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  التكوين والنشاط  - 1

بتOاريخ  1010059693تجOاري رقOم السجل بالالرياض مدينة شركة مساھمة سعودية مسجلة في  ،شركة التصنيع الوطنية
ذو الحجOة  24بتOاريخ  601، وقد تم تأسيس الشركة وفقا للقرار الوزاري رقم )1985 يونيو 25الموافق ( 1405شوال  7

  . )1984 سبتمبر 19الموافق ( 1404

ا�سOتثمار الصOناعي ونقOل التقنيOة الصOناعية المتقدمOة للمملكOة تتمثل النشاطات ا�ساسية للشركة والشركات التابعة لھا فOي 
بصفة عامة في مجOال صOناعة وتحويOل البتروكيماويOات والصOناعات الكيماويOة والھندسOية  وللمنطقة العربيةبصفة خاصة 
الخOدمات الفنيOة  تقOديموادارة وتملك المشاريع البتروكيماويOة والكيماويOة وتسOويق منتجاتھOا. ويتضOمن النشOاط والميكانيكية 

الصناعية وتصنيع المسبوكات الحديدية وغير الحديدية وانتاج أس.ك الحديد المسحوبة وأس.ك النوابض وأسO.ك التسOليح 
انتOOاج  للكOOاب.ت وأسOO.ك تقويOOة مبرومOOة لحمOOل الموصOO.ت الكھربائيOOة وأسOO.ك تقويOOة مبرومOOة للخرسOOانة وأسOO.ك اللحOOام.

اجOراء الفحوصOات وتسOويقھا. وانتاج الرصاص وسلفات الصOوديوم  ا�ستخدامات الصناعيةالبطاريات السائلة للسيارات و
الفنية على التجھيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماويOة والبتروكيماويOة والمعدنيOة ومحطOات تحليOة الميOاه المالحOة 

نتOاج الOواح ا�كريليOك وتسOويقھا وانتOاج وتسOويق اقامOة الصOناعات الب.سOتيكية بكافOة انواعھOا وا وتوليد الطاقة الكھربائيOة.
ثOOاني اوكسOOيد التيتOOانيوم وانتOOاج ا�يثيلOOين والبOOولي ايثيلOOين والبOOروبلين والبOOولي بOOروبلين. وتملOOك منOOاجم وعمليOOات انتOOاج 

  متخصصة في مادة الروتايل وھي المادة الخام �نتاج ثاني أكسيد التيتانيوم.
  

  ا�ولية أسس توحيد القوائم المالية   - 2

تشتمل القوائم المالية ا*ولية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة التصنيع الوطنيOة والشOركات التابعOة   
لھا (المجموعة). الشركة التابعة ھي تلك الشركة التي تمتلOك فيھOا المجموعOة، بصOورة مباشOرة أو غيOر مباشOرة، اسOتثماراً 

أس المOال الOذي يحOق لصOاحبه التصOويت أو تمOارس عليھOا سOيطرة عمليOة. يOتم توحيOد % مOن ر50طويل ا*جل يزيد عن 
الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة علOى تلOك الشOركة إلOى المجموعOة ولحOين التوقOف عOن ممارسOة مثOل ھOذه 

  السيطرة. 

ليOة الموحOدة وقائمOة الOدخل ا*وليOة الموحOدة. تOم تم احتساب وإظھار حقوق ا*قلية كبند مستقل في قائمة المركز المالي ا*و
  حذف كافة ا*رصدة والمعام.ت الھامة المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية ا*ولية الموحدة.

 الشOرق ا*وسOط، حيOث تOم –تم تأسيس كافة الشركات التابعة فOي المملكOة العربيOة السOعودية، فيمOا عOدا شOركة تOي يOو فOي 
 تأسيسھا في مملكة البحرين.  

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

  
 نسبة الملكية (%)    

 2011 2012  الكيان القانوني  اســم الشركـــة

 100 100  ذات مسؤولية محدودة )1(رواد) وشركاتھا التابعة (شركة الرواد الوطنية للب.ستيك المحدودة 

 100 100  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات 

 100 100  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة

 100 100  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية الخليجية لتقنية البتروكيماويات 

 100 100  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية ل.ستثمارات الصناعية

 100 100  ذات مسؤولية محدودة شركة مكاسب السعودية الدولية للتجارة والصناعة

 100 100  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات

 85 88.33  ذات مسؤولية محدودة للتشغيل والخدمات الصناعية (خدمات)الشركة الوطنية 

 80 90  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات (بطاريات)

 75 75  ذات مسؤولية محدودة الشركة السعودية للبولي اوليفينات 

 74.90 74.90  ذات مسؤولية محدودة )2الشركة الوطنية لصھر الرصاص المحدودة (رصاص) وشركتھا التابعة (

 66 66  ذات مسؤولية محدودة )3الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل) وشركاتھا التابعة (

 60.45 60.45  مساھمة سعودية )4شركة التصنيع والصحراء ل.وليفينات وشركاتھا التابعة (

  52.29  52.29  ذات مسؤولية محدودة )4(ساك) (وشركاتھا التابعة الشركة السعودية لحامض ا�كريليك 

 68.26 69.73  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية للفحص وا�ختبار الفني المحدودة (فحص)

 68.26 69.73  ذات مسؤولية محدودة الشرق ا*وسط –تي يو في 
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 أسس توحيد القوائم المالية ا/ولية الموحدة (تتمة)  - 2
  

  )وطنية للب8ستيك المحدودة (روادشركة الرواد ال )1(

% من حقوق ملكية كل من شركة الرواد الدولية 50% و70للب.ستيك المحدودة نسبة تمتلك شركة الرواد الوطنية 
لWغشية الصناعية المحدودة وشركة الرواد العالمية للتغليف المحOدودة، علOى التOوالي، وھOي شOركات سOعودية ذات 

  مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الرياض.
  

  الشركة الوطنية لصھر الرصاص المحدودة (رصاص)  )2(

% مOن حقOوق ملكيOة شOركة التقنيOة الرباعيOة لتOدوير 100تمتلك الشركة الوطنية لصOھر الرصOاص المحOدودة نسOبة 
  الرصاص وھي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة جدة.

  

  الشركة الوطنية لثاني اوكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل)  )3(

يوم (كريستل)، ھي شOركة سOعودية ذات مسOؤولية محOدودة مقرھOا الرئيسOي ان الشركة الوطنية لثاني اوكسيد التيتان
 في جدة.

  
% في كل من شركة كريستل آن اورجانيOك كيميكلOز المحOدودة فOي 100تمتلك شركة كريستل شركات تابعة بنسبة 

.ايOOه جOزر الكيمOان وفOي شOركة كريسOOتل اسOتراليا بي.تOي.واي. المحOدودة ومقرھOOا اسOتراليا وشOركة كريسOتل يو.اس
 ومقرھا الو�يات المتحدة ا�مريكية.

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

  

  شركة التصنيع والصحراء لBوليفينات  )4(

والبOOولي  % مOOن حقOوق ملكيOOة الشOركة السOOعودية ل.يثيلOين75تمتلOك شOركة التصOOنيع والصOحراء ل.وليفينOOات نسOبة 
 ايثيلين وھي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الجبيل.

  
% مOن حقOوق ملكيOة الشOركة السOعودية لحOامض ا�كريليOك 65تمتلك شركة التصنيع والصحراء ل.وليفينOات نسOبة 

مليOون X سOعودي.  1.777رأسOمالھا وھي شركة سعودية ذات مسOؤولية محOدودة مسOجلة بمدينOة الريOاض ويبلOغ 
% مOOن حقOOوق ملكيOOة الشOOركة السOOعودية لمOOونمرات 75كمOOا تمتلOOك الشOOركة السOOعودية لحOOامض ا*كريليOOك نسOOبة 

مليOOون X سOOعودي  1.084والتOي يبلOOغ راسOمالھا  -شOركة سOOعودية ذات مسOؤولية محOOدودة  -ا*كريليOك المحOOدودة 
% 75تم تأسيس شركة البوليمرات ا*كريليكية السعودية بنسبة ملكية  2012 ديسمبر 31المنتھية في  السنةوخ.ل 

مليOون X  416.4وھى شركة سOعودية ذات مسOؤولية محOدودة مسOجلة بمدينOة الجبيOل الصOناعية ويبلOغ رأسOمالھا 
 فى تشغيل النشاط بعد. اتلم تبدأ الشرك ا*ولية الموحدة قائمة المركز المالى  وبتاريخ -سعودى 

 
  ملخص �ھم السياسات المحاسبية  - 3

تOOم إعOOداد القOOوائم الماليOOة ا*وليOOة الموحOOدة وفقOOاً لمعيOOار التقOOارير الماليOOة ا*وليOOة الصOOادرعن الھيئOOة السOOعودية للمحاسOOبين 
 القOانونيين. تتماشOى السياسOات المحاسOOبية المتبعOة فOي إعOOداد ھOذه القOوائم الماليOOة ا*وليOة الموحOدة مOOع تلOك المسOتخدمة فOOي

  .2011ديسمبر 31تھية في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المن
  

  العرف المحاسبي

تم إعداد القوائم المالية ا�وليOة الموحOدة وفقOاً لمبOدأ التكلفOة التاريخيOة، فيمOا عOدا ا�سOتثمارات فOي ا�وراق الماليOة المتاحOة 
 لعادلة.للبيع وا�دوات المالية المشتقة، حيث يتم قياسھا بالقيمة ا

  
  استخدام التقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية ا*ولية الموحدة، طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا، اسOتخدام التقOديرات وا�فتراضOات   
التOOي تOOؤثر علOOى أرصOOدة الموجOOودات والمطلوبOOات المسOOجلة، وا>فصOOاح عOOن الموجOOودات والمطلوبOOات المحتملOOة بتOOاريخ 

ية ا*ولية الموحدة، ومبالغ ا>يOرادات والمصOاريف المصOرح عنھOا خO.ل الفتOرة. وبOالرغم مOن أن إعOداد ھOذه القوائم المال
التقOOديرات وا*حكOOام وفقOOاً لمعرفOOة ا>دارة لWحOOداث والعمليOOات الجاريOOة، فOOإن النتOOائج الفعليOOة يمكOOن أن تختلOOف عOOن تلOOك 

  التقديرات.
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  )ملخص �ھم السياسات المحاسبية (تتمة  - 3
  

  النقدية وشبه النقدية 

ية وشبة النقدية النقد، والودائع تحت الطلب، وا�ستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية وفتOرة اسOتحقاقھا تضمن النقدت
  ا*صلية ث.ثة أشھر أو أقل.

  

  المدينون

في تحصيلھا. يOتم إجOراء تقOدير تظھر أرصدة المدينين بمبالغ الفواتير ا*صلية ناقصة المخصص لقاء أية مبالغ مشكوك 
  للذمم المشكوك في تحصيلھا عندما يعتبر تحصيلھا أمراً مشكوكاً فيه . تشطب الديون المعدومة عند تكبدھا.

  

  المخزون

. تحدد تكلفة المOواد الخOام والمسOتھلكة وقطOع الغيOار والمخOزون تOام قلأيھما أ القيمة السوقية، أوكلفة تالالمخزون بظھر ي
كل رئيسي، على أساس طريقة المتوسط المرجح. تشتمل تكلفة المخزون قيد التصنيع وتام الصنع على تكلفOة الصنع، بش

  المواد والعمالة وحصة م.ئمة من مصاريف ا>نتاج غير المباشرة.
  

  ا/ستثمارات

  ا�ستثمارات في ا*وراق المالية المتاحة للبيع 

ة لغيOر أغOراض المتOاجرة بھOا أو >قتنائھOا حتOى تOاريخ ا�سOتحقاق. تظھOر المشOترا ا*وراق الماليةتمثل ا�ستثمارات في 
 ضOمن ھذه ا�ستثمارات بالقيمة العادلة. تOدرج أيOة فOروق بOين القيمOة العادلOة والتكلفOة، إذا كانOت جوھريOة، كبنOد مسOتقل

 الموحدة. وليةا* حقوق المساھمين. يحمل أي انخفاض غير مؤقت في قيمة تلك ا�ستثمارات على قائمة الدخل
  

باسOتخدام طOرق تحدد القيمة العادلOة علOى أسOاس القيمOة السOوقية فOي حالOة وجOود سOوق ماليOة لتOداول ا*وراق الماليOة أو 
  ، وإ� تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة. بديلة مناسبة

  

  ا�ستثمارات في الشركات الزميلة

% و 20تOأثيراً ھامOاً، ولOيس سOيطرة، وتمتلOك فيھOا حصOة مOا بOين الشركات الزميلة ھي التOي تمOارس المجموعOة عليھOا 
% في رأس مال الشركات المسOتثمر فيھOا. حيOث يOتم المحاسOبة عنھOا وفقOاً لطريقOة حقOوق الملكيOة. يOتم إثبOات حصOة 50

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

  دارة بصورة مشتركةالم المنشاة

وأطOراف أخOرى القيOام بنشOاط المجموعOة المدارة بصورة مشتركة ھي عبارة عن ترتيب تعاقدي تتعھOد بموجبOه  المنشاة
وفقOاً الموحOدة،  ا*ولية في القوائم الماليةالمجموعة بالمحاسبة عنھا تقوم و ،اقتصادي معين، ويخضع للسيطرة المشتركة

إثبات حصة المجموعة في النتائج المالية لھذه الشركات المسOتثمر فيھOا فOي قائمOة الOدخل  لطريقة حقوق الملكية حيث يتم
  ا*ولية الموحدة.

  

في القوائم المالية ا*وليOة الموحOدة ضOمن بنOد ا�سOتثمارات فOي  المدارة بصورة مشتركة في المنشاة ريتم إدراج ا�ستثما
  الشركات الزميلة وا*خرى. 

  

 ات ا*خرىا�ستثمارات في الشرك

% فOOي رأس مOOال الشOOركات 20ا�سOOتثمارات فOOي الشOOركات ا*خOOرى ھOOي التOOي تمتلOOك فيھOOا المجموعOOة حصOOة أقOOل مOOن 
 المستثمر فيھا. 

  

وتظھر ا�ستثمارات في الشركات ا*خرى بالقيمة العادلة او بالتكلفة حالة عOدم تOوفر القيمOة العادلOة ناقصOا أي انخفOاض 
  ا�ستثمارات كموجودات غير متداولة.  غير مؤقت في قيمتھا. تصنف ھذه
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  ملخص �ھم السياسات المحاسبية (تتمة)  - 3
  
 

  واD/ت والمعدات الممتلكات

وا�نخفOاض فOي القيمOة، فيمOا عOدا ا*راضOي  مالمتOراك ا�سOتھ.ك حسOمكلفة بعد توالمعدات بالوا�Yت تظھر الممتلكات 
والصOOيانة مصOOاريف  ا>صOO.ح. تعتبOOر مصOOاريف حيOOث تظھOOر بالتكلفOOة المملوكOOة والمصOOاريف الرأسOOمالية قيOOد التنفيOOذ

ا*عمOار  أسOاسعليھOا علOى  ا�سOتھ.كويجري احتسOاب  ،ما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسماليةأ ،تشغيلية
  طريقة القسط الثابت. لھا باستخدام المقدرة ا>نتاجية 

  
  ا>نتاجي المقدر لھا أو فترة ا>يجار المتبقية، أيھما أقصر.  مدى العمرعلى  تحسينات المباني المستأجرة تستھلك

تستھلك الموجودات المستأجرة بعقود إيجار رأسمالى على مدى العمOر ا>نتOاجي المقOدر لWصOل أو فتOرة ا>يجOار، أيھمOا 
  أقصر.

  
  لي:إن ا*عمار ا>نتاجية المقدرة لفئات الموجودات الرئيسة *غراض حساب ا�ستھ.ك ھي كما ي

  
  السنوات  

  33-30  مباني 

  20-5  ا�Yت والمعدات

  14-4  عدد وأدوات 

  10-3  أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

  5-4  سيارات

  3  أجھزة حاسب آلي 

  30-5  تطوير آبار

  1.5  مواد مساعدة (محفزة)
  

  المشاريع قيد التنفيذ

  مباشرة بالمشاريع والتي يتم رسملتھا عند انتھاء المشروع.تتضمن مشاريع قيد التنفيذ التكاليف المتعلقة مباشرة وغير 
  

  الموجودات غير الملموسة 

  الشھرة

تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عOن القيمOة العادلOة لصOافي الموجOودات المشOتراة كOـ "شOھرة"، ويعOاد قياسOھا دوريOاً، ويOتم 
OOة الدفتريOOدة بالقيمOOة الموحOOة ا*وليOOوائم الماليOOي القOOا فOOتم إظھارھOOد. يOOا، إن وجOOي قيمتھOOاض فOOدار ا>نخفOOديلھا بمقOOد تعOOة بع

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

  مصاريف ما قبل التشغيل

يOدة والتOي يتوقOع أن يتم تأجيل أو رسملة المصاريف المتكبدة خO.ل مراحOل التطOوير والتشOغيل التجريبOي للمشOاريع الجد
تنOOتج عنھOOا منOOافع فOOي الفتOOرات المسOOتقبلية. تطفOOأ مصOOاريف مOOا قبOOل التشOOغيل المؤجلOOة اعتبOOاراً مOOن تOOاريخ بOOدء العمليOOات 

  التجارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترة المقدرة ل\نتفاع بھا أو سبع سنوات، أيھما أقل. 
  

  برامج حاسب آلي تشغيلتكاليف 

إطفاء تكاليف تشغيل برامج الحاسب اYلي باستعمال طريقة القسط الثابت على فتOرة خمOس سOنوات مOن تOاريخ بدايOة يتم 
  التشغيل.

  

  بحث وتطوير تكاليف

يتم تحميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الدخل ا*ولية الموحدة خ.ل الفترة التي يOتم تكبOدھا ، فيمOا عOدا المشOاريع 
والتOي يمكOOن تغطيOة تكOOاليف التطOوير المتعلقOOة بھOOا خO.ل النشOOاط التجOاري الOOذي سOوف ينOOتج عنھOOا.  الواضOحة والمحOOددة

وتعتبر تكاليف التطوير في ھذه الحالة موجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤھا باسOتعمال طريقOة القسOط الثابOت علOى فتOرة 
    سنوات. 7
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  تتمة -الملموسة  الموجودات غير
  

  التمويل المؤجلة تكاليف

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

  الموجودات غير الملموسة ا*خرى

Oء حي.Oات العمOة وع.قOة والتقنيOات التجاريOي الع.مOOية فOفة رئيسOرى بصOة ا*خOر الملموسOودات غيOل الموجOتم تتمثOOث ي
تقييمھا بالقيمة العادلة بمساعدة مثمنOين مسOتقلين، اعتبOارا مOن تOاريخ تملOك الشOركة التابعOة. حيOث يعتبOر ا�سOم التجOاري 
لشركة كريستل آن أورجانيك كيميكلز أحد الشركات التابعة لشركة كريستل (شركة تابعOة) ، أصO. غيOر ملمOوس بعمOر 

سنويا ، فيما إذا كOان ھنOاك انخفOاض فOي القيمOة، أو عنOدما تشOير أحOداث إلOى  غير محدد، حيث � يتم إطفاؤه ويتم التأكد
  وجود انخفاض.

  
كما تتضمن الموجودات غير الملموسة ا*خرى براءات اختOراع وتكOاليف تOراخيص. حيOث يOتم إطفOاء ھOذه الموجOودات 

  تفاقيات ذات الصلة، أيھما أقصر.باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترة المقدرة ل.نتفاع بھا، أو مدة ا�
  

  تكاليف ا/ستكشاف

يتم تحميل تكاليف ما قبل التراخيص على قائمة الدخل ا*ولية الموحدة عند تكبدھا. يتم رسملة تكOاليف ا�ستكشOاف، بمOا 
فOOي ذلOOك تكOOاليف الحصOOول علOOى التOOراخيص، كتكOOاليف استكشOOاف علOOى أسOOاس المنطقOOة ذات الفائOOدة وخاضOOعة لتحديOOد 

وى الفنية والتجارية للمشروع، وعندما يتم التخلي عن ترخيص فإنOه يOتم قيOد التكOاليف ذات الصOلة فOي قائمOة الOدخل الجد
  ا*ولية الموحدة مباشرة.

  
حالما يتم تحديد الجدوى الفنية والتجارية �ستخراج معدن معOين فإنOه يOتم رسOملة تكOاليف ا�ستكشOاف المتعلقOة بھOا ويOتم 

  ا*عمار ا>نتاجية المتوقعة.إطفائھا على مدى 
   

  تكاليف الصيانة الشاملة

يتم رسملة تكاليف الصOيانة الشOاملة الدوريOة، ويOتم إطفاؤھOا باسOتخدام طريقOة القسOط الثابOت خO.ل الفتOرة لغايOة الصOيانة 
كمصاريف فOي قائمOة الدورية الشاملة التالية وفى حالة إجراء أي صيانة شاملة مبكرة عند إذا تقيد التكاليف غير المطفأة 

  الدخل ا*ولية الموحدة مباشرة.
  

  ا/نخفاض في القيمة 

تقوم المجموعة، دورياً، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة ا*جل الملموسOة وغيOر الملموسOة للتأكOد مOن وجOود 
أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن ا�نخفاض فOي قيمOة تلOك الموجOودات. وفOي حالOة وجOود مثOل ھOذا الOدليل، يOتم 

حجOم ھOOذه الخسOارة. وفOي الحOا�ت التOOي � يمكOن فيھOا تقOدير القيمOOة  تقOدير القيمOة القابلOة ل.سOترداد لOOذلك ا*صOل لتحديOد
القابلة ل.سترداد لذلك ا*صOل، تقOوم المجموعOة بتقOدير القيمOة القابلOة ل.سOترداد للوحOدة المOدرة للنقديOة التOي ينتمOي إليھOا 

  ذلك ا*صل. 
  

المOدرة للنقديOة بأقOل مOن قيمتOه الدفتريOة، عندئOذ وفي الحا�ت التي يقOدر فيھOا المبلOغ القابOل ل.سOترداد لWصOل أو الوحOدة 
تخفض القيمة الدفترية لذلك ا*صل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة ل.سترداد لھOا، ويOتم إثبOات ا�نخفOاض فOي 

  قيمة ا*صل في قائمة الدخل ا*ولية الموحدة. 
  

OOي القيمOOاض فOOاً ا�نخفOOا زال �حقOOھرة، إذا مOOدا الشOOا عOدرة فيمOOدة المOOل أو الوحOOصWة لOOة الدفتريOOادة القيمOOتم زيOOذ تOOة، عندئ
للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة ل.سترداد له، على أ� تزيد القيمة الدفتريOة التOي تمOت زيادتھOا عOن القيمOة الدفتريOة التOي 

ة المOدرة للنقديOة فOي السOنوات كان من المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات ا�نخفاض في قيمOة ذلOك ا*صOل أو الوحOد
 السابقة. يتم إثبات عكس قيد ا�نخفاض في القيمة في قائمة الدخل ا*ولية الموحدة.
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  تكاليف ا/قتراض

يصOOبح جOOاھزاً تOOتم رسOOملة تكOOاليف ا�قتOOراض المتعلقOOة مباشOOرة بالمشOOروع قيOOد ا>نشOOاء خOO.ل فتOOرة ا>نشOOاء إلOOى أن 
ل.ستعمال. ھذا ويتم خصم ا>يرادات المتحققة من استثمار مبOالغ مقترضOة محOددة بانتظOار صOرفھا علOى المشOروع قيOد 

  ا>نشاء، من تكاليف ا�قتراض التي يتم رسملتھا.
  

  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع  

البضOاعة أو الخOدمات المسOتلمة سOواء قOدمت أم لOم تقOدم بھOا  يتم إثبات ا�لتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقب. عOن
  فواتير من قبل الموردين ومقدمي الخدمات.

  
  توزيعات ا�رباح

  تقيد توزيعات ا*رباح النھائية كمطلوبات عند المصادقة عليھا من قبل الجمعية العمومية للمساھمين.
  

  المخصصات

ا*ولية الموحدة عند وجOود التOزام قOانوني او بنOاء علOى نتيجOة لحOدث  يتم ا�عتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي
  في الماضي، وانه سيكون ھناك حاجة لتسوية ھذا ا�لتزام. 

  
  الزكاة وضريبة الدخل

   الزكاة

يجنOOب مخصOOص للزكOOاة وفقOOا لتعليمOOات مصOOلحة الزكOOاة والOOدخل فOOي المملكOOة العربيOOة السOOعودية وعلOOى أسOOاس مبOOدأ 
المخصص علOى قائمOة الOدخل ا*وليOة الموحOدة. تقيOد الفOروق الناتجOة عOن إجOراء الربOوط النھائيOة فOي ا�ستحقاق. يحمل 

  السنة التي يتم فيھا إصدار ھذه الربوط.
  

  ضريبة الدخل

يخضع الشركاء ا*جانب في الشركات التابعة لضريبة الدخل التي تدرج ضمن حقOوق ا*قليOة فOي القOوائم الماليOة ا*وليOة 
بالنسOOبة للشOOركات التابعOOة خOOارج المملكOOة العربيOOة السOOعودية، يOOتم احتسOOاب الضOOريبة وفقOOاً لWنظمOOة الضOOريبية الموحOOدة. 

  المتبعة في تلك البلدان. وتدرج حصة الشركة منھا ضمن قائمة الدخل ا*ولية الموحدة.
  

  الضريبة المؤجلة المصنفة كموجودات ومطلوبات 

كموجOOودات أو مطلوبOOات، التOOي نشOOأت عنھOOا كافOOة الفروقOOات المؤقتOOة وفقOOاً يOOتم احتسOOاب الضOOرائب المؤجلOOة، المصOOنفة 
للشOOرائح الضOOريبية المطبقOOة فOOي البلOOدان المعنيOOة. يOOتم إجOOراء مراجعOOة للقيمOOة الدفتريOOة للضOOرائب المؤجلOOة، المصOOنفة 

ادھا، بشOكل جزئOي أو كموجودات، بتاريخ قائمة المركز المالي ا*ولية، وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيOه إمكانيOة �سOترد
  كلي، لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة في المستقبل.

  
  عقود اHيجار

 

 ا>يجار التشغيلي

تحمل دفعات ا>يجار بموجب عقود ا>يجار التشغيلية على قائمة الدخل ا*ولية الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى 
 فترة عقد ا>يجار التشغيلي.

  
 ليا>يجار الرأسما

تصنف عقود ا>يجار وعمليات البيع وإعادة ا�ستئجار كعقود إيجار رأسمالية إذا ما ترتب على عقد ا>يجار تحويل 
جوھري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة با*صل موضوع العقد إلى المستأجر، بينما تصنف كافة عقود ا>يجار 

 ا*خرى كعقود إيجار تشغيلية.
  

لمملوكة بموجب عقود ا>يجار الرأسمالية كموجودات للمجموعة ضمن الممتلكات وآ�ت يتم إثبات الموجودات ا
  والمعدات بالقيمة الحالية للحد ا*دنى لدفعات ا>يجار أو القيمة السوقية العادلة لWصل عند نشوء ا>يجار، أيھما أقل.
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  تتمة -عقود اHيجار 
 

 تتمة -ا>يجار الرأسمالي 

تحمل تكاليف التمويل، التي تمثل الفرق بين مجموع التزامات عقود ا>يجار والقيمة الحالية للحد ا*دنى لدفعات ا>يجار 
أو القيمة السوقية العادلة لWصل عند نشوء ا>يجار، أيھما أقل، على قائمة الدخل ا*ولية الموحدة على مدى فترة 

 ل إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من ا�لتزامات لكل فترة محاسبية.ا>يجار للوصو
  

يتم تأجيل المكاسب الناتجة عن أي زيادة في سعر البيع عن القيمة الدفترية لعمليات البيع وإعادة ا�ستئجار، وتطفأ 
  بطريقة القسط الثابت على مدى فترة ا>يجار.

 
  ا�دوات المالية المشتقة 

المجموعة ا*دوات المالية المشتقة مثل خيارات العم.ت ومقايضات أسعار العمو�ت لتغطية مخاطر التقلبات تستخدم 
في أسعار الصرف ا*جنبي والناتجة عن ا*نشطة التشغيلية، والتمويلية وا�ستثمارية ولتغطية بعض أجزاء مخاطر 

عة، عادة، بتصنيف ھذه ا*دوات المالية المشتقة كتغطية أسعار العمو�ت الناتجة عن ا*نشطة التمويلية. تقوم المجمو
مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بالتغيرات في أسعار العمو�ت. يخضع استخدام ا*دوات المالية المشتقة لسياسات 

تراتيجية الشركة المعتمدة من قبل مجلس ا>دارة، والتي تقدم مبادئ خطية متعلقة باستخدام مشتقات مالية تتفق مع اس
الشركة >دارة المخاطر. � تقوم المجموعة باستخدام ا*دوات المالية المشتقة *غراض المضاربة. يتم، في ا*صل، 

  قياس ا*دوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة عند نشأة العقد، ويعاد قياسھا بالقيمة العادلة في الفترات المالية ال.حقة.
  

لقيمة العادلة لWدوات المالية المشتقة التي تم تحديدھا على أنھا تغطية فعالة لمخاطر التدفقات يتم إثبات التغيرات في ا
النقدية مباشرة ضمن ا�حتياطيات ا�خرى في حقوق المساھمين إذا كانت جوھرية، بينما يتم إثبات الجزء غير الفعال 

ة مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة با�لتزام المؤكد أو من التغطية في قائمة الدخل ا*ولية الموحدة. وإذا ما أدت تغطي
فـي  –التي تم إثباتھا سابقاً  -العملية المتوقعة إلى إثبات موجودات أو مطلوبات ما، عندئذ يتم إثبات الربح أو الخسارة 

ت أو مطلوبات ما، يتم القياس ا*ولي للموجودات والمطلوبات. وبالنسبة لعملية التغطية التي � تؤدي إلى إثبات موجودا
إثبات المبالغ المؤجلة المدرجة ضمن حقوق المساھمين في قائمة الدخل ا*ولية الموحدة خ.ل نفس الفترة التي يؤثر 

  فيھا البند الذي تمت تغطيته على صافي الدخل أو الخسارة.
   

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

ة، يتم أو تنفيذھا، أو عندما لم تعد تلك ا*داة مؤھله لمحاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقع
ا>بقاء على الربح أو الخسارة المتراكمة الناجمة عن أدوات تغطية المخاطر ضمن حقوق المساھمين لحين حدوث 

المثبتة ضمن حقوق  –العملية المتوقعة. وفي حالة عدم توقع حدوثھا، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة 
  لفترة.إلى قائمة الدخل ا*ولية الموحدة ل –المساھمين 

  

  تعويضات نھاية الخدمة 

يجنب مخصص لتعويضات نھاية الخدمة في القوائم المالية ا*ولية الموحOدة وفقOا لمتطلبOات نظOام العمOل السOعودي علOى 
أسOOاس الفتOOرة التOOي أمضOOاھا الموظOOف فOOي خدمOOة الشOOركة او الشOOركات التابعOOة لھOOا كمOOا فOOي تOOاريخ قائمOOة المركOOز المOOالي 

  الشركة برامج معاشات تقاعد للموظفين المؤھلين في مناطق خارجية ذات سيادة مستقلة. ا*ولية الموحدة. لدى
  

     النظامي ا/حتياطي

% مOOن صOOافي دخOOل السOOنة إلOOى ا�حتيOOاطي 10طبقOOاً *حكOOام نظOOام الشOOركات السOOعودي، يجOOب علOOى الشOOركة أن تحOOول 
  حتياطي غير قابل للتوزيع.النظامي حتى يبلغ مجموع ھذا ا�حتياطي نصف رأس المال. إن ھذا ا�
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  ملخص �ھم السياسات المحاسبية (تتمة)  - 3

  
  المبيعات

تمثل المبيعات قيمة البضاعة التي تم اصدار فواتير بھا وتم تسليمھا الى العمO.ء وتتحقOق المبيعOات عنOد تسOليم البضOاعة 
 الى العم.ء وتظھر بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكميات.

  

بعض الشركات التابعة بتسويق منتجاتھا من خ.ل شركات تابعة مملوكة للشركاء (ونشOير لھOا ھنOا "بالمسOوقين"). تقوم 
تتم المبيعات مباشرة إلى العم.ء النھائيين وكذلك إلى المسوقين في أوروبا. تسجل المبيعات التي تتم من خ.ل محطOات 

المنتجOOات، ويOOتم تعOOديلھا إلOOى ا*سOOعار الفعليOOة المسOOتلمة مOOن قبOOل التوزيOOع التابعOOة للمسOOوقين بأسOOعار مبدئيOOة عنOOد شOOحن 
  المسوقين من عم.ئھم النھائيين بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق.

  

  المصاريف

تتكOOون مصOOاريف البيOOع والتسOOويق بشOOكل رئيسOOي مOOن التكOOاليف المنفقOOة لتسOOويق وبيOOع منتجOOات الشOOركات التابعOOة. ويOOتم 
 ا*خرى كمصاريف عمومية وإدارية.تصنيف المصاريف 

  
تتضOOمن المصOOاريف العموميOOة وا>داريOOة المصOOاريف المباشOOرة وغيOOر المباشOOرة والتOOي � تتعلOOق بشOOكل مباشOOر بتكلفOOة 
المبيعات. ويتم توزيع المصاريف، إذا دعOت الحاجOة لOذلك، بOين المصOاريف العموميOة وا>داريOة وتكلفOة المبيعOات علOى 

  أساس ثابت.
  

  ليةحقوق ا�ق

تحدد حقOوق ا*قليOة فOي صOافي الموجOودات (عOدا الشOھرة) للشOركات التابعOة الموحOدة بشOكل مسOتقل عOن حقOوق الملكيOة 
للمجموعة. ان حصة ا*قلية من الخسائر التي تزيد عن حقوق ا*قلية في حقوق ملكية الشركة التابعة يتم توزيعھOا مقابOل 

لOى ا*قليOة التOزام ملOزم وأن تكOون قOادرة علOى تقOديم اسOتثمار اضOافي حقوق المجموعة باسOتثناء الحOد الOذي يكOون فيOه ع
  لتغطية الخسائر. 

  

  تحويل العم8ت ا�جنبية

 وقOت حOOدوث المعOOام.ت.التحويOOل السOOائدة  بأسOعارالXOO السOOعودي  إلOى ا*جنبيOOة تبOOالعم.التOOي تOتم تحOول المعOOام.ت 

 كمOا فOي تOاريخ قائمOة المركOز المOالي ا*جنبيOةبOالعم.ت  النقديOة المسOجلة الموجودات والمطلوبOاتأرصدة تحويل  ويعاد

تحويOل العمO.ت  أووالخسOائر الناتجOة عOن التسOديدات  تOدرج ا*ربOاح بأسOعار التحويOل السOائدة فOي ذلOك التOاريخ. ا*ولية
  ا*ولية الموحدة. قائمة الدخل في ا*جنبية

  

لريا�ت سOعودية بأسOعار التحويOل السOائدة بتOاريخ قائمOة المركOز المOالي ا*وليOة  تترجم القوائم المالية للعمليات الخارجية
بالنسبة للموجOودات والمطلوبOات، وعلOى أسOاس متوسOط أسOعار التحويOل للسOنة بالنسOبة ل\يOرادات والمصOاريف. تحOول 

. تOدرج التسOويات الناتجOة عناصر حقوق الملكية، فيما عدا ا*رباح المبقاة، بسعر التحويل السOائد عنOد نشOوء كOل عنصOر
  عن ترجمة القوائم المالية للعمليات ا*جنبية، ضمن ا�حتياطيات ا*خرى في حقوق المساھمين.

  

   المعلومات القطاعية

القطاع ھو جزء أساسي من المجموعة، يقوم ببيOع أو بتقOديم منتجOات أو خOدمات معينOة (قطOاع أعمOال) أو يقOوم ببيOع أو 
ت في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي)، وعOادًة مOا يكOون القطOاع معOرض لمخOاطر وعوائOد بتقديم منتجات أو خدما

  ذات طبيعة مختلفة عن القطاعات ا*خرى.
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  ا/ستثمارات في الشركات الزميلة وا�خرى - 4

  مما يلي: رديسمب 31يتكون رصيد ا�ستثمارات في الشركات الزميلة وا�خرى كما في 
  
  

  

المتطOOورة بتأسOOيس شOOركة التصOOنيع  قامOOت الشOOركة بالتعOOاون مOOع الشOOركة السOOعودية للصOOناعات، 2011 خOO.ل عOOام (*)
% لكل منھما) وھOي شOركة سOعودية ذات مسOؤولية محOدودة مسOجلة 50والمتطورة للبوليول ومشتقاته (بنسبة ملكية 

  مليون X سعودي. 140بمدينة رابغ، وبرأس مال قدرة 
  

ادة البولى إيثر بولى يOول والOذي يسOتعمل فOي صOناعة مOادة البOولى يOورثين التOي وتتمثل أغراض الشركة فى إنتاج م
تدخل في صناعة المفروشات والسيارات ومواد العزل الحرارى وسOوف يقOام المشOروع فOي موقOع بترورابOغ بمدينOة 

  .2013رابغ ومن المتوقع أن يكون بداية ا>نتاج في الربع الرابع من عام 
  

مليOون X سOعودي وذلOك لزيOادة  30الOى ، قOرر الشOركاء تخفOيض رأس مOال الشOركة 2012ديسOمبر  31وكما فى 
حاجة الشركة فى الوقت الحالى، وسيتم إعادة فرق رأس المال للشركاء بعOد إتمOام ا>جOراءات  راس مال الشركة عن

  النظامية لتخفيض رأس المال.
  

  المشاريع قيد التنفيذ   - 5

  مما يلي : ديسمبر 31التنفيذ كما في يتكون رصيد المشاريع قيد 
     بآ/ف الريا/ت السعودية 

 2012  
 (غير مراجعة)

2011  
          )مراجعة(

 3.894.404 5.738.341 الشركة السعودية لحامض ا*كريليك المحدودة والشركات التابعة لھا (أ) 

 - 311.377  )بالشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل) (

 209.402 - )جشركة الرواد العالمية للتغليف (

         1.232 3.790 مشاريع اخرى 

 6.053.508 4.105.038           
  

أ ) تتمثل مشاريع الشركة السعودية لحامض ا*كريليك المحOدودة (شOركة تابعOة) بالتكOاليف التOي تحملتھOا الشOركات التابعOة 
لھا >نشOاء مصOنع لمOونمرات ا*كريليOك ومصOنع البيتOانول ومصOنع لبOوليمرات ا*كريليOك فOي مدينOة الجبيOل الصOناعية 

من تكOاليف   2012 ديسمبر 31عية وتتكون كلفة المشاريع كما في ومشروع الخدمات والمرافق العامة للمنشات الصنا
موظفين وتكاليف إعداد الموقع وتكاليف التركيب وأتعاب مھنية وتكاليف اقتOراض ورسOوم تOراخيص وتكOاليف المكتOب 

عOوام ا�ستشاري المشرف على المشاريع وشراء معOدات للمشOاريع، ومOن المتوقOع بدايOة ا>نتOاج لھOذه المشOاريع فOي ا�
  .2014و 2013

  
 إضافي كمصدر ا*لمنيت مادة لمعالجة مصنع انشاء تكاليف من 2012 ديسمبر 31 في كما كريستل مشاريع تتمثل ب)

 .سعودي X مليار 2 بمبلغ للمشروع ا>جمالية التكلفة وتقدر جيزان، مدينه في التيتانيوم اكسيد ثاني >نتاج الخام للمادة
  .2014 العام في المشروع لھذا ا>نتاج بداية المتوقع ومن 

  
  

      السعودية بآ/ف الريا/ت    

  2011     2012  نسبة الملكية

  2012  
  

2011  
  

  (مراجعة)  (غير مراجعة)
                  

  124.713  126.798 35.45 35.45  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)  
  70.000  70.000 50.00 50.00  شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته (*)  

                31.079  32.270 42.60 42.60  التعبئة (وطن باك)الشركة الوطنية لمواد 

  225.792  229.068      مجموع ا�ستثمارات في الشركات الزميلة 
                245.830  226.170      يضاف : استثمارات اخرى 

                471.622  455.238    مجموع ا�ستثمارات في الشركات الزميلة وا�خرى 



 شركة التصنيع الوطنية 
 (شركة مساھمة سعودية)

 

 (تتمة) (غير مراجعة) ايضاحات حول القوائم المالية ا/ولية الموحدة

 2012 ديسمبر 31
 

14 

   (تتمة) المشاريع قيد التنفيذ  - 5
  

شركة الرواد العالمية للتغليOف المحOدودة (إحOدى  إنشاء من تكاليف 2011ديسمبر  31ا>نشاءات كما فى  تكاليف ج) تتألف
فOOي المملكOOة العربيOOة  الOOدمام مصOOنع الشOOركة والمرافOOق المتعلقOOة بOOه فOOي مدينOOة>نشOOاء الشOOركات التابعOOة لشOOركة رواد) 

تكاليف متكبدة عن عقود مختلفة وتكاليف مباشرة حتى يصبح ا*صل جاھزاً للغOرض والحالOة التOي أنشOيء السعودية، و
 ديسOمبر 31المنتھيOة فOي  السOنةتشOغيل خO.ل الوقOد بOدأ  ،من أجلھا وذلك وفق متطلبات التشغيل المعدة مOن قبOل ا>دارة

  ا الى بند الممتلكات وا�Yت والمعدات.، وعليه تم تحويلھ2012
  

  قروض طويلة ا/جلالصكوك وال  - 6
  

  الصكوك

مOن الصOكوك  الخOاص )، أصOدرت الشOركة إصOدارھا ا*ول2012مOايو  21ھOـ (الموافOق  1433جمادى اYخرة  30بتاريخ 
 خصOOم أو عOO.وة إصOOدار. بOOدون X سOOعودى لكOOل منھOOا، 1.000.000بقيمOOة إسOOمية قOOدرھا وX سOOعودى،  مليOOار 2بقيمOOة 

حيOث ان القيمOة ا�جماليOة لھOذا  ،ويأتي ھذا ا�صدار كOأول اصOدار مOن برنOامج الصOكوك المعتمOد اصOدارة علOى عOدة فتOرات
علOOى أسOOاس متغيOOر يحمOOل ا>صOOدار معOOدل عائOOد . 2012مOOارس  31البرنOOامج تعOOادل رأس مOOال الشOOركة المOOدفوع كمOOا فOOي 

 ملكة العربية السعودية (سايبور) زائدا ھامش محدد يستحق السداد مقدما كOل نصOف سOنة.ا*سعار السائدة بين البنوك فى الم

  ).2019مايو  21ھـ (الموافق  1440رمضان  16تستحق الصكوك السداد بالقيمة ا>سمية بتاريخ إستحقاقھا فى 
  

  القروض

حليOOة واجنبيOOة وصOOندوق التنميOOة قامOOت الشOOركة وبعOOض شOOركاتھا التابعOOة بOOابرام اتفاقيOOات تسOOھي.ت مOOع مجموعOOة بنOOوك م
 28.4. بلOغ اجمOالي ھOذه التسOھي.ت عادة تمويOل بعOض المشOاريع القائمOة) وا5الصناعي لتمويل مشاريع قيد التنفيذ (ايضاح 

 ديسOمبر 31( مليOار X سOعودي 20.2مبلOغ  2012 ديسOمبر 31مليار X سعودي تقريبا وقد بلOغ الرصOيد القOائم كمOا فOي 

، ان بعOض ھOذه قسOاط مختلفOة تبOدأ بتOواريخ مختلفOةمليار X سعودي) تقريبا. يتم تسديد ھذه القروض على ا 16.3: 2011
  القروض صادرة مقابل رھن على اصول بعض الشركات التابعة وسندات *مر.

  

محلية واجنبيOة للحOد مOن دخلت الشركة السعودية ل.يثيلين والبولي ايثيلين في اتفاقية تقلب أسعار العمو�ت مع بنوك تجارية 
مليOون دو�ر  127مليOون دو�ر امريكOي الOى  21تأثير خطر التعرض لتقلبات اسعار العمو�ت بمبالغ تقديرية تتOراوح مOن 

 3.80٪ و 5.19مليون يورو وبOدون أي عO.وة. أسOعار العمOو�ت ا�ختياريOة ھOي  102مليون يورو الى  29امريكي ومن 

علOى اسOاس ربOع سOنوي  2006مريكOي واليOورو علOى التOوالي، وتOم تطبيقھOا فعليOا مOن ديسOمبر ٪ سنويا لقروض الدو�ر ا�
  . 2015لغاية  شھر مارس 

  

إعOادة التمويOل للقOروض المتبقيOة والتOى مOن ، إنتھت الشركة السOعودية ل\ثيلOين والبOولى إيثيلOين 2012ديسمبر  31وكما فى 
تOم تحويOل  ونتيجة لعمليOة اعOادة التمويOلمن عدة بنوك تجارية محلية وأجنبية بعم.ت متعددة.  2006حصلت عليھا فى عام 

بنOوك محليOة با>ضOافة  8القروض الحالية إلى تسھي.ت طويلة ا*جل بOالX السOعودى متوافقOة مOع الشOريعة ا>سO.مية مOع 
مليOار X سOعودى وبسOعر مرابحOة متغيOر تنافسOى مOع تمديOد فتOرة سOداد القOروض إلOى  4.8أحد البنوك ا>قليميOة بمبلOغ  إلى

وقOد نOتج عOن  ، على أن يتم السداد بأقساط نصف سنوية متساوية.وتشمل ضOمانات التسOھيل تقOديم سOندات *مOر.2021العام 
العمو�ت مع بنوك تجاريOة X سعودى نتيجة إقفال إتفاقية تقلب أسعار مليون 87عملية إعادة التمويل تسجيل خسارة بمبلغ 

  محلية وأجنبية المشار إليھا أع.ه.وتم تحميل ھذه الخسارة على بند أعباء مالية فى قائمة الدخل ا*ولية الموحدة.
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  رأس المال  - 7

: 2011 ديسOOOمبر 31( 2012 برديسOOOم 31 الOOOف X سOOOعودي كمOOOا فOOOي 6.689.142يتكOOOون رأس مOOOال الشOOOركة البOOOالغ 

X  10الOOOف سOOOھم) ، قيمOOOة كOOOل سOOOھم  557.429: 2011الOOOف سOOOھم ( 668.914الOOOف X سOOOعودي) مOOOن  5.574.285
  سعودي.

  
أبري�ل  4المواف�ق ھ�ـ ( 1433 جم�ادى ا#ول�ى 12وافقت الجمعي�ة العام�ة غي�ر العادي�ة للش�ركة ف�ي جلس�تھا المنعق�دة بت�اريخ 

وذلOك بمOنح ال�ف لایر س�عودي  6.689.142إلOى  س�عودي Xالف  5,574,285الشركة من مال على زيادة رأس  )2012
 796.491بمبل�غ  أل�ف لایر س�عودي وذل�ك م�ن ع�:وة ا9ص�دار 1.114.857بمبلغ إجمالي وقدره أسھم  5سھم مجاني لكل 

   .2011ديسمبر  31الف لایر سعودي كما في  318.366بمبلغ  الف لایر سعودي وا?رباح المبقاة
  

) 2011 أبريOل 4 الموافق( ھـ 1432 الثانى ربيع 30 بتاريخ المنعقدة جلستھا في للشركة العادية غير العامة الجمعية وافقت

 557.429 الى مقسم سعودي X الف 5.574.285 الى سعودي X الف 5.067.532 من الشركة مال رأس زيادة على

 عO.وة مOن وذلOك سOعودي X ألOف 506.753 وقOدره إجمOالي بمبلOغ أسOھم عشOرة لكOل مجOاني سOھم بمOنح وذلOك سOھم الف

  .2010 ديسمبر 31 في كما ا>صدار
  

  توزيعات ا�رباح  -8

علOى ) 2012أبريOل  4الموافق ھـ ( 1433جمادى ا*ولى  12وافقت الجمعية العامة غير العادية في جلستھا المنعقدة بتاريخ 
عل�ى و ، سOعودي لكOل سOھم X 1.5بواقOع  2011نقدية سنوية للمسOاھمين عOن عOام بتوزيع أرباح  مجلس ا>دارةتوصيات 

  .سعودي لایر ألف 2.000 بمبلغ ا9دارة مجلس أعضاء مكافأة
  

 توصيات على) 2011 أبريل 4 الموافق( ھـ 1432 الثانى ربيع 30 بتاريخ المنعقدة جلستھا في العادية العامة الجمعية وافقت

 لكل سعودي لایر 1 بواقع( 2010للمساھمين عن عام  سعودي لایر ألف 506.753 بمبلغ نقدية أرباح بتوزيع ا9دارة مجلس

  .سعودي لایر ألف 2.000 بمبلغ ا9دارة مجلس أعضاء ومكافأة) سھم
  

) بتوزيOع أربOاح 2012ديسمبر  24ھـ (الموافق  1434صفر  11 بتاريخأوصى مجلس إدارة الشركة فى إجتماعة الذى عقد 
 X ألOOف 1.337.828بمبلOOغ إجمOOالى وقOOدره  سOOعودي لكOOل سOOھم X 2بواقOOع  2012نقديOOة سOOنوية للمسOOاھمين عOOن عOOام 

  .سعودي
  

  الزكاة  -9

أن يOتم تسOOوية الفروقOOات عنOOد يOتم تحميOOل قائمOOة الOOدخل ا*وليOة الموحOOدة بمبلOOغ تقريبOOي للزكOاة وفقOOاً لتقOOديرات ا>دارة علOOى 
 احتساب مبلغ الزكاة النھائي في نھاية السنة.

  

، وسOOددت الزكOOاة المسOOتحقة وفقOOا لھOOذه 2011عOOام السOOنوات الماليOOة حتOOى قامOOت الشOOركة بتقOOديم ا�قOOرارات الزكويOOة لكافOOة 
الربOوط الزكويOة للسOنوات . و لOم تسOتلم الشOركة 2007حتOى عOام ا�قرارات، كما حصلت الشOركة علOى الربOوط الزكويOة 

  .حقة بعد من مصلحة الزكاة.لا
  

    ربحية السھم  -10

علOى أسOاس اجمOالي ا�سOھم  / السOنة تم احتساب ربحية السھم المتعلق بالدخل من العمليات الرئيسOية وصOافي دخOل الفتOرة
تOرة الماليOة المقارنOة بOأثر تOم تعOديل ربحيOة السOھم للف .2012 ديسOمبر 31الف سھم كمOا فOي  668.914المصدرة والبالغة 

  ).7رجعي، >ظھار أثر منحة ا*سھم (إيضاح 
  

 المعلومات القطاعية    -11

يتمثل نشاط الشركة (المركز الرئيسي) با�ستثمارات وتعمل الشركات التابعة في المجOال الصOناعي والبتروكيماويOات. ان 
السOOعودية واوروبOOا والشOOرق ا�وسOOط وآسOOيا والقطاعOOات  ا�سOOواق الرئيسOOية لقطOOاع البتروكيماويOOات ھOOي المملكOOة العربيOOة

Oة واوروبOدة ا�مريكيOات المتحOوب الو�يOط ا�خرى ھي المملكة العربية السعودية وشمال وجنOرق ا�وسOتراليا والشOا واس
  . وفيما يلي البيانات المالية المختارة لھذه القطاعات:وآسيا

   



 شركة التصنيع الوطنية 
 (شركة مساھمة سعودية)

 

 (تتمة) (غير مراجعة) ايضاحات حول القوائم المالية ا/ولية الموحدة

 2012 ديسمبر 31
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  (تتمة)المعلومات القطاعية   -11

  
  :قطاعات ا*عمال الرئيسيه التاليهتتكون المجموعه من 

  
إنتاج ثانى اكسيد التيتOانيوم وعمليOات انتOاج متخصصOه فOى مOاده الروتايOل وھOى المOاده الخOام   : القطاع الصناعي

>نتاج ثاني اكسيد التيتانيوم، وانتاج البطاريات السائله للسيارات، وانتOاج الرصOاص وسOلفات 
  .انواعھا وانتاج الواح ا�كريليك الصناعات الب.ستيكيه بكافهالصوديوم، واقامه 

  
  .كيماويات ا*ساسيه، والبوليمراتيشمل على ال  : قطاع البتروكيماويات

  

يشمل على عمليات المركز الرئيسى، ومراكز التقنيه وا*بتكارات وا*نشطه ا*ستثماريه،   :المركز الرئيسى وأخرى
  عيه.وتقديم الخدمات الفنيه الصنا
 

  القطاع  
  الصناعـي

  قطاع
  تالبتر وكيماويا

  المركز 
  الرئيسي وأخرى

  
  التسويات

  
  المجمــوع

بآ�ف الريا�ت   
  السعوديـــة

بآ�ف الريا�ت 
  السعوديـــة

بآ�ف الريا�ت 
  السعوديـــة

بآ�ف الريا�ت 
  السعوديـــة

بآ/ف الريا/ت 
                        السعوديـــة

ديسمبر  31كما في وللسنة المنتھية في 
  (غير مراجعة) 2012

          

 45.502.066 )12.198.789( 17.355.588 23.603.191  16.742.076  مجموع الموجودات

 25.935.564 )1.282.259( 4.933.921 13.320.151 8.963.751  مجموع المطلوبات

 17.900.545 )2.700.639( 357.492 11.312.108 8.931.584  المبيعات

 5.633.345 )1.459( 58.925 2.383.977 3.191.902  الربح ا�جمالي

 1.400.563 - 24.221 759.220 617.122  ا�ستھ.كات وا�طفاءات

 4.115.108 )1.905.834( 1.839.069 2.047.283 2.134.590  الربح من ا�عمال

 3.282.246 - 45.195 1.973.126 1.263.925  مصاريف رأسمالية

            

ديسمبر  31كما في و للسنة المنتھية في 
  (مراجعة) 2011

          

 39.927.579 )11.215.509( 13.361.886 22.886.666  14.894.536  مجموع الموجودات

 22.151.142 )1.537.731( 2.009.621 13.405.931 8.273.321  مجموع المطلوبات

 19.648.743 )2.897.408( 352.866 11.825.370 10.367.915  المبيعات

 7.057.958 313 59.402 2.802.146 4.196.097  الربح ا�جمالي

 1.325.743  - 14.797 745.345 565.601  ا�ستھ.كات وا�طفاءات

 5.406.968 )2.548.870( 2.503.412 2.414.205 3.038.221  الربح من ا�عمال

 4.100.540 - 37.881 3.210.629 852.030  مصاريف رأسمالية
  

  
 ا/رتباطات الرأسمالية   -12

  ا�رتباطات الرأسمالية التالية:  ديسمبر 31يوجد لدى إحدى الشركات التابعة كما في   
  

  بآ/ف الريا/ت السعودية 

 2012       
 (غير مراجعة)

2011       
 (مراجعة)

  3.067.000  1.156.430 ارتباطات عن مشاريع قيد ا�نشاء 
 

  النتائج ا�ولية   -13

 ان نتائج العمليات للفترات ا*ولية قد � تعتبر مؤشراً دقيقاً على نتائج العمليات للسنة.
 

  أرقام المقارنة   -14

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