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 التكوين والنشاط - 3

بتاريخ  1515550603تجاري رقم السجل بالالرياض مدينة شركة مساهمة سعودية مسجلة في  ،شركة التصنيع الوطنية
ذو  24بتباريخ  651كة وفقبا للقبرار البوزاري رقبم ، وقبد تبم تيسبيل الشبر(1095 سببتمبر 25الموافق ) 1455شوال  7

 . (1094 سبتمبر 10الموافق ) 1454الحجة 

االستثمار الصبنايي ونقبل التقنيبة الصبنايية المتقدمبة للمملكبة تتمثل النشاطات االساسية للشركة والشركات التابعة لها في 
روكيماويبات والصبنايات الكيماويبة والهندسبية بصفة يامة في مجال صناية وتحويبل البت وللمنطقة العربيةبصفة خاصة 
تقبديم الخبدمات الفنيبة وادارة وتملك المشاريع البتروكيماوية والكيماويبة وتسبويق منتجاتهبا. ويتضبمن النشباط والميكانيكية 

سبلي  الصنايية وتصنيع المسبوكات الحديدية وغير الحديدية وانتاج أسالك الحديد المسحوبة وأسالك النوابض وأسالك الت

انتبباج  للكبابالت وأسببالك تقويببة مبرومببة لحمببل الموصببالت الكهربائيببة وأسببالك تقويببة مبرومببة للخرسببانة وأسببالك اللحببام.
اجبرا  الفحوصبات وتسويقها. وانتاج الرصاص وسلفات الصوديوم  البطاريات السائلة للسيارات واالستخدامات الصنايية

صانع الكيماوية والبتروكيماويبة والمعدنيبة ومحطبات تحليبة الميباا المالحبة الفنية يلى التجهيزات والمنشآت الصنايية والم
اقامة الصبنايات البالسبتيكية بكافبة انوايهبا وانتباج البواي االكريليبك وتسبويقها وانتباج وتسبويق  وتوليد الطاقة الكهربائية.

بببروبلين. وتملببك منبباجم ويمليببات انتبباج ثبباني اوكسببيد التيتببانيوم وانتبباج االيثيلببين والبببولي ايثيلببين والبببروبلين والبببولي 
 متخصصة في مادة الروتايل وهي المادة الخام النتاج ثاني أكسيد التيتانيوم.
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 تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة يلى موجودات ومطلوبات ونتائج أيمال شركة التصنيع الوطنية والشبركات التابعبة 
لها )المجموية(. الشركة التابعة هي تلك الشركة التي تمتلك فيها المجمويبة، بصبورة مباشبرة أو غيبر مباشبرة، اسبتثمارا  

% من رأل المال الذي يحبق لصباحبا التصبويت أو تمبارل يليهبا سبيطرة يمليبة. يبتم توحيبد 55طويل األجل يزيد ين 
يلى تلك الشركة إلبى المجمويبة ولحبين التوقب  يبن ممارسبة مثبل هبذا الشركة التابعة ايتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة 

 السيطرة. 

تم احتساب وإظهار حقوق األقلية كبند مستقل في قائمة المركز المالي األولية الموحدة وقائمبة البدخل األوليبة الموحبدة. تبم 
 القوائم المالية األولية الموحدة.حذ  كافة األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين شركات المجموية يند إيداد 

الشبرق األوسبط، حيبم تبم  –تم تيسيل كافة الشركات التابعة في المملكة العربيبة السبعودية، فيمبا يبدا شبركة تبي يبو فبي 
 تيسيسها في مملكة البحرين.  

 كية المباشرة وغير المباشرة: فيما يلي بيانا  بالشركات التابعة المدرجة في هذا القوائم المالية األولية الموحدة ونسبة المل

 

 نسبة الملكية )%(    

 2512 3131  الكيان القانوني  اســم الشركـــة

 155 311  ذات مسؤولية محدودة (1شركة الرواد الوطنية للبالستيك المحدودة )رواد( وشركاتها التابعة )

 155 311  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات 

 155 311  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصنايي المحدودة

 155 311  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية الخليجية لتقنية البتروكيماويات 

 155 311  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصنايية

 155 311  ذات مسؤولية محدودة دولية للتجارة والصنايةشركة مكاسب السعودية ال

 155 311  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات

 99.33 33.11  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصنايية )خدمات(

 05 01  ودةذات مسؤولية محد الشركة الوطنية لصناية البطاريات )بطاريات(

 75 57  ذات مسؤولية محدودة الشركة السعودية للبولي اوليفينات 

 74.05 59.01  ذات مسؤولية محدودة (2الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة )رصاص( وشركتها التابعة )

 66 66  ية محدودةذات مسؤول (3الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم المحدودة )كريستل( وشركاتها التابعة )

 65.45 61.97  مغلقة مساهمة سعودية (4شركة التصنيع والصحرا  لالوليفينات وشركاتها التابعة )

 52.20 73.30  ذات مسؤولية محدودة (4)ساك( )وشركاتها التابعة الشركة السعودية لحامض االكريليك 

 60.73 60.51  سؤولية محدودةذات م الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة )فحص(

 60.73 60.51  ذات مسؤولية محدودة الشرق األوسط –تي يو في 
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 (وطنية للبالستيك المحدودة )روادشركة الرواد ال (3)
مبن حقبوق  % (55%و 75: 2512) %62.5% و07بة تمتلبك شبركة البرواد الوطنيبة للبالسبتيك المحبدودة نسب

ملكية كل من شركة الرواد الدولية لألغشية الصنايية المحبدودة وشبركة البرواد العالميبة للتغليب  المحبدودة، يلبى 
 التوالي، وهي شركات سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الرياض.

 

 الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة )رصاص( (3)
مبن حقبوق ملكيبة ملكية مباشرة وغير مباشرة(  ) %155صهر الرصاص المحدودة نسبة تمتلك الشركة الوطنية ل

 شركة التقنية الربايية لتدوير الرصاص وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة جدة.
 

 الشركة الوطنية لثاني اوكسيد التيتانيوم المحدودة )كريستل( (1)
تيتانيوم )كريستل(، هي شركة سبعودية ذات مسبؤولية محبدودة مقرهبا الرئيسبي ان الشركة الوطنية لثاني اوكسيد ال

 في جدة.
 

% في كل من شركة كريستل آن اورجانيك كيميكلز المحبدودة فبي 155تمتلك شركة كريستل شركات تابعة بنسبة 
يو.ال.ايبا جزر الكيمان وفي شبركة كريسبتل اسبتراليا بي.تبي.واي. المحبدودة ومقرهبا اسبتراليا وشبركة كريسبتل 

 ومقرها الواليات المتحدة االمريكية.
 

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

 شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات (9)

ثيلبين والببولي % مبن حقبوق ملكيبة الشبركة السبعودية لالي75تمتلك شركة التصنيع والصبحرا  لالوليفينبات نسببة 
 ايثيلين وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الجبيل.

 
% من حقبوق ملكيبة الشبركة السبعودية لحبامض االكريليبك 65تمتلك شركة التصنيع والصحرا  لالوليفينات نسبة 

لاير سبعودي. مليبون  1.777وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينبة الريباض ويبلبأ رأسبمالها 
% مببن حقببوق ملكيببة الشببركة السببعودية لمببونمرات 75كمببا تمتلببك الشببركة السببعودية لحببامض األكريليببك نسبببة 

 .مليبون لاير سبعودي 3.139والتبي يبلبأ راسبمالها  -شركة سعودية ذات مسؤولية محبدودة  -األكريليك المحدودة 
ببوليمرات األكريليكيبة السبعودية بنسببة ملكيبة ، تبم تيسبيل شبركة ال2512ديسبمبر  31وخالل السبنة المنتهيبة فبي 

مليبون  416.4% وهي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بمدينة الجبيل الصنايية ويبلبأ رأسبمالها 75
بنسببة  تم تيسيل شركا البيوتانول السبعودية المحبدودة 2513ديسمبر  31في  المنتهيةالسنة وخالل  .لاير سعودي

 496 ة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بمدينبة الجبيبل الصبنايية ويبلبأ رأسبمالها% وهي شرك33.3ملكية 
 التجباري الموحدة لم تبدأ الشبركات فبي تشبغيل النشباط األولية وبتاريخ قائمة المركز المالي –مليون لاير سعودى 

 بعد.
 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 1

دة وفقببا  لمعيببار التقببارير الماليببة األوليببة الصببادرين الهيئببة السببعودية للمحاسبببين تببم إيببداد القببوائم الماليببة األوليببة الموحبب
القانونيين. تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إيداد هذا القوائم المالية األولية الموحدة مع تلك المستخدمة في إيداد 

الموحبدة واييضباحات  القبوائم الماليبة األوليبةتقرأ  يجب ان .2512ديسمبر 31تهية في القوائم المالية الموحدة للسنة المن
 ديسببمبر 31السببنوية الموحببدة واييضبباحات المتعلقببة بهببا للسببنة المنتهيببة فببي القببوائم الماليببة المرفقببة جنبببا  إلببى جنببب مببع 

2512. 
 

 العرف المحاسبي

يبدا االسبتثمارات فبي االوراق الماليبة المتاحبة  تم إيداد القوائم المالية االولية الموحدة وفقبا  لمببدأ التكلفبة التاريخيبة، فيمبا

 للبيع واالدوات المالية المشتقة، حيم يتم قياسها بالقيمة العادلة.
 

 استخدام التقديرات

يتطلب إيداد القوائم المالية األولية الموحدة، طبقا  للمعايير المحاسبية المتعار  يليها، استخدام التقديرات واالفتراضبات  

ى أرصببدة الموجببودات والمطلوبببات المسببجلة، وايفصبباي يببن الموجببودات والمطلوبببات المحتملببة بتبباريخ التببي تببؤثر يلبب

القوائم المالية األولية الموحدة، ومبالأ اييرادات والمصاري  المصري ينهبا خبالل الفتبرة. وببالرغم مبن أن إيبداد هبذا 

جاريببة، فببلن النتببائج الفعليببة يمكببن أن تختلبب  يببن تلببك التقببديرات واألحكببام وفقببا  لمعرفببة ايدارة لألحببدام والعمليببات ال

 التقديرات.
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 النقدية وشبه النقدية 

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

 ر أو أقل.األصلية ثالثة أشه
 

 المدينون

تظهر أرصدة المدينين بمبالأ الفواتير األصلية ناقصة المخصص لقا  أية مبالأ مشكوك في تحصيلها. يتم إجرا  تقبدير 

 للذمم المشكوك في تحصيلها يندما يعتبر تحصيلها أمرا  مشكوكا  فيا . تشطب الديون المعدومة يند تكبدها.
 

 المخزون

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

الصنع، بشكل رئيسي، يلى أسال طريقة المتوسط المرج . تشتمل تكلفة المخزون قيد التصنيع وتام الصنع يلى تكلفة 

 المواد والعمالة وحصة مالئمة من مصاري  اينتاج غير المباشرة.
 

 ستثماراتاال

 االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع 

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

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

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

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

 بة القيمة العادلة. ، وإال تعتبر التكلفة بمثابديلة مناسبة
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة

% و 25الشركات الزميلة هي التي تمارل المجموية يليهبا تبيثيرا  هامبا ، ولبيل سبيطرة، وتمتلبك فيهبا حصبة مبا ببين 

% في رأل مال الشركات المستثمر فيها. حيبم يبتم المحاسببة ينهبا وفقبا  لطريقبة حقبوق الملكيبة. يبتم إثببات حصبة 55

 مجموية في النتائج المالية لهذا الشركات المستثمر فيها في قائمة الدخل األولية الموحدة.ال
 

 المدارة بصورة مشتركة المنشاة

وأطبرا  أخبرى القيبام بنشباط المجمويبة المدارة بصورة مشتركة هي يبارة ين ترتيب تعاقدي تتعهد بموجببا  المنشاة

وفقبا  الموحدة،  األولية في القوائم الماليةالمجموية بالمحاسبة ينها قوم تو ,اقتصادي معين، ويخضع للسيطرة المشتركة

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

 األولية الموحدة.
 

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

 الشركات الزميلة واألخرى. 
 

 االستثمارات في الشركات األخرى

% فببي رأل مببال الشببركات 25االسببتثمارات فببي الشببركات األخببرى هببي التببي تمتلببك فيهببا المجمويببة حصببة أقببل مببن 

 المستثمر فيها. 
 

يمة العادلة او بالتكلفة حالة يدم توفر القيمبة العادلبة ناقصبا أي انخفباض وتظهر االستثمارات في الشركات األخرى بالق

 غير مؤقت في قيمتها. تصن  هذا االستثمارات كموجودات غير متداولة. 
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 واآلت والمعدات الممتلكات

واالنخفباض فبي القيمبة، فيمبا يبدا األراضبي  مالمتبراك الكاالسبته حسبمكلفبة بعبد توالمعبدات بالواآلت تظهر الممتلكات 

والصببيانة مصبباري   ايصببالي. تعتبببر مصبباري  المملوكببة والمصبباري  الرأسببمالية قيببد التنفيببذ حيببم تظهببر بالتكلفببة

األيمبار  أسباليليهبا يلبى  االستهالكويجري احتساب  ،ما مصاري  التحسينات فتعتبر مصاري  رأسماليةأ ،تشغيلية

 طريقة القسط الثابت. لها باستخدام المقدرة ية اينتاج
 

 مدى العمر اينتاجي المقدر لها أو فترة اييجار المتبقية، أيهما أقصر. يلى  تحسينات المباني المستيجرة تستهلك

ا تستهلك الموجودات المستيجرة بعقود إيجار رأسمالى يلى مدى العمر اينتاجي المقدر لألصبل أو فتبرة اييجبار، أيهمب

 أقصر.
 

 إن األيمار اينتاجية المقدرة لفئات الموجودات الرئيسة ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي:
 

 السنوات 

 45-15 مباني 

 25-5 اآلت والمعدات

 14-4 يدد وأدوات 

 15-3 أثام ومفروشات ومعدات مكتبية 

 5-4 سيارات

 3 أجهزة حاسب آلي 

 35-5 تطوير آبار

 1.5 حفزة(مواد مسايدة )م
 

 المشاريع قيد التنفيذ

 تتضمن مشاريع قيد التنفيذ التكالي  المتعلقة مباشرة وغير مباشرة بالمشاريع والتي يتم رسملتها يند انتها  المشروع.
 

 الموجودات غير الملموسة 

 الشهرة

ة ، ويعباد قياسبها دوريبا ، ويبتم تقيد المبالأ المدفوية بالزيادة ين القيمة العادلبة لصبافي الموجبودات المشبتراة كبر  شبهر

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

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

 مصاري  ما قبل التشغيل

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

تنببتج ينهببا منببافع فببي الفتببرات المسببتقبلية. تطفببي مصبباري  مببا قبببل التشببغيل المؤجلببة ايتبببارا  مببن تبباريخ بببد  العمليببات 

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

 برامج حاسب آلي تشغيلتكالي  

يتم إطفا  تكالي  تشغيل برامج الحاسب اآللي باستعمال طريقة القسط الثابت يلى فترة خمل سبنوات مبن تباريخ بدايبة 

 التشغيل.
 

 بحم وتطوير تكالي 

ة الدخل األولية الموحدة خالل الفترة التي يتم تكبدها ، فيما يدا المشاريع يتم تحميل تكالي  البحم والتطوير يلى قائم

الواضحة والمحددة والتي يمكن تغطية تكالي  التطوير المتعلقة بها خالل النشاط التجاري الذي سو  ينتج ينها. 

القسط الثابت يلى فترة  وتعتبر تكالي  التطوير في هذا الحالة موجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها باستعمال طريقة

سنوات. 7
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 تتمة -الموجودات غير الملموسة 
 

 التمويل المؤجلة تكالي 

 يتم إطفا  تكالي  التمويل المؤجلة باستخدام طريقة القسط الثابت يلى فترة القروض ذات الصلة.
 

 الموجودات غير الملموسة األخرى

وجودات غيبر الملموسبة األخبرى بصبفة رئيسبية فبي العالمبات التجاريبة والتقنيبة ويالقبات العمبال  حيبم يبتم تتمثل الم

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

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

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

 وجود انخفاض.
 

ا الموجبودات كما تتضمن الموجودات غير الملموسة األخرى برا ات اختراع وتكبالي  تبراخيص. حيبم يبتم إطفبا  هبذ

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

 تكاليف االستكشاف

يتم تحميل تكالي  ما قبل التراخيص يلى قائمة الدخل األولية الموحدة يند تكبدها. يتم رسملة تكالي  االستكشبا ، بمبا 

ي  الحصببول يلببى التببراخيص، كتكببالي  استكشببا  يلببى أسببال المنطقببة ذات الفائببدة وخاضببعة لتحديببد فببي ذلببك تكببال

الجدوى الفنية والتجارية للمشروع، ويندما يتم التخلي ين ترخيص فلنا يتم قيد التكالي  ذات الصبلة فبي قائمبة البدخل 

 األولية الموحدة مباشرة.
 

ستخراج معدن معين فلنا يبتم رسبملة تكبالي  االستكشبا  المتعلقبة بهبا ويبتم حالما يتم تحديد الجدوى الفنية والتجارية ال

 إطفائها يلى مدى األيمار اينتاجية المتوقعة.
  

 تكاليف الصيانة الشاملة

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

شاملة التالية وفى حالة إجرا  أي صيانة شاملة مبكرة يند إذا تقيد التكالي  غير المطفية كمصاري  في قائمة الدورية ال

 الدخل األولية الموحدة مباشرة.
 

 االنخفاض في القيمة 

ود تقوم المجموية، دوريا ، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغيبر الملموسبة للتيكبد مبن وجب

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

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

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

 ذلك األصل. 
 

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلأ القابل لالسبترداد لألصبل أو الوحبدة المبدرة للنقديبة بيقبل مبن قيمتبا الدفتريبة، يندئبذ 

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

 قيمة األصل في قائمة الدخل األولية الموحدة. 
 

فيما يدا الشبهرة، إذا مبا زال الحقبا  االنخفباض فبي القيمبة، يندئبذ تبتم زيبادة القيمبة الدفتريبة لألصبل أو الوحبدة المبدرة 

للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد لا، يلى أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتهبا يبن القيمبة الدفتريبة التبي 

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

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

شببرة بالمشببروع قيببد اينشببا  خببالل فتببرة اينشببا  إلببى أن يصببب  جبباهزا  تببتم رسببملة تكببالي  االقتببراض المتعلقببة مبا

لالستعمال. هذا ويتم خصم اييرادات المتحققة من استثمار مبالأ مقترضبة محبددة بانتظبار صبرفها يلبى المشبروع قيبد 

 اينشا ، من تكالي  االقتراض التي يتم رسملتها.
 

 الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع  

ت االلتزامات لقا  المبالأ الواجبة الدفع مستقبال ين البضاية أو الخبدمات المسبتلمة سبوا  قبدمت أم لبم تقبدم بهبا يتم إثبا

 فواتير من قبل الموردين ومقدمي الخدمات.
 

 توزيعات األرباح

 تقيد توزيعات األرباي النهائية كمطلوبات يند المصادقة يليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
 

 مخصصاتال

يتم االيترا  بالمخصص في قائمة المركز المالي األولية الموحدة يند وجود التزام قانوني او بنبا  يلبى نتيجبة لحبدم 

 في الماضي، وانا سيكون هناك حاجة لتسوية هذا االلتزام. 
 

 الزكاة وضريبة الدخل

  الزكاة

ة العربيببة السببعودية ويلببى أسببال مبببدأ يجنببب مخصببص للزكبباة وفقببا لتعليمببات مصببلحة الزكبباة والببدخل فببي المملكبب

االستحقاق. يحمل المخصص يلى قائمة الدخل األوليبة الموحبدة. تقيبد الفبروق الناتجبة يبن إجبرا  الرببوط النهائيبة فبي 

 السنة التي يتم فيها إصدار هذا الربوط.
 

 ضريبة الدخل

حقوق األقلية في القبوائم الماليبة األوليبة يخضع الشركا  األجانب في الشركات التابعة لضريبة الدخل التي تدرج ضمن 

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

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

 ات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المصنفة كموجود

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

للشببرائ  الضببريبية المطبقببة فببي البلببدان المعنيببة. يببتم إجببرا  مراجعببة للقيمببة الدفتريببة للضببرائب المؤجلببة، المصببنفة 

ولية، وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيا إمكانية السبتردادها، بشبكل جزئبي أو كموجودات، بتاريخ قائمة المركز المالي األ

 كلي، لعدم وجود أرباي كافية خاضعة للضريبة في المستقبل.
 

 عقود اإليجار
 

 اييجار التشغيلي

ى مدى تحمل دفعات اييجار بموجب يقود اييجار التشغيلية يلى قائمة الدخل األولية الموحدة بطريقة القسط الثابت يل

 فترة يقد اييجار التشغيلي.
 

 اييجار الرأسمالي

تصن  يقود اييجار ويمليات البيع وإيادة االستئجار كعقود إيجار رأسمالية إذا ما ترتب يلى يقد اييجار تحويل 

جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة باألصل موضوع العقد إلى المستيجر، بينما تصن  كافة يقود اييجار 

 ألخرى كعقود إيجار تشغيلية.ا
 

يتم إثبات الموجودات المملوكة بموجب يقود اييجار الرأسمالية كموجودات للمجموية ضمن الممتلكات وآالت 

والمعدات بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اييجار أو القيمة السوقية العادلة لألصل يند نشو  اييجار، أيهما أقل.
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 تتمة -عقود اإليجار 

 تتمة -اييجار الرأسمالي 

تحمل تكالي  التمويل، التي تمثل الفرق بين مجموع التزامات يقود اييجار والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اييجار 

ل األولية الموحدة يلى مدى فترة أو القيمة السوقية العادلة لألصل يند نشو  اييجار، أيهما أقل، يلى قائمة الدخ

 اييجار للوصول إلى معدل يائد ثابت يلى الرصيد المتبقي من االلتزامات لكل فترة محاسبية.
 

يتم تيجيل المكاسب الناتجة ين أي زيادة في سعر البيع ين القيمة الدفترية لعمليات البيع وإيادة االستئجار، وتطفي 

 ة اييجار.بطريقة القسط الثابت يلى مدى فتر
 

 األدوات المالية المشتقة 

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

في أسعار الصر  األجنبي والناتجة ين األنشطة التشغيلية، والتمويلية واالستثمارية ولتغطية بعض أجزا  مخاطر 

ت الناتجة ين األنشطة التمويلية. تقوم المجموية، يادة، بتصني  هذا األدوات المالية المشتقة كتغطية أسعار العموال

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

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

الشركة يدارة المخاطر. ال تقوم المجموية باستخدام األدوات المالية المشتقة ألغراض المضاربة. يتم، في األصل، 

 ات المالية الالحقة.قيال األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة يند نشية العقد، ويعاد قياسها بالقيمة العادلة في الفتر
 

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

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

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

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

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

إثبات المبالأ المؤجلة المدرجة ضمن حقوق المساهمين في قائمة الدخل األولية الموحدة خالل نفل الفترة التي يؤثر 

 فيها البند الذي تمت تغطيتا يلى صافي الدخل أو الخسارة.
  

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

األولية الموحدة يند نشؤها. يتم التوق  ين محاسبة تغطية المخاطر يند إنتها  سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنها ها 

اطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم أو تنفيذها، أو يندما لم تعد تلك األداة مؤهلا لمحاسبة تغطية المخ

ايبقا  يلى الرب  أو الخسارة المتراكمة الناجمة ين أدوات تغطية المخاطر ضمن حقوق المساهمين لحين حدوم 

المثبتة ضمن حقوق  –العملية المتوقعة. وفي حالة يدم توقع حدوثها، يتم تحويل صافي الرب  أو الخسارة المتراكمة 

 إلى قائمة الدخل األولية الموحدة للفترة. –لمساهمين ا
 

 و منافع ما بعد التعاقدتعويضات نهاية الخدمة 

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

التابعبة لهبا كمبا فبي تباريخ قائمبة المركبز المبالي  أسال الفتبرة التبي أمضباها الموظب  فبي خدمبة الشبركة او الشبركات

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

    النظامي االحتياطي

يبباطي % مببن صببافي دخببل السببنة إلببى االحت15طبقببا  ألحكببام نظببام الشببركات السببعودي، يجببب يلببى الشببركة أن تحببول 

 النظامي حتى يبلأ مجموع هذا االحتياطي نص  رأل المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 1

 
 المبيعات

تمثل المبيعات قيمة البضاية التي تم اصدار فواتير بها وتم تسليمها الى العمال  وتتحقق المبيعبات ينبد تسبليم البضباية 

 لى العمال  وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكميات.ا
 

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

تتم من خالل محطات تتم المبيعات مباشرة إلى العمال  النهائيين وكذلك إلى المسوقين في أوروبا. تسجل المبيعات التي 

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

 المسوقين من يمالئهم النهائيين بعد خصم تكالي  الشحن والتوزيع والتسويق.
 

 المصاريف

لمنفقببة لتسببويق وبيببع منتجببات الشببركات التابعببة. ويببتم تتكببون مصبباري  البيببع والتسببويق بشببكل رئيسببي مببن التكببالي  ا

 تصني  المصاري  األخرى كمصاري  يمومية وإدارية.
 

تتضببمن المصبباري  العموميببة وايداريببة المصبباري  المباشببرة وغيببر المباشببرة والتببي ال تتعلببق بشببكل مباشببر بتكلفببة 

ي  العموميبة وايداريبة وتكلفبة المبيعبات يلبى المبيعات. ويتم توزيع المصاري ، إذا ديت الحاجة لبذلك، ببين المصبار

 أسال ثابت.
 

 حقوق األقلية

تحدد حقوق األقلية في صبافي الموجبودات )يبدا الشبهرة( للشبركات التابعبة الموحبدة بشبكل مسبتقل يبن حقبوق الملكيبة 

ة يتم توزيعها مقابل للمجموية. ان حصة األقلية من الخسائر التي تزيد ين حقوق األقلية في حقوق ملكية الشركة التابع

حقوق المجموية باستثنا  الحد الذي يكون فيبا يلبى األقليبة التبزام ملبزم وأن تكبون قبادرة يلبى تقبديم اسبتثمار اضبافي 

 لتغطية الخسائر. 
 

 تحويل العمالت األجنبية

 وم المعبامالت.وقبت حبدالتحويبل السبائدة  بيسبعارالبلاير السبعودي  إلبى األجنبيبة تببالعمالالتبي تبتم تحول المعبامالت 

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

تحويبل العمبالت  أووالخسبائر الناتجبة يبن التسبديدات  تبدرج األربباي بيسعار التحويل السائدة فبي ذلبك التباريخ. األولية

 ية الموحدة.األول قائمة الدخل في األجنبية
 

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

بالنسبة للموجودات والمطلوبات، ويلبى أسبال متوسبط أسبعار التحويبل للسبنة بالنسببة لإليبرادات والمصباري . تحبول 

ألرباي المبقاة، بسعر التحويل السائد يند نشو  كبل ينصبر. تبدرج التسبويات الناتجبة يناصر حقوق الملكية، فيما يدا ا

 ين ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية، ضمن االحتياطيات األخرى في حقوق المساهمين.
 

   المعلومات القطاعية

ة )قطباع أيمبال( أو يقبوم ببيبع أو القطاع هو جز  أساسي من المجموية، يقوم ببيع أو بتقبديم منتجبات أو خبدمات معينب

بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(، ويادة  مبا يكبون القطباع معبرض لمخباطر ويوائبد 

 ذات طبيعة مختلفة ين القطايات األخرى.
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 االستثمارات في الشركات الزميلة واألخرى - 9

 مما يلي: ديسمبر 31واالخرى كما في  يتكون رصيد االستثمارات في الشركات الزميلة
 
 

 

، قامببت الشببركة بالتعبباون مببع الشببركة السببعودية للصببنايات المتطببورة بتيسببيل شببركة التصببنيع 2511العببام خببالل  )*( 

% لكببل منهمببا( وهببي شببركة سببعودية ذات مسببؤولية محببدودة مسببجلة 55والمتطببورة للبوليببول ومشببتقاتا )بنسبببة ملكيببة 

وتتمثبل أغبراض الشبركة فبى إنتباج مبادة الببولى إيثبر ببولى يون لاير سعودي.مل 145مال قدرة  وبرألرابأ،  بمدينة

يببول والببذي يسببتعمل فببي صببناية مببادة البببولى يببورثين التببي تببدخل فببي صببناية المفروشببات والسببيارات ومببواد العببزل 

 رابأ. الحرارى وسو  يقام المشروع في موقع بترورابأ بمدينة
 

مليون لاير سعودي وذلبك لزيبادة رأل  35خفيض رأل مال الشركة إلى ، قرر الشركا  ت2512ديسمبر  31وكما في 

 إسببتكمال تميبب. هببذا ولببم لببأ الزيببادة الببى الشببركا بوقببد تببم ايببادة م مببال الشببركة يببن حاجببة الشببركة فببي الوقببت الحببالي

  .بعد رأل المال ايجرا ات النظامية لتخفيض
 

لبأ بقبرر مجلبل ادارة المجمويبة تكبوين مخصبص بم، 2513 ديسبمبر 31وخالل فترة الثالثة اشهر المنتهية فبي 

بعبد ان تببين يبدم الجبدوى االقتصبادية نخفاض في كامل قيمة االستثمار المتبقي مليون لاير سعودي لمقابلة اال 15

 من االستمرار في تنفيذ المشروع الذي تم تاسيل الشركة من اجلا.
 

 المشاريع قيد التنفيذ  - 7

 مما يلي : ديسمبر 31تنفيذ كما في يتكون رصيد المشاريع قيد ال
   بآالف الرياالت السعودية 

 3131 
 )غير مراجعة(

2512 
      )مراجعة(

 5.534.070 6.135.357 الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة والشركات التابعة لها )أ( 

 311.377 3.133.196 الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم المحدودة )كريستل( )ب(

      3.790 33.631 مشاريع اخرى 

 5.531.019 5.955.145      
  

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

في مدينة الجبيل المحدودة  يةاألكريليك ومصنع البوليمرات تانولوالبيمصنع لمونمرات األكريليك ومصنع ينشا  

من  2513ديسمبر  31وتتكون كلفة المشاريع كما في  ومشروع الخدمات والمرافق العامة للمنشات الصنايية الصنايية

رسوم تراخيص وتكالي  تكالي  موظفين وتكالي  إيداد الموقع وتكالي  التركيب وأتعاب مهنية وتكالي  اقتراض و

 هذا بعضلالتجارى  ي المشر  يلى المشاريع وشرا  معدات للمشاريع، ومن المتوقع بداية اينتاجالمكتب االستشار

 .  2514خالل يام المشاريع 

   بآالف الرياالت السعودية  

 2512    3131 نسبة الملكية

 3131 
 

2512 
 

 )مراجعة( )غير مراجعة(
         

 126.709 135.501 35.45 17.97 الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية(  

 32.275 32.759 42.65 93.61 الشركة الوطنية لمواد التعبئة )وطن باك(

        75.555 - 55.55 71.11 شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاتا )*(  

 220.569 163.200   مجموع االستثمارات في الشركات الزميلة 

        229.305 595.150   يضا  : استثمارات اخرى 

        457.459 743.459  مجموع االستثمارات في الشركات الزميلة واالخرى 
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 تتمة -المشاريع قيد التنفيذ  - 7
  

، من تكالي  إنشا  مصنع لمعالجة مادة األلمنيت كمصدر إضافي 2513ديسمبر  31ب ( تتكون مشاريع كريستل كما في 

لاير سعودي  مليار 2ة الخام ينتاج ثاني أكسيد التيتانيوم في مدينة جيزان، وتقدر التكلفة ايجمالية للمشروع بمبلأ للماد

 .2514ومن المتوقع بداية االنتاج لهذا المشروع في العام 

 

 قروض طويلة االجلالصكوك وال - 6
 

 الصكوك
(، أصببدرت الشببركة إصببدارها األول الخبباص مببن 2512مببايو  21هببر )الموافببق  1433جمببادى اآلخببرة  35بتبباريخ 

لاير سعودى لكل منها، ببدون خصبم أو يبالوة  1.555.555مليار لاير سعودى، وبقيمة إسمية قدرها  2الصكوك بقيمة 
يلببى يببدة فتببرات، حيببم ان القيمببة  اإصببدار. ويببيتي هببذا االصببدار كببيول اصببدار مببن برنببامج الصببكوك المعتمببد اصببدار

. يحمبل ايصبدار معبدل يائبد متغيبر 2512 مبارل 31نامج تعادل رأل مال الشركة المدفوع كما في االجمالية لهذا البر
يلى أسال األسعار السائدة بين البنبوك فبى المملكبة العربيبة السبعودية )سبايبور( زائبدا هبامس محبدد يسبتحق السبداد كبل 

مبايو  21هبر )الموافبق  1445رمضبان  16نص  سنة. تستحق الصبكوك السبداد بالقيمبة ايسبمية بتباريخ إسبتحقاقها فبى 
2510.) 

 

 القروض

قامببت الشببركة وبعببض شببركاتها التابعببة بببابرام اتفاقيببات تسببهيالت مببع مجمويببة بنببوك محليببة واجنبيببة وصببندوق التنميببة 

 33.6 . بلأ اجمبالي هبذا التسبهيالت يادة تمويل بعض المشاريع القائمة( وا5الصنايي لتمويل مشاريع قيد التنفيذ )ايضاي 

ديسببمبر  31كمببا فببي وقببد بلببأ الرصببيد القببائم  لاير سببعودي( مليببار 29.4: 2512 ديسببمبر 31مليببار لاير سببعودي تقريبببا )

( تقريببا. يبتم تسبديد هبذا القبروض لاير سبعودي مليبار 19.2: 2512 ديسمبر 31) مليار لاير سعودي 10.9مبلأ   2513

القروض صبادرة مقاببل رهبن يلبى اصبول بعبض الشبركات التابعبة ، ان بعض هذا قساط مختلفة تبدأ بتواريخ مختلفةيلى ا

 وسندات ألمر.

 

دخلت الشركة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين في اتفاقية تقلب أسعار العموالت مع بنوك تجارية محلية واجنبية للحد مبن 

مليبون دوالر  127والر امريكبي البى مليبون د 21تيثير خطر التعرض لتقلبات اسعار العموالت بمبالأ تقديرية تتراوي من 

 3.95٪ و 5.10مليون يورو وبدون أي يالوة. أسعار العموالت االختياريبة هبي  152مليون يورو الى  20امريكي ومن 

يلبى اسبال رببع سبنوي  2556٪ سنويا لقروض الدوالر االمريكي واليورو يلى التبوالي، وتبم تطبيقهبا فعليبا مبن ديسبمبر 

 . 2515لغاية  شهر مارل 
 

، إنتهت الشركة السعودية لإلثيلين والبولى إيثيلبين مبن إيبادة التمويبل للقبروض المتبقيبة والتبى 2512ديسمبر  31وكما فى 

من يدة بنوك تجارية محلية وأجنبية بعمالت متعددة. ونتيجة لعملية ايادة التمويبل تبم تحويبل  2556حصلت يليها فى يام 

بنبوك محليبة بايضبافة إلبى أحبد  9للاير السعودى متوافقة مع الشريعة ايسالمية مع القروض إلى تسهيالت طويلة األجل با

مليببار لاير سببعودى وبسببعر مرابحببة متغيببر تنافسببى مببع تمديببد فتببرة سببداد القببروض إلببى العببام  4.9البنببوك ايقليميببة بمبلببأ 

م سندات ألمر. وقد نبتج يبن يمليبة ، يلى أن يتم السداد بيقساط نص  سنوية متساوية.وتشمل ضمانات التسهيل تقدي2521

مليبون لاير سبعودى نتيجبة إقفبال إتفاقيبة تقلبب أسبعارالعموالت مبع بنبوك تجاريبة  141ويل تسجيل خسبارة بمبلبأ إيادة التم

 محلية وأجنبية المشار إليها أيالا.وتم تحميل هذا الخسارة يلى بند أيبا  مالية فى قائمة الدخل األولية الموحدة.

 

، وقعببت الشببركة اتفاقيببة تمويببل مرابحببة متوافقببة مببع الشببريعة 2513ديسببمبر  31الثالثببة اشببهر المنتهيببة فببي  وخببالل فتببرة

ثمبان  يبتم تسبديد هبذا القبرض يلبى .سعودي بمبلأ اربعة مليارات لاير والخليجية مع مجموية من البنوك المحلية االسالمية

  .آلمر اتبضمان سندوض وقد تم اصدار هذا القر ،سنوات باقساط نص  سنوية متساوية
 

 



 شركة التصنيع الوطنية 
  )شركة مساهمة سعودية(

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

 3131ديسمبر  13
 

15 

 

 رأس المال - 5

: 2512ديسبببمبر  31) 2513ديسبببمبر  31الببب  لاير سبببعودي كمبببا فبببي  6.690.142يتكبببون رأل مبببال الشبببركة الببببالأ 

لاير  15البب  سببهم( ، قيمببة كببل سببهم  669.014: 2512البب  سببهم ) 669.014البب  لاير سببعودي( مببن  6.690.142

 سعودي.

 

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

وذلبك الب  لاير سبعودي  6.690.142إلبى  سبعودي لايرالب   5.574.295مال الشركة من يلى زيادة رأل  (2512

وة ايصبدار بمبلبأ ألب  لاير سبعودي وذلبك مبن يبال 1.114.957بمبلبأ إجمبالي وقبدرا أسبهم  5بمن  سهم مجباني لكبل 

  .2511ديسمبر  31ال  لاير سعودي كما في  319.366ال  لاير سعودي واألرباي المبقاة بمبلأ  706.401
 

 
 توزيعات األرباح -3

( 2513أبريبل  6الموافبق هبر ) 1434جمبادى األولبى  25وافقت الجمعية العامة غير العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 

سبعودي لكبل سبهم،   لاير 2بواقبع  2512بتوزيبع أربباي نقديبة سبنوية للمسباهمين يبن يبام  دارةمجلل ايتوصيات يلى 

 سعودي. لاير مليون 2 بمبلأ ايدارة مجلل أيضا  ويلى مكافية
 

( 2512أبريبل  4الموافبق هبر ) 1433جمبادى األولبى  12وافقت الجمعية العامة غير العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 

سبعودي لكبل سبهم،   لاير 1.5بواقبع  2511بتوزيع أرباي نقدية سنوية للمساهمين ين يبام  مجلل ايدارةتوصيات يلى 

 سعودي. لاير مليون 2 بمبلأ ايدارة مجلل أيضا  ويلى مكافية
 

 الزكاة -0

الفروقبات ينبد  يتم تحميل قائمبة البدخل األوليبة الموحبدة بمبلبأ تقريببي للزكباة وفقبا  لتقبديرات ايدارة يلبى أن يبتم تسبوية

 احتساب مبلأ الزكاة النهائي في نهاية السنة.
 

، وسبددت الزكباة المسبتحقة وفقبا لهبذا 2512يبام السبنوات الماليبة حتبى قامت الشبركة بتقبديم االقبرارات الزكويبة لكافبة 

للسبنوات و لبم تسبتلم الشبركة الرببوط الزكويبة  .2557ام حتبى يباالقرارات، كما حصلت الشركة يلى الربوط الزكويبة 

 الحقة بعد من مصلحة الزكاة.لا
 

  ربحية السهم -31

يلى أسال اجمبالي االسبهم المصبدرة  السنةتم احتساب ربحية السهم المتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية وصافي دخل 

 ( .سهمال   669.014: 2512ديسمبر  31) 2513ديسمبر  31ال  سهم كما في  669.014لبالغة وا
 

 ت القطاعية  المعلوما -33

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

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

ا واسبتراليا والشبرق االوسبط دية وشمال وجنوب الواليبات المتحبدة االمريكيبة واوروبباالخرى هي المملكة العربية السعو

 . وفيما يلي البيانات المالية المختارة لهذا القطايات:وآسيا
 

 :قطايات األيمال الرئيسيا التالياتتكون المجمويا من 
 

ادا الروتايبل وهبى المبادا الخبام إنتاج ثانى اكسيد التيتانيوم ويمليات انتباج متخصصبا فبى مب : القطاع الصناعي
ينتاج ثاني اكسيد التيتانيوم، وانتاج البطاريات السائلا للسيارات، وانتاج الرصاص وسبلفات 

 .انوايها وانتاج الواي االكريليك الصوديوم، واقاما الصنايات البالستيكيا بكافا
 

 .كيماويات األساسيا، والبوليمراتيشمل يلى ال : قطاع البتروكيماويات
 

يشمل يلى يمليات المركز الرئيسى، ومراكز التقنيا واألبتكارات واألنشطا األستثماريا،  :المركز الرئيسى وأخرى

 وتقديم الخدمات الفنيا الصناييا.



 شركة التصنيع الوطنية 
  )شركة مساهمة سعودية(

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

 3131ديسمبر  13
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 تتمة -المعلومات القطاعية   -33
 

 القطاع 
 الصناعـي

 قطاع
 توكيماوياالبتر

 المركز 
 الرئيسي وأخرى

 
 التسويات

 
 المجمــوع

ف الرياالت بآال 
 السعوديـــة

بآالف الرياالت 
 السعوديـــة

بآالف الرياالت 
 السعوديـــة

بآالف الرياالت 
 السعوديـــة

بآالف الرياالت 
            السعوديـــة

ديسمبر  13المنتهية في للسنة  كما في و
 )غير مراجعة( 3131

     

 95.313.533 (33.953.539) 33.119.693 31.309.333 35.657.907 مجموع الموجودات

 35.770.113 (3.976.609) 7.693.311 31.753.170 0.313.951 مجموع المطلوبات

 33.311.035 (1.355.337) 133.053 33.391.703 0.371.311 المبيعات

 9.331.113 (717) 75.976 3.503.033 3.061.910 جمالي الرب  إ

 1.101.513 (3.167.333) 3.357.363 3.155.595 313.315 الدخل من العمليات الرئيسية

 3.935.101 - 13.137 516.336 671.103 االستهالكات واالطفا ات

 1.196.133 - 15.139 3.115.193 3.653.076 مصاري  رأسمالية
      

ديسمبر  31كما في و للسنة المنتهية في 
 )مراجعة( 2512

     

 45.575.346 (12.212.355) 17.375.363 23.569.125 16.940.159 مجموع الموجودات

 25.065.943 (1.292.902) 4.036.074 13.312.530 9.000.722 مجموع المطلوبات

 17.021.525 (2.755.653) 357.253 11.331.237 9.033.199 المبيعات

 5.569.707 (1.450) 50.590 2.306.332 3.114.335 جمالي الرب إ

 4.115.655 (1.055.537) 1.939.169 2.569.952 2.150.172 الدخل من العمليات الرئيسية

 1.302.522 -     25.605 750.217 657.155 االستهالكات واالطفا ات

 2.077.547 -     46.760 1.773.227 1.157.551 مصاري  رأسمالية
  

 القضايا القانونية -33

ي قضائية في الواليات المتحدة األمريكية، حيم توجد يلى إحدى الشركات التابعة لشركة كريستل )شركة تابعة( دياو
بتقديم اقتراي للتسوية قبل با المدييين لبعض هذا  2513سبتمبر  35قامت الشركة خالل الربع الثالم المنتهي في 

الدياوي. ويليا، قامت الشركة بتكوين المخصص الالزم لهذا االقتراي المقدم، يلما  بين التسوية النهائية ومبلأ 
 تعتمد يلى توقيع االتفاقيات النهائية بين األطرا .زامات النهائية، إن وجدت، االلت
  

 النتائج األولية  -31

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

 و االلتزامات المحتملةاالرتباطات الرأسمالية  -39

 

 االرتباطات الرأسمالية ( أ)

 االرتباطات الرأسمالية التالية: ديسمبر 31وجد لدى الشركات التابعة كما في ي
 
 

 بآالف الرياالت السعودية        

 3131      
 )غير مراجعة(

2512      
 )مراجعة(

 1.517.445 3.339.057 ارتباطات ين مشاريع قيد االنشا  
 

 
 المحتملةااللتزامات  ( ب)

، ويتم الترافع بشينها. ال يمكن حاليا  تحديد النتيجة الل دورة ايمالها العاديةهناك قضايا مقامة ضد المجموية خ

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

 .المالية االولية الموحدة للمجموية يكون لهذا القضايا اثر جوهري يلى القوائم
 

 أرقام المقارنة  -37

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