة 

  339.398  25.115  186.568  9.675  106.199  147 111.694 يناير 2010 كما مت عر�شه

) 36.840 (-) 36.840 (--    --تعديالت �شنوات �شابقة

  302.558  25.115  149.728  9.675    106.199  111.694147 يناير 2010 املعدل

) 697 (---) 697 (    --تعديالت

  118.236-  71.242  2.577  41.914  2.43568املحمل لل�سنة

  420.097  25.115  220.970  12.252  147.416  3114.129215 دي�سمرب 2010

القيمة الدفرتية ال�سافية

2.471.2733.592.250  779.158   10.684   305.941  3124.932262 دي�سمرب 2010

  3.638.110  2.471.273  840.549  6.261  305.900  330  3113.797 دي�شمرب 2009 بعد التعديل

  

) ب������اآلف الري�����الت ال�ش�������عودية (

10 - امل�ج�دات غري امللم��سة ، �سايف
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) اأ (تتعلق ال�شرائب املوؤجلة ب�شركات تابعة ل�شركة كري�شتل والتي تعمل يف دول ومناطق متعددة ذات �شيادة �شريبية .

)ب( مت اظهار تكاليف التقييم وال�شتك�شاف بال�شايف بعد خ�شم خ�شائر النخفا�س بقيمة 17.11 مليون ريال �شعودي) 21.99 مليون ريال �شعودي – 2009 ( .

)ج( اإن اإطفاء تكاليف اإ�شدار القرو�س التي تبلغ 11.81 مليون ريال �شعودي ) 11.15 مليون ريال �شعودي – 2009 ( مدرج �شمن م�شاريف التمويل يف قائمة الدخل املوحدة .

12 - ت�سهيالت ق�سرية الجل ومرابحات 

ح�شل���ت ال�ش���ركات التابع���ة عل���ى ت      �شهيالت اإئتماني���ة ق�شرية الأجل بلغت 2.572 مليون ريال �شعودي ) 2.569 مليون ريال �شعودي – 2009 ( وقد بل���غ الر�شيد القائم كما يف 31 دي�شمرب 2010 مبلغ 

2.030 ملي���ون ري���ال �شع���ودي تقريبًا ) 2.235 مليون ريال �شع���ودي – 2009 ( . اإن هذه الت�شهيالت م�شمونة ب�شمانات �شخ�شية من ال�شركاء والتوقيع عل���ى �شندات اأمر ل�شالح البنوك وبع�س التعهدات 

املالية .

11 - امل�ج�دات غري املتداولة الخرى

20102009

  400.403  484.227ال�شرائب املوؤجلة ) اأ (

  130.050  156.139تكاليف تقييم وا�شتك�شاف ، �شايف ) ب (

  49.640  29.781تكاليف اإ�شدار قرو�س موؤجلة ، �شايف ) ج (

  44.629  53.569  تكاليف حتول 

  47.209  42.370اخرى

766.086  671.931  

) باآلف الريالت ال�شعودية (
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13 - قرو�س ط�يلة الأجل

20102009

  1.626.158  1.664.300�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

  1.500.000  1.500.000قر�س �شندوق ال�شتثمارات العامة

  10.653.285  9.573.646بنوك جتارية 

12.737.946  13.779.443  

) 891.780 () 1.384.668 (ينزل : اجلزء املتداول

  12.887.663  11.353.278اجلزء غري املتداول

) باآلف الريالت ال�شعودية (

ح�شل���ت ال�ش���ركات التابع���ة على ت�شهيالت قرو�س طويلة الأجل من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي مببل���غ 1.931 مليون ريال �شعودي ) 2.760 مليون ريال �شعودي – 2009 ( وقد بلغ الر�شيد القائم كما يف 

31 دي�شمرب 2010 مبلغ 1.664 مليون ريال �شعودي ) 1.626 مليون ريال �شعودي – 2009 ( .

يت���م ت�شدي���د قرو����س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي على اق�شاط ن�شف �شنوية غري مت�شاوية تبداأ بتواريخ خمتلفة . وقد مت ت�شدي���د نفقات التمويل مقدما واعتربت م�شاريف موؤجلة يتم اطفاوؤها على فرتات 

القرو�س .

رهن���ت ال�ش���ركات التابعة لأمر �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي ك�شم���ان مقابل هذه القرو�س جميع ممتلكات ومعدات ال�شركات التابعة امل�شتفيدة من هذه القرو�س بال�شافة اإىل �شمانات �شخ�شية وم�شرتكة 

م���ن ال�ش���ركاء. ان اإتفاقي���ات القرو�س مع �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شع���ودي م�شمونة بالتوقيع على �شندات لأمر كما تت�شمن بع�س التعهدات والتي تتطلب بع�س الأم���ور مبا فيها حتديد للم�شاريف الراأ�شمالية 

واملحافظة على م�شتوى اأدنى لكل من �شايف قيمة حقوق امللكية ومعدل التداول كما يف 31 دي�شمرب 2010 .
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يف 20 ابري���ل 2007 واف���ق �شن���دوق ال�شتثم���ارات العامة على منح اإحدى ال�شركات التابعة قر�س لأجل مببلغ 400 مليون دولر امريكي ) 1.500 مليون ريال �شعودي ( ب�شعر فائدة ليبور زائد 0،5% ت�شتحق الدفع 

على 20 ق�شط ن�شف �شنوي مت�شاوية ابتداء من 30 يونيو 2011 . كما يف 31 دي�شمرب 2010 كانت ال�شركة قد �شحبت كامل املبلغ الذي يوازي 1.500 مليون ريال �شعودي .

ح�شل���ت ال�شرك���ة وال�ش���ركات التابع���ة على قرو�س طويلة الأجل من بنوك جتارية مببلغ 14.114 مليون ريال �شعودي ) 14.280 مليون ريال �شع���ودي – 2009 ( وقد بلغ الر�شيد القائم كما يف 31 دي�شمرب 2010 

مبلغ 9.574 مليون ريال �شعودي ) 10.653 مليون ريال �شعودي – 2009 ( .

اإن هذه القرو�س م�شمونة ب�شندات لأمر وبرهن ممتلكات ومعدات بع�س ال�شركات التابعة بالإ�شافة اإىل �شمانات �شخ�شية وم�شرتكة من ال�شركاء .

تت�شم���ن ه���ذه الت�شهي���الت بع����س التعهدات والتي تتطلب بع�س الأم���ور مبا فيها املحافظة على م�شتوى اأدن���ى لكل من �شايف حقوق امللكية ومع���دل الرفع املايل كما يف 31 دي�شم���رب 2010 . كما تت�شمن على بع�س 

التعه���دات ، خا�شع���ة اإىل الإ�شتثناءات التي تقيد بع�س الأمور ، منها توزيعات اأن�شب���ة اأرباح وتوزيعات اأخرى وتكبد قرو�س وتكبد حق حجز ومعامالت البيع واإعادة الإ�شتئجار ودفعات معينة ومبيعات وموجودات 

ومعامالت �شركات �شقيقة واإندماجات اأو اإمتالكات . كما اأن ال�شركة تقت�شر على حد اأق�شى مل�شاريف راأ�شمالية يف ال�شنة ، ويتطلب منها احلفاظ على معدلت مالية حمددة .

14 - مكا�سب م�ؤجلة عن عمليات البيع واإعادة ال�ستئجار 

20102009

  149.272  120.839مكا�شب موؤجلة 

) 28.433 () 28.433 (ينزل اجلزء املتداول

  120.839  92.406اجلزء غري املتداول

) باآلف الريالت ال�شعودية (
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15 - اللتزامات مب�جب عق�د اإيجار راأ�سمالية

تتمثل اللتزامات باحلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الراأ�شمالية يف الآتي :

16 - الدائنــ�ن

20102009

  168.750  187.500 خالل : �شنة

  187.500  187.500           �شنتني

  187.500  187.500           ثالث �شنوات

  187.500  187.500           اربع �شنوات

  187.500  468.750           خم�س �شنوات

  468.750-          اكرث من 5 �شنوات

  1.387.500  1.218.750 �شايف احلد الدنى لدفعات اليجار

) 168.750 () 187.500 ( ينزل : اجلزء املتداول

  1.218.750  1.031.250 اجلزء غري املتداول

  35.293    15.357تكاليف اليجار من العقود الراأ�شمالية مت قيدها كم�شروفات خالل ال�شنة

20102009

  971.668   797.504  جتاريون

  34.016   15.816املطلوب اإىل جهات ذات عالقة ) اإي�شاح 23 ( 

  3.338   11.569اآخرون

824.889   1.009.022  

) باآلف الريالت ال�شعودية (

) باآلف الريالت ال�شعودية (
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17 - امل�ساريف امل�ستحقة واملطل�بات الأخرى 
) باآلف الريالت ال�شعودية (

20102009

  756.181   797.578مطلوبات م�شتحقة

  338.536   324.418ذمم دائنة اأخرى 

  192.962   228.588مزايا موظفني م�شتحقة

     -   113.541خم�ش�س ابحاث وتطوير

  99.064   112.747خم�ش�س الزكاة )اي�شاح 27(

  51.066   72.621توزيعات ارباح

  2.290   2.360اخرى

1.651.853  1.440.099  

ميثل خم�ش�س ابحاث وتطوير امل�شاريف التي تكبدتها ال�شركات التابعة كم�شاهمة يف مركز اأبحاث وتطوير البال�شتيك .

18 - تع�ي�سات نهاية اخلدمة

20102009

  90.380  112.229الر�شيد يف 1 يناير

) 3،267 () 4.697 (  امل�شدد خالل ال�شنة

  25.122  32.859املحمل لل�شنة

  112.229  140.391الر�شيد يف 31 دي�شمرب

) باآلف الريالت ال�شعودية (



96

20 - احتياطي نظامي

مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية والنظام ال�شا�شي لل�شركة ، تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�شبة 10% من الربح ال�شايف حتى يبلغ هذا الحتياطي 

50% من راأ�س املال . ان هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�شبة ارباح .

21 - ارباح مقرتح ت�زيعها

اقرتح جمل�س الدارة توزيعات من الرباح امل�شتبقاة وعالوة الأ�شدار على النحو التايل :

- توزيع ارباح نقدية على امل�شاهمني مقدارها 506.753 الف ريال �شعودي ومتثل 10 % من راأ�س املال ) 1 ريال �شعودي لل�شهم الواحد ( .

- �شرف مبلغ 2 مليون ريال �شعودي مكافاأة لأع�شاء جمل�س الدارة .

- توزيع �شهم جماين لكل ع�شرة اأ�شهم مببلغ 506.753 الف ريال �شعودي لزيادة راأ�س مال ال�شركة وذلك من عالوة الإ�شدار .

19 - املطل�بات غري املتداولة الخرى

20102009

  424.706  394.642التقاعد واملنافع الخرى ملا بعد التقاعد 

  305.858  356.561مطلوبات �شرائب الدخل املوؤجلة 

  207.986  148.875اإلتزام توقف موقع اإنتاجي

  115.313  106.260امل�شوؤولية البيئية

  47.030  115.212 اأخرى

1.121.550  1.100.893  

) باآلف الريالت ال�شعودية (
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22 - اإحتياطيات اأخرى 

ميثل التغري يف حتوطات التدفق النقدي والبالغ 165 مليون ريال �شعودي ) 311 مليون ريال �شعودي – 2009 ( الفرق الناجت من حتويل القرو�س طويلة الجل القائمة بعمالت اأجنبية اإىل 

الريال ال�شعودي باأ�شعار التحويل ال�شائدة بتاريخ قائمة املركز املايل والتي اأعتربت مبثابة حتوط مقابل الإيرادات امل�شتقبلية املتوقعة بنف�س العملة كما ت�شمل اأي�شًا الفرق الناجت من تقديرات 

القيمة العادلة للجزء الفعال من اأدوات م�شتقة مالية ) عقود مقاي�شة اأ�شعار فوائد ( يف تاريخ قائمة املركز املايل والتي تعترب اأداة حتوط مقابل العن�شر املتحوط له وهي عقود بعمالت 

اأجنبية وذلك بناء على اأ�شعار ل يبور ، ويتم معاجلة هذه الفروقات كفروقات غري حمققة �شمن حقوق امل�شاهمني وفقا لل�شيا�شات املحا�شبية .

ميثل بند تعديالت فروقات ترجمة عمالت اأجنبية والبالغ 7 مليون ريال �شعودي ) 107 مليون ريال �شعودي – 2009 ( كافة فروقات حتويل العمالت الأجنبية الناجتة عن حتويل القوائم 

املالية لل�شركات التابعة اخلارجية ، وعن حتويل اللتزامات التي تغطي خماطر �شايف اإ�شتثمارات املجموعة يف ال�شركات التابعة يف اخلارج.

23 - معامالت وار�سدة مع اطراف ذات عالقة

وقعت ال�شركة ال�شعودية للبويل اوليفينات ) �شركة تابعة ( اتفاقية بيع وت�شويق مع ال�شريك الجنبي ) وي�شار له بامل�شوق ( حيث وافق امل�شوق على ت�شويق كميات من منتجات ال�شركة باأ�شعار 

حمددة وفقا لالتفاقية . حتدد هذه التفاقية م�شوؤوليات الت�شويق ، والكميات التي �شوف يتم ت�شويقها من قبل امل�شوق ، واملناطق اجلغرافية التي �شتباع فيها هذه املنتجات ، وطرق احت�شاب 

ال�شعار ، و�شروط الدفع ، واللتزامات الخرى .

تتلخ�س اهم املعامالت املالية مع اطراف ذات عالقة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب مبا يلي :

) باآلف الريالت ال�شعودية (

20102009

  2.296.903  4.577.321مبيعات اىل امل�س�ق
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تتلخ�س ار�شدة املطلوب من اطراف ذات عالقة كما يف 31 دي�شمرب  مبا يلي :

20102009

  983.502 826.557با�شل الدولية للتجارة ) اأف.زد.اإي ( 

-158.187�شركه با�شل ا�شيا با�شفيك

-136.494�شركه با�شل للمبيعات والت�شويق

  35.455 33.282�شركة الواحة للبرتوكيماويات

1.154.520 1.018.957  

) باآلف الريالت ال�شعودية (

) باآلف الريالت ال�شعودية ( 24 - م�ساريف البيع والت�س�يق

20102009

  418.073  512.701�شحن ونقل

  101.283  111.966رواتب واأجور ومزايا اأخرى

  47.760  57.161حوافز موزعني

  9.444  7.265ايجارات

  6.855  8.348م�شاريف �شفر وتنقل

  4.949  7.224دعاية واعالنات ومطبوعات

  2.384  2.417بريد وهاتف

  926  2.204ا�شتهالكات واطفاءات

  5.675  21.204اأخ�رى

730.490  597.349  
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) باآلف الريالت ال�شعودية (
25 - امل�ساريف العم�مية والإدارية 

20102009

  154.058  243.382رواتب واأجور ومزايا اأخرى

  70.082  203.626بحث و تطوير

    -  91.463تكاليف عمليات غري م�شتمرة ) اأ (

  85.390  66.921اتعاب مهنية وا�شت�شارات قانونية

  6.762  63.009ا�شتهالكات واطفاءات

    -  12.776هبوط فى قيمه ال�شول 

  9.409  11.019م�شاريف �شفر

  7.999  6.555ايجارات

  6.364  6.330م�شاهمات خريية واعمال اجتماعية

  25.983  58.013اأخرى

763.094  366.047  

اأ (  قررت ال�شركة الوطنية لثاين اأك�شيد التيتانيوم املحدودة ) كري�شتل ( ) �شركة تابعة ( اإيقاف العمل يف بع�س وحدات الإنتاج يف اإحدى م�شانعها لإنتاج ثاين اأك�شيد التيتانيوم. ونتج عن 

ذلك تكاليف عمليات غري م�شتمرة ومنها �شطب ممتلكات ومعدات وقطع غيار وتكاليف تفكيك واإيقاف بع�س خطوط الإنتاج ومزايا املوظفني وتكاليف الأ�شول غري امل�شتهلكة.
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26 - اليرادات ال�ستثمارية والأخرى

20102009

-  171.709تعوي�شات من �شركة تاأمني ) اأ (

  28.433  28.433اإطفاء مكا�شب موؤجلة

  5.290  24.645 فروقات عمالت اجنبية

  14.250  15.812عوائد مرابحات واخرى

  7.703  8.342توزيعات ارباح م�شتلمة

  109.540    259ارباح بيع ا�شول وا�شتثمارات

  3.768  3.168اخرى

252.368  168.984  

) باآلف الريالت ال�شعودية (

اأ ( متثل تعوي�شات من �شركات تاأمني املبالغ املتح�شلة من �شركات التاأمني مقابل مطالبات بع�س ال�شركات التابعة عن انقطاع اعمالها .
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27 - الزكــاة

تقوم ال�شركة وهي �شركة م�شاهمة �شعودية و�شركاتها التابعة وهي �شركات ذات م�شوؤولية حمدودة �شعودية بتقدمي قوائمها املالية واقراراتها ال�شريبية والزكوية اىل م�شلحة الزكاة والدخل 

ب�شكل افرادي .

اإن العنا�شر الرئي�شية لوعاء الزكاة واملتعلقة بح�شابات �شركة الت�شنيع الوطنية هي كما يلي:

) باآلف الريالت ال�شعودية (

20102009

راأ�س املال
4.606.847  4.606.847  

احتياطي نظامي
349.277  297.329  

عالوة ا�شدار
1.763.929  1.763.929  

ارباح م�شتبقاة
1.220.376  1.100.351  

قر�س
420.238  550.000  

توزيعات اأرباح
80.934  -

اخل�شارة املعدلة 
) 36.018 () 7.449 (

خم�ش�شات 
37.455  25.784  

ممتلكات ومعدات
) 65.169 () 64.241 (

ا�شتثمارات
) 6.140.636 () 5.387.332 (

م�شاريع قيد التطوير
) 84.958 () 70.881 (

ا�شول غري ملمو�شة 

)1.672.317 () 1.672.317 (

479.958  1.142.020  
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ان حركة خم�ش�س الزكاة ل�شركة الت�شنيع الوطنية هي كما يلي :

20102009

  407  28.551الر�شيد يف 1 يناير

) 587 () 33.540 (امل�شدد خالل ال�شنة

  28.731  17.146املخ�ش�س لل�شنة

  28.551  12.157خم�ش�س الزكاة ل�شركة الت�شنيع الوطنية

  70.513  100.590خم�ش�س الزكاة وال�شريبة لل�شركات التابعة

  99.064  112.747الر�سيد يف 31 دي�سمرب

) باآلف الريالت ال�شعودية (

) باآلف الريالت ال�شعودية (

ان م�شروف الزكاة و�شريبة الدخل لل�شركات التابعة املحمل لل�شنة هي كما يلي :

ح�شلت ال�شركة على الربوط الزكوية لغاية �شنة 2005، كما مت ت�شديد الزكاة امل�شتحقة عن ال�شنوات من 2006 ولغاية 2009 من واقع اقرارات الزكاة ومل ت�شتلم ال�شركة بعد الربوط 

الزكوية لهذه ال�شنوات من م�شلحة الزكاة والدخل .

20102009

  73.691  80.869م�شروف الزكاة و�شريبة الدخل لل�شركات التابعة

) 13.189 ( ) 15.795 (مزايا �شريبة الدخل 

65.074   60.502  
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القطاع

ال�سناعـي

قطاع

البرتوكيماويات

املركز 

الرئي�سي واخرى
املجمــ�عالت�س�يات

كما يف و لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010

34.745.941) 8.112.867 (13.429.60418.828.61710.600.587جمم�ع امل�ج�دات

20.349.003) 820.062 (8.916.39711.200.7521.051.916جمم�ع املطل�بات

15.989.374) 2.303.346 (8.129.3959.863.964299.361املبيعات

4.540.049  1.988.1322.492.44159.228248الربح الجمايل

1.303.538-541.532757.3184.688ال�ستهالكات والطفاءات

3.064.884) 1.576.298 (955.4492.116.5871.569.146الربح من العمال

  1.977.428 -36.142  824.851   1.116.435 م�ساريف راأ�سمالية

) باآلف الريالت ال�شعودية (

28 - ربحية ال�سهم

مت احت�شاب ربحية ال�شهم من العمال والربح ال�شايف لل�شنة املنتهية يف  31 دي�شمرب 2010  على اأ�شا�س متو�شط عدد ال�شهم للفرتة والبالغة 506.753 الف �شهم ) 2009 : 506.753 

الف �شهم ( .

29 - معل�مات قطاعية

يتمثل ن�شاط ال�شركة )املركز الرئي�شي( بال�شتثمارات وتعمل ال�شركات التابعة يف القطاع ال�شناعي والبرتوكيماويات . ان ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة من قبل هذه القطاعات هي نف�س 

ال�شيا�شات املبينة يف ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة . ان ال�شواق الرئي�شية لقطاع البرتوكيماويات هي اململكة العربية ال�شعودية واوروبا وال�شرق الو�شط واآ�شيا والقطاعات الخرى هي اململكة 

العربية ال�شعودية و�شمال وجنوب الوليات املتحدة المريكية واوروبا وا�شرتاليا وال�شرق الو�شط واآ�شيا . وفيما يلي البيانات املالية املختارة لهذه القطاعات:
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القطاع

ال�سناعـي

قطاع

البرتوكيماويات

املركز 

املجمــ�عالت�س�ياتالرئي�سي واخرى

كما يف و لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

33.162.181) 5.841.418 (  8.881.439  12.835.38317.286.777جمموع املوجودات

21.702.701) 581.354 (  855.079  9.653.95311.775.023جمموع املطلوبات

10.862.925) 1.221.337 (  246.257  6.982.8744.855.131املبيعات

2.456.505) 3.438 (  56.616  1.189.0951.214.232الربح الجمايل

983.122-  4.312  521.216457.594ال�شتهالكات والطفاءات

1.515.878) 622.006 (  643.708  431.0181.063.158الربح من العمال

2.195.410) 38.919 (  29.936  1.254.473949.920م�شاريف راأ�شمالية

) باآلف الريالت ال�شعودية (

30 - الدوات املالية وادارة املخاطر

تت�شمن الأدوات املالية املقيدة يف قائمة املركز املايل املوحدة يف معظمها نقد وما يف حكمه وذمم مدينة وموجودات اأخرى وذمم دائنة وقرو�س وم�شتحقات ومطلوبات اأخرى.

- خماطر الئتمان : هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�شارة مالية. لي�س لدى ال�شركة تركيز جوهري ملخاطر الئتمان. مت اإيداع النقد 

لدى بنوك ذات ت�شنيف ائتماين مرتفع.

- خماطر �سعر العم�لت: هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار العمولت يف ال�شوق. لي�س لدى ال�شركات التابعة موجودات جوهرية خا�شعة لعمولت ولكن 

لديها مطلوبات خا�شعة لعمولت كما يف 31 دي�شمرب 2010 . تقوم ال�شركة باإدارة قرو�شها اخلا�شعة لأ�شعار عمولة متغرية با�شتعمال مقاي�شات اأ�شعار العمولت من متغرية اإىل ثابتة والتي 

لها اأثر اقت�شادي يف حتويل اأ�شعار عمولت القرو�س املتغرية اإىل اأ�شعار ثابتة. وعند ا�شتعمال اأ�شعار املقاي�شة يوفر ذلك لل�شركة بالتفاق مع الطرف املقابل على تبادل الفرق بني عقود 

الأ�شعار الثابتة والأ�شعار املتغرية يف اأوقات حمددة )ربع �شنوي( وذلك بالرجوع اإىل القيمة املقرتحة الأ�شلية.
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20102009

  142.900    1.981.125اإرتباطات راأ�شمالية عن �شراء ممتلكات ومعدات

20102009

  97.692  88.970 دفعات مبوجب عقود اإيجار ت�شغيلي مت حتميلها كم�شاريف خالل ال�شنة 

) باآلف الريالت ال�شعودية (

) باآلف الريالت ال�شعودية (

اأحد  - خماطر ال�سي�لة: هي خماطر عدم قدرة من�شاأة ما على تاأمني ال�شيولة الالزمة ملقابلة اللتزامات املتعلقة بالأدوات املالية. قد تنتج خماطر ال�شيولة عن عدم القدرة على بيع 

املوجودات املالية ب�شرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�شيولة من خالل املراقبة الدورية للتاأكد من توفر �شيولة كافية ملقابلة اأية التزامات م�شتقبلية.

 - خماطر العمالت: هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية. اإن معامالت ال�شركة الأ�شا�شية هي بالريال ال�شعودي واليورو والدولر 

الأمريكي. تراقب الإدارة تقلبات اأ�شعار العمالت .

- القيمة العادلة: هي القيمة التي يتم فيها تبادل اأ�شل اأو ت�شوية التزام بني اأطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى. مبا اأنه يتم اظهار اأدوات ال�شركة املالية 

على اأ�شا�س طريقة التكلفة التاريخية، قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة. تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�شركة املالية ل تختلف ب�شكل جوهري 

عن قيمتها الدفرتية.

31 - الرتباطات والإلتزامات

- الإرتباطات الراأ�سمالية

- الإرتباطات مب�جب عق�د الإيجار الت�سغيلي
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تتكون دفعات عقود الإيجار الت�شغيلي من الإيجارات امل�شتحقة على جمموعة من ال�شركات التابعة عن اإ�شتئجار اأرا�شي ووحدات �شكنية ومواقع للم�شانع اإن معدل فرتة عقود الإيجار املتفق 

عليها ترتاوح من �شنة اإىل 3 �شنوات .

تقوم �شركة كري�شتل اإن اأورجانيك كيميكالز ) �شركة تابعة ( بتاأجري عدة اأرا�شي وممتلكات ومرافق ومعدات مبوجب عقود اإيجار ت�شغيلية غري قابلة لالإلغاء ولفرتات متعددة .

كما يف 31 دي�شمرب 2010 كان احلد الأدنى للدفعات امل�شتقبلية املتعلقة بكل عقود الإيجار غري القابلة لالإلغاء والتي تزيد عن �شنة هي على النحو التايل :

20102009

  86.345  79.843�شنة واحدة

  148.901  215.038�شنتان اإىل اأربع �شنوات

  162.510  145.444اأكرث من اأربع �شنوات

  397.756  440.325اإجمايل احلد الدنى لدفعات عقود الإيجار

- الإلتزامات

20102009

  397.275  330.739خطابات م�شتندية و�شمان 

) باآلف الريالت ال�شعودية (

) باآلف الريالت ال�شعودية (
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20102009

  1.629.752  1.589.692�شنة واحدة

  4.624.993  3.603.083�شنتان اإىل اأربع �شنوات

  1.009.274  693.488اأكرث من اأربع �شنوات

  7.264.019  5.886.263اإجمايل احلد الدنى  لدفعات امل�شتقبلية

32 - اعادة تب�يب وت�سنيف 

جرى اعادة تبويب بع�س ارقام �شنة 2009 لتتفق مع العر�س ل�شنة 2010، وذلك على النحو التايل : 

امل�ج�دات 

املتداولة

امل�ج�دات غري 

املتداولة

املطل�بات 

املتداولة

املطل�بات غري 

املتداولة

احتياطيات 

اخرى

) 529.927 (  15.927.047  5.781.195  23.300.712  9.867.010   الر�شيد كما مت عر�شه يف عام 31 دي�شمرب 2009 

-2.341) 7.882 (  5.029) 10.570 (تعديالت �شنوات �شابقة واإعادة تبويب

) 529.927 (5.773.31315.929.388  23.305.741   9.856.440الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2009 املعدل

33 - اعتماد الق�ائم املالية

مت اعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 21 فرباير 2011 .

العامة  واملنافع  املواد اخلام  ل�شراء  الأخرى  الإتفاقيات  وبع�س   ، التيتانيوم  اأك�شيد  ثاين  اإنتاج  اإ�شتخدامه يف  يتم  الذي  املعدن اخلام  ل�شراء  متعددة  �شراء  اإتفاقيات  كري�شتل  �شركة  لدى 

واخلدمات ب�شروط خمتلفة متتد اإىل �شنة 2020 . كما يف 31 دي�شمرب 2010 كان احلد الأدنى للدفعات امل�شتقبلية املقدرة مبوجب هذه العقود غري القابلة لالإلغاء كما يلي :

) باآلف الريالت ال�شعودية (

) باآلف الريالت ال�شعودية (
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