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لقد مر القت�ساد العاملي منذ اأواخر عام 2008 وخالل عام 2009  باأكرب اأزمة مالية منذ حوايل مائة عام انعك�ست على الن�ساط القت�سادي يف اأنحاء العامل، 

اأن نتجاوز  تداعيات الأزمة القت�سادية العاملية حيث كان تاأثريها  ولكننا يف اململكة العربية ال�سعودية ا�ستطعنا، بف�سل اهلل ثم ب�سبب ال�سيا�سات احلكيمة، 

حمدودًا على اقت�سادنا بدليل �سدور امليزانية العامة للدولة مت�سمنة اأعلى اإنفاق يف تاريخها وانطالق عدد كبري من امل�ساريع التنموية يف اأنحاء البالد، يف حني 

اأن كثريًا من دول العامل ل تزال تعاين من الركود القت�سادي.

 ولقد كان لالزمة القت�سادية اآثار على ن�ساطات الت�سنيع ب�سبب انخفا�س ال�سعار والطلب على بع�س منتجاتنا، ال اأننا بف�سل اهلل ا�ستطعنا جتاوز هذه الزمة  

وتزامن ذلك مع دخول اأكرب م�ساريعنا )وهو م�سروع ال�سركة ال�سعودية  لالإثيلني والبويل اإثيلني والتي متتلكها الت�سنيع مع �سركاء حمليني وعامليني( يف مرحلة 

الت�سغيل التجاري مما مكننا من حتقيق منو يف ارباح الت�سنيع يف الن�سف الثاين رغم انخفا�س ن�سبي يف ارباح العام مبجمله ب�سبب تاأثري الأزمة على الن�سف 

الأول من عام 2009.  

ونحن نتطلع اإىل عقد جديد من التطورات التي �ست�سهدها الت�سنيع لدعم م�سريتها وا�ستمرارها يف تطوير اأعمالها، بالرتكيز على ن�ساطاتها ال�سناعية  وا�ستيعاب 

وتطوير التقنيات املتقدمة خلدمة اأ�سواقها وعمالئها يف  اململكة العربية ال�سعودية  ويف اأنحاء العامل، اآخذة باهتمام م�سوؤولياتها الجتماعية والبيئية.

ولقد تعودنا اأن يكون لنا يف كل عام ميزة نتفرد بها فبالأم�س كان م�سروع الثيلني والبويل اثيلني عايل ومنخف�س الكثافة بطاقة ت�سل اإىل مليون طن �سنويًا من 

الثيلني وهذا العام كان م�سروع حام�س الأكريليك وم�ستقاته ، و�سنواكب التطور ونتفاعل مع املتغريات بدعم الت�سنيع للدخول مب�ساركات وحتالفات من �ساأنها 

اأن تزيد من قوتها ومقدرتها على ال�ستمرار والنمو. 

ويف اخلتام اأقدم �سكري وتقدير لزمالئي اأع�ساء جمل�س الإدارة ملا بذلوه و�سيبذلونه من جهد لإجناح م�سرية الت�سنيع كما اأقدم �سكري وتقديري جلميع العاملني 

مبجموعة الت�سنيع واأتقدم بال�سكر مل�ساهمي الت�سنيع على ثقتهم ودعمهم �سائال اهلل عز وجل املزيد من التوفيق.

المهندس مبارك بن عبداهلل الخفرة
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تقرير مجلس اإلدارة



ي�سر جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية اأن يقدم لل�سادة امل�ساهمني تقريره ال�سنوي عن العام املايل من 2009/1/1م وحتى 2009/12/31م، م�سحوبًا بالقوائم املالية املدققة، 

ومت�سمنًا اأهم التطورات والنتائج واأن�سطة امل�ساريع.

لمحة عامة:
خالل العام 2009م واجهت القت�سادات العاملية ظروفًا �سعبة وحتديات كبرية، اإل اأن �سركة الت�سنيع الوطنية ا�ستطاعت، بف�سل من اهلل تعاىل، اأن حتافظ على مكت�سباتها وحتقق 

العديد من الإجنازات املهمة، حيث وا�سلت ال�سركة حت�سني اأدائها وتعزيز مكانتها وقوتها، وا�ستكمال تنفيذ وتو�سعة م�ساريعها، بالإ�سافة اإىل بلوغ مراحل متقدمة يف تخطيط ودرا�سة 

عدد من امل�ساريع اجلديدة. 

وفيما يلي ا�ستعرا�س لأعمال ال�سركة واأهم التطورات والجنازات:

أواًل: رأس مال الشركة
يبلغ راأ�سمال ال�سركة 4.606.846.860 رياًل �سعوديًا  بعد اأن زادت ال�سركة راأ�سمالها خالل العام 2008م  من 3.495.735.750 رياًل �سعوديًا اإىل  4.606.846.860 رياًل �سعوديًا  

مق�سم اإىل 460.684.686 �سهمًا بقيمة ا�سمية 10 ريال لل�سهم الواحد.

ثانيًا: أنواع األنشطة الرئيسية للشركة
يتمثل ن�ساط ال�سركة )املركز الرئي�سي( بال�ستثمارات يف املجال ال�سناعي ونقل التقنية ال�سناعية املتقدمة للمملكة يف جمال �سناعه وحتويل البرتوكيماويات وال�سناعات  الكيماوية 

والهند�سية وامليكانيكية واإدارة ومتلك امل�ساريع ال�سناعية وت�سويق منتجاتها، ويتمثل ن�ساط ال�سركات التابعة يف جمال ت�سنيع وت�سويق املنتجات ال�سناعية ويت�سمن ن�ساط البرتوكيماويات 

لل�سيارات  ال�سائلة  البطاريات  واإنتاج  التيتانيوم  اأك�سيد  ثاين  وت�سويق  اإنتاج  ال�سناعي  املجال  ن�ساط  يت�سمن  كما  بروبلني،  والبويل  والربوبلني  اإثيلني  والبويل  الإثيلني  اإنتاج  يف جمال 

والبطاريات  البال�ستيك  ت�سويق منتجات  الأخرى يف  الن�ساطات  وتتمثل  الأكريليك،  األواح  واإنتاج  اأنواعها  بكافة  البال�ستيكية  وال�سناعات  الر�سا�س  واإنتاج  ال�سناعية  وال�ستخدامات 

وتقدمي اخلدمات الفنية  واإجراء الفحو�سات الفنية على التجهيزات واملن�ساآت ال�سناعية وامل�سانع الكيماوية والبرتوكيماوية واملعدنية وحمطات حتلية املياه املاحلة وتوليد الطاقة 

الكهربائية. وفيما يلي تو�سيح لتاأثري كل من تلك الن�ساطات يف حجم اأعمال ال�سركة:
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املجموعاملركز الرئي�صي والن�صاطات الأخرىقطاع البرتوكيماوياتالقطاع ال�صناعـي

100%1%35%64%الن�صبة من املبيعات

ثالثًا: الشركات التابعة

ال�صركة الوطنية لثاين اأك�صيد التيتانيوم »كري�صتل«: 1 .

�صركة ذات م�صئولية حمدودة – مقرها مدينة جدة

مت خف�س الإنتاج بحوايل 7% عن العام 2008 يف كري�ستل ينبع ب�سبب التباطوؤ العاملي على طلب املنتج يف الن�سف الأول من عام 2009م، اإل اأن الطلب العاملي �سهد حت�سنًا يف الن�سف 

الثاين ويتوقع اأن ي�سهد املزيد من التح�سن خالل العام 2010م. وقد اأمتت ال�سركة يف ينبع اأعمال التو�سعة يف الطاقة الإنتاجية حيث و�سل معدل الإنتاج اإىل حوايل 180 األف طن يف 

ال�سنة وهو املعدل الذي كان خمططًا له. وكما هو معروف فاإن كري�ستل متلك وت�سغل م�سانع لهذا املنتج يف الأمريكتني واأوروبا وا�سرتاليا بالإ�سافة اإىل من�سئاتها يف ينبع. 

2 .:)SPC( ال�صركة ال�صعودية للبويل اأوليفينات

�صركة ذات م�صئولية حمدودة – مقرها مدينة اجلبيل ال�صناعية                                                                                     

بلغ اإنتاج ال�سركة من البويل بروبلني يف عام 2009 حوايل 408 األف طن بانخفا�س بن�سبة 15 % عن عام 2008 م  ويرجع ال�سبب نتيجة لنخفا�س الإنتاج خالل الربعني الأول والثاين 

ب�سبب اأعمال ال�سيانة الدورية وا�ستكمال عملية الربط التي حتتاجها التو�سعة يف م�سنع البويل بروبلني لرفع الطاقة الإنتاجية ال�سنوية اإىل حوايل 700 األف طن، وقد مت ا�ستكمال كل 

هذه الأعمال.

�صركة الت�صنيع وال�صحراء لالأوليفينات: 3 .

�صركة م�صاهمة مقفلة – مقرها مدينة الريا�س

عدد اأ�سهمها امل�سدرة )48.000.000( ثمانية واأربعون مليون �سهم مت�ساوية القيمة، تبلغ القيمة ال�سمية لكل منها )50( خم�سون رياًل. ومتتلك �سركة الت�سنيع الوطنية )ب�سكل مبا�سر 

وغري مبا�سر( ما ن�سبته 60.45% من الأ�سهم.

ومتار�س �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالوليفينات ن�ساطها من خالل ال�سركات التابعة لها، وهي: 
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: 331 )SEPC( ال�صركة ال�صعودية لالإثيلني والبويل اإثيلني

�صركة ذات م�صئولية حمدودة, تعمل من خالل امل�صنعني التاليني:

م�صنع الإثيلني:  33131 

بلغ الإنتاج الإجمايل مل�سنع الإثيلني منذ بداية العام 2009م وحتى نهايته حوايل 850  األف طن، كما بلغ اإنتاج الربوبلني حوايل 190 األف طن، وقد بداأ الإنتاج يف م�سنع الإثيلني يف �سهر 

اأغ�سط�س عام 2008م.

م�صنع البويل اإثيلني:  33132 

بلغ اإجمايل الإنتاج مل�سنع البويل اإثيلني منخف�س الكثافة )LDPE( حوايل 165 األف  طن،  يف حني و�سل اإجمايل الإنتاج مل�سنع البويل اإثيلني عايل الكثافة )HDPE(  اإىل حوايل 310 األف 

طن، وقد بداأ الإنتاج يف م�سنع البويل اإثيلني منخف�س الكثافة يف �سهر مار�س 2009 م  اأما الإنتاج يف م�سنع  البويل اإثيلني عايل الكثافة)HDPE( فقد بداأ يف �سهر نوفمرب 2008 م.

 وقد مت اإعالن بدء الت�سغيل التجاري لل�سركة اعتبارًا من 1 يونيو 2009م. 

: 332 )SAAC( ال�صركة ال�صعودية حلام�س الإكريليك وم�صتقاته

�صركة ذات م�صئولية حمدودة ـ مقرها مدينة الريا�س 

اأ�س�ست يف �سهر ابريل من العام 2009م م�سارك�����ة بني �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالوليفينات و�سرك����ة الت�سنيع الوطني����ة و�سرك�����ة ال�سحراء للبرتوكيماويات لإن�ساء واإنتاج ومتلك 

م�ساريع حام�س الأكريليك وم�ستقاته، كما مت تاأ�سي�س �سرك�����ة للم�سروع الأول حتت م�سمى )ال�سرك�����ة ال�سعودية ملومنرات الأكريليك SAMCO( م�ساركة بني ال�سركة ال�سعودية حلام�س 

الأكريليك و�سركة داو كيميكال الأمريكية والتي ا�ستحوذت على �سركة روم اند ها�س الأمريكية –  والتي ابتداأت املباحثات حول امل�سروع - وجاري العمل حاليا على تنفيذ امل�سروع.

ال�صركة الوطنية ل�صهر الر�صا�س »ر�صا�س«: 4 .

�صركة ذات م�صئولية حمدودة – مقرها مدينة الريا�س

تعترب ال�سركة اأكرب م�سنع ملادة الر�سا�س يف املنطقة ولديها م�سنعني اأحدهما يف الريا�س والآخر يف جدة، وقد ا�ستمرت ال�سركة يف حت�سني وتطوير عملياتها وهي املزود الرئي�سي 

مل�سانع البطاريات يف اململكة مبادة الر�سا�س، ولل�سركة خطط تو�سعية يف جمال اإنتاج املعادن والتعدين، كما حتر�س على املحافظة على بيئة نظيفة يف جميع اأعمالها.
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�صركة الرواد الوطنية للبال�صتيك »الرواد«: 5 .

�صركة ذات م�صئولية حمدودة – مقرها مدينة الريا�س

تعترب ال�سركة من اأكرب منتجي األواح البال�ستيك املتخ�س�سة يف اململكة، وقامت بتنويع الإنتاج من خالل م�ساريعها املتنوعة يف اإنتاج الألواح البال�ستيكية واملنتجات البال�ستيكية بطريقة 

اأغ�سية بال�ستيكية ذات موا�سفات خا�سة  اأول م�سروع من نوعه يف اململكة وينتج  ال�سركة يف م�سروع الأغ�سية ال�سناعية وهو  اأعمال تدوير البال�ستيك. كما ت�سارك  احلقن، وتو�سيع 

ت�ستخدم ب�سورة كبرية يف م�ساريع املياه. بالإ�سافة اإيل م�سروع الرقائق البال�ستيكية ثنائية ال�سد BOPP والتي ت�ستعمل يف تطبيقات متعددة اأهمها تغليف الأطعمة واملحافظة عليها، ول 

يزال هذا امل�سروع حتت الإن�ساء.

ال�صركة الوطنية ل�صناعة البطاريات »بطاريات«: 6 .

�صركة ذات م�صئولية حمدودة – مقرها مدينة الريا�س

 تعترب ال�سركة من اأكرب م�سنعي بطاريات ال�سيارات يف املنطقة حيث ت�سوق منتجاتها يف ال�سوق املحلي ودول اخلليج العربي ودول اأخرى، وجتاوزت الطاقة الإنتاجية الت�سميمة 2 مليون 

بطارية �سنويًا حيث تنتج ال�سركة جمموعة متنوعة من البطاريات عالية اجلودة لتفي مبتطلبات الفئات املختلفة من العمالء،. كما اأدخلت ال�سركة منتجها اجلديد )SMF( يف الأ�سواق 

وهي البطاريات التي ل حتتاج اإىل �سيانة.

ال�صركة الوطنية للفح�س والختبار الفني »فح�س«: 7 .

�صركة ذات م�صئولية حمدودة – مقرها مدينة الدمام

تعترب ال�سركة من ال�سركات الرائدة يف الفح�س واملعاينة والختبار الفني للمن�ساآت ال�سناعية ومنح �سهادة اجلودة العاملية ISO، وقد قامت �سركة فح�س بتوقيع عقود مع عدد كبري من 

ال�سركات الرائدة يف اململكة العربية ال�سعودية ومنها �سركة اأرامكو ال�سعودية وال�سركة ال�سعودية للكهرباء وغريها  وو�سعت فح�س ن�ساطاتها يف اخلليج وذلك من خالل ال�سركة التابعة 

لها »�سركة تي  يو يف - ال�سرق الأو�سط » والتي متكنت من توقيع عقود مع العديد من ال�سركات والهيئات الرائدة يف دول جمل�س التعاون.
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�صركة الت�صنيع الوطنية  لت�صويق البرتوكيماويات:. 8

�صركة ذات م�صئولية حمدودة – مقرها مدينة الريا�س

تعترب ال�سركة من اأهم �سركات القطاع اخلا�س التي تقوم بت�سويق وبيع منتجات البويل بروبلني بجميع اأ�سنافه والبويل اإثيلني عايل الكثافة ومنخف�س الكثافة. وتتمثل مواطن قوة ال�سركة 

يف املهارات الفنية والت�سويقية والعناية باحتياجات العمالء و�سمان اجلودة والت�سليم املوثوق به يف الوقت املحدد. وقد �ساهم ذلك يف احتالل ال�سركة موقعًا متميزًا بني ال�سركات 

املناف�سة، حيث ت�سدر املنتجات التي ت�سوقها اإىل اأكرث من خم�سة وع�سرين دولة.

ال�صركة الوطنية للت�صغيل واخلدمات ال�صناعية »خدمات«: 9 .

�صركة ذات م�صئولية حمدودة – مقرها مدينة الريا�س

تعترب ال�سركة من اأكرب �سركات الت�سويق يف اململكة يف جمال الألواح البال�ستيكية وبطاريات ال�سيارات، وقد حققت ال�سركة منوًا جيدًا يف اأرباحها من ا�ستثماراتها ون�ساطها الت�سويقي 

حمليًا واإقليميًا. وتعمل ال�سركة على حتقيق التكامل بني �سركات الت�سنيع املختلفة وم�ساحلها امل�سرتكة. ولقد قامت �سركة الت�سنيع الوطنية يف منت�سف عام 2009 م بزيادة ح�ستها 

يف ال�سركة الوطنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعية اإىل 85 % ، حيث تنازلت �سركة الت�سنيع الوطنية عن ح�ستها يف ال�سركة الوطنية للمحافظة على البيئة لأحد ال�سركاء يف هذه ال�سركة 

مقابل تنازل هذا ال�سريك عن ح�سته يف ال�سركة الوطنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعية ل�سالح �سركة الت�سنيع الوطنية.

متيز ال�صركة: 10 .

ح�سلت �سركة الت�سنيع الوطنية على جائزة »ال�سفافية لل�سركات امل�ساهمة ال�سعودية« لعام 2009م التي متنحها �سركة BMG لال�ست�سارات املالية، وقد مت تكرمي الت�سنيع �سمن ع�سر  	
�سركات م�ساهمة �سعودية فازت باجلائزة، وح�سلت الت�سنيع على املركز اخلام�س بني هذه ال�سركات التي ت�سم كربيات ال�سركات امل�ساهمة ال�سعودية.

ح�سلت �سركة الت�سنيع الوطنية على املركز الأول كاأف�سل بيئة عمل �سعودية لعام 2009 يف قطاع البرتوكيماويات، كما ح�سلت على املركز الرابع كاأف�سل بيئة عمل باململكة لعام 2009م  	
�سمن اأكرب ع�سر �سركات عمالقة يف اململكة، وذلك يف ال�ستبيان الذي قامت به �سركة تيم ون لال�ست�سارات بالتعاون مع جريدة القت�سادية لأف�سل بيئة عمل �سعودية لعام 2009م.
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رابعًا: المخاطر
الأعمال الرئي�سة لل�سركة ترتكز ب�سكل عام على ال�سناعات البرتوكيماوية وثاين اأك�سيد التيتانيوم، والتي قد تتاأثر باملخاطر التالية:

التغري يف القت�ساد العاملي من حيث النكما�س والركود والذي يوؤثر بدوره يف خف�س الطلب على منتجات ال�سركة من البرتوكيماويات وثاين اأك�سيد التيتانيوم، وبالتايل انخفا�س  	
اأ�سعار هذه املنتجات.

تغري اأ�سعار املواد اخلام للمنتجات التي تعتمد عليها ال�سركة بدرجة كبرية.  	

خماطر املناف�سة، حيث اأن ال�سركة تبيع منتجاتها يف اأ�سواق تناف�سية وتخ�سع عمليات البيع فيها للقوى العاملية للعر�س والطلب، وهذه الأ�سواق ذات طبيعة دورية لالأ�سعار وم�ستوى  	
الطلب على املنتجات.

يعمل على اإدارة ال�سركة و�سركاتها التابعة نخبة من اأف�سل الكفاءات ال�سعودية والعاملية، وا�ستقرار هذه القيادات من اأهم العنا�سر املوؤثرة يف تطور وا�ستمرار اأداء ال�سركة. 	

تعمل ال�سركة على تطوير واإن�ساء عدد من امل�ساريع التو�سعية املن�سجمة مع خططها الإ�سرتاتيجية، وقد تتعر�س هذه امل�ساريع للتاأجيل اأو زيادة التكلفة. 	

خامسا: المشاريع المستقبلية
اتفاقيات  اإىل  ال�سركة  تتو�سل  عندما  عنها  الإع��الن  �سيتم  والتي  حيالها  املتاحة  واخليارات  املجالت  بع�س  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات  بع�س  مع  بالتباحث  حاليًا  ال�سركة  تقوم  	

لتنفيذها.

مركز �سركة الت�سنيع لأبحاث منتجات البال�ستيك:مت ت�سميم هذا املركز على منط عاملي ليكون دعامة لعملية الت�سنيع يف ال�سركة وكذلك مل�ساعدة ال�سناعات التحويلية يف املنطقة  	
القائمة على ال�سناعات البال�ستيكية. و�سي�ساهم املركز يف تطوير تلك ال�سناعات كما �سيقوم بعملية تدريب املوظفني على راأ�س العمل وكذلك العمالء، عن طريق فتح باب التعاون 

والت�سال مع اجلامعات واملعاهد التقنية العاملية ومن املتوقع النتهاء من اأعمال اإن�ساء املركز يف عام  2010م.
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سادسًا: الشركات الشقيقة
ت�صارك الت�صنيع يف عدة �صركات �صناعية, اأهمها:

ن�صبة متلك الت�صنيع فيهامكان الن�صاطن�صاطها الرئي�سا�صم ال�صركة

35.46 %اجلبيل/ الدمامالأ�سالك وامل�سبوكات املعدنيةال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك املعادن )معدنية(1

42.6 %الريا�ساإنتاج وت�سويق الكرتونال�سركة الوطنية ملواد التعبئة املحدودة )وطن باك(2

سابعًا: نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة
تتمتع �سركة الت�سنيع الوطنية مبركز مايل قوي وموؤ�سرات مالية ايجابية تدعم خططها يف التو�سع يف ا�ستثمارات وحتالفات اإ�سرتاتيجية ت�ساعد على النمو امل�ستمر باإذن اهلل، وتر�سيخ 

مركزها يف الأ�سواق املحلية والعاملية. ويو�سح اجلدول التايل نتائج الأعمال لل�سنوات املالية اخلم�س الأخرية:

العام

املبلغ مباليني الريالت

الأرباح ال�صافيةاملبيعاتحقوق امل�صاهمنيجمموع اخل�صومجمموع الأ�صول

316.8393.0182.0672.846370مار�س 2006

3110.3573.1185.5673.241693 دي�سمرب 2006

3124.65316.0935.9397.227661 دي�سمرب 2007

3130.41920.4267.35010.037601 دي�سمرب 2008

3133.16821.7087.79010.863519 دي�سمرب 2009

40%282%277%619%385%النمو خالل خم�س  �صنوات
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ثامنًا: النتائج المالية
لقد انعك�س منو اأعمال ال�سركة وال�سركات التابعة على الو�سع املايل لل�سركة وذلك كما يلي:

التحليل اجلغرايف لالإيرادات:

املنطقة
اململكة العربية 

ال�صعودية
اأمريكااأوروبا�صرق اآ�صياالقارة الهنديةاأفريقياال�صرق الأو�صطجمل�س التعاون

18%19%24%7%9%8%3%12%ن�صبة املبيعات

الأرباح:بلغ �سايف الأرباح للفرتة من 2009/1/1 م وحتى 2009/12/31م مبلغ 519.486 األف ريال اأي بانخفا�س 13.5% عن العام املا�سي. علمًا باأن الربح الت�سغيلي قد منا بن�سبة 

50.3%  اإىل  1.516.558 األف ريال يف عام 2009 مقابل  1.009.541 األف ريال يف عام 2008 نتيجة لزيادة الإيرادات الناجتة عن مبيعات ال�سركة ال�سعودية لالإثيلني والبويل اإثيلني 

والتي بداأت الت�سغيل التجاري اعتبارًا من 1 يونيو 2009.

حقوق امل�صاهمني:بلغت حقوق امل�ساهمني بنهاية دي�سمرب 2009م مبلغ 7.789.752 األف ريال اأي بزيادة قدرها  6% عن العام املا�سي.

جمموع املوجودات:بلغت املوجودات بنهاية دي�سمرب 2009م 33.167.722 األف ريال اأي بزيادة قدرها 9% عن العام املا�سي.

القرتا�س:ح�سلت ال�سركة خالل العام على ت�سهيالت مببلغ )625( مليون ريال وجميع هذه الت�سهيالت متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية. علمًا باأن هذه الت�سهيالت ل ت�سمل متويل 

م�ساريع ال�سركات التابعة وت�سهيالتها البنكية والتي يتم احل�سول عليها من قبل ال�سركات مبا�سرة ومت الإف�ساح عنها يف البيانات املالية املوحدة املدققة لعام 2009 م. 

تاسعًا: سياسة توزيع األرباح
اإن قرار توزيع الأرباح من �سالحية اجلمعية العامة بناء على تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة، ويعتمد وب�سكل رئي�سي على مقدار الأرباح ال�سافية املحققة يف كل عام وحجم الإنفاق املتوقع 

على امل�ساريع ال�ستثمارية امل�ستقبلية، وعلى التدفقات النقدية املتوقعة. وقد وزعت ال�سركة اأرباحًا نقدية للم�ساهمني عن عام 2008م  بواقع ريال واحد لكل �سهم اأي )10 %( من راأ�س 

املال  ال�سمي وقد مت اعتماد ذلك من اجلمعية العامة بتاريخ 2009/3/28م.
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اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية  باأن توزع  17-4 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة،  وتتلخ�س ال�سيا�سة العامة لتوزيع الأرباح بح�سب ن�س املادة 

والتكاليف الأخرى على الوجه التايل:

 اأ( جتنيب الزكاة املفرو�سة �سرعًا.

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

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

د( توزيع الباقي للم�ساهمني كح�سة اإ�سايف.

 عاشرًا: توصيات مجلس اإلدارة فيما يخص األرباح عن عام 2009م

%( م��ن راأ�س املال، وعر�س ذلك على اجلمعية  يو�سي جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية للم�ساهمني قدرها 345.513.515 ريال بواقع 75 هللة لكل �سهم وهو ما ميثل )7.5أ. 

العامة للموافقة.

ويو�صح اجلدول التايل ر�صيد الأرباح:

البياناملبلغ / األف ريال

الأرباح املرحلة من العام املا�سي1.100.351

ربح العام احلايل بعد ا�ستبعاد خم�س�س الزكاة ال�سرعية519.486

املحول اإىل الحتياطي النظامي)51.948(

اأرباح مقرتح توزيعها )345.513(

املكافاآت امل�ستحقة املقرتح توزيعها لأع�ساء جمل�س الإدارة)2000(

الر�سيد الإجمايل لالأرباح كما يف 31 دي�سمرب 2009م1.220.376
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يو�سي جمل�س الإدارة برفع راأ�س مال ال�سركة من 4.606.846.860 ريال اإىل 5.067.531.550	.  ريال وذلك مبنح �سهم جماين لكل ع�سرة اأ�سهم، يتم ت�سديد قيمة هذه الزيادة 

من بند عالوة الإ�سدار، وتبلغ ن�سبة التغري يف راأ�س املال 10% وعدد الأ�سهم قبل زيادة راأ�س املال 460.684.686 �سهم وعدد الأ�سهم بعد زيادة راأ�س املال 506.753.155 �سهم.

ج. تكون اأحقية الأرباح والأ�سهم املجانية للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت ال�سركة لدى مركز اإيداع الأوراق املالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية.

حادي عشر: تشكيل مجلس اإلدارة

يت�صكل جمل�س الإدارة  من ع�صرة اأع�صاء, متتد ع�صويتهم حتى تاريخ 2010/7/5م, وهم على النحو التايل:

ال�صركات امل�صاهمة املدرجة الأخرى التي ي�صارك يف ع�صوية جمال�س اإدارتهافئة الع�صويةال�صم

م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة

رئي�س جمل�س الإدارة

	 البنك ال�سعودي الهولنديع�سو تنفيذي
	 �سركة مالذ للتاأمني

د/ موؤيد بن عي�سى القرطا�س

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب

	 ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك املعادن )معدنية(.ع�سو تنفيذي
	 ال�سركة ال�سعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.

	 �سركة الراجحي للتاأمني التعاوين.

د/ طالل بن علي ال�ساعر

نائب الع�سو املنتدب ل�سوؤون كري�ستل 

	 �سركة اإياك ال�سعودية ع�سو تنفيذي

	 �سركة مالذ للتاأمنيع�سو م�ستقل، وغري تنفيذيد/ اإح�سان بن علي بوحليقه

	 �سركة اإياك ال�سعودية ع�سو م�ستقل، وغري تنفيذيد/ �سالح بن جميل مالئكة

	 �سركة �سافول ع�سو م�ستقل، وغري تنفيذيم/ طالل بن اإبراهيم امليمان
	 �سركة اململكة القاب�سة

	 ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية )الدوائية(ع�سو م�ستقل، وغري تنفيذيد/ نزيه بن ح�سن ن�سيف
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ال�صركات امل�صاهمة املدرجة الأخرى التي ي�صارك يف ع�صوية جمال�س اإدارتهافئة الع�صويةال�صم

ع�سو م�ستقل، وغري تنفيذيم/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت

اأ/ �سباح تي�سري بركات )اعتبارًا من 2009/12/28 م بدًل عن 

م/ حممد بن عوي�س اجلعيد(

ع�سو م�ستقل، وغري تنفيذي

	 �سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعيع�سو م�ستقل، وغري تنفيذياأ/ ه�سام �سيد عبد الرزاق الرزوقي

ثاني عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد جمل�س الإدارة )5( خم�صة اجتماعات خالل عام 2009م وفيما يلي �صجل ح�صور هذه الجتماعات:

�صجل احل�صوررقم الجتماعالتاريخالجتماع

2009/02/172009/142/1مالأول

م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ موؤيد بن عي�سى القرطا�س، د/ طالل بن علي ال�ساعر، د/ اإح�سان بن علي بوحليقه، د/ �سالح 

بن جميل مالئكة، م/ طالل بن اإبراهيم امليمان، د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت، م/ حممد بن 

عوي�س اجلعيد، اأ/ ه�سام �سيد عبد الرزاق الرزوقي.

2009/04/132009/143/2مالثاين

م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ موؤيد بن عي�سى القرطا�س، د/ طالل بن علي ال�ساعر، د/ اإح�سان بن علي بوحليقه، د/ �سالح 

بن جميل مالئكة، م/ طالل بن اإبراهيم امليمان، د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت، م/ حممد بن 

عوي�س اجلعيد.

2009/06/022009/144/3مالثالث

م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ موؤيد بن عي�سى القرطا�س، د/ طالل بن علي ال�ساعر، د/ اإح�سان بن علي بوحليقه، د/ �سالح 

بن جميل مالئكة، د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت، اأ/ ه�سام �سيد عبد الرزاق الرزوقي
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�صجل احل�صوررقم الجتماعالتاريخالجتماع

2009/10/182009/145/4مالرابع

م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ موؤيد بن عي�سى القرطا�س، د/ طالل بن علي ال�ساعر، د/ �سالح بن جميل مالئكة، د/ نزيه 

بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت، م/ حممد بن عوي�س اجلعيد.

2009/12/282009/146/5ماخلام�س

د/ موؤيد بن عي�سى القرطا�س، د/ طالل بن علي ال�ساعر، د/ اإح�سان بن علي بوحليقه، د/ �سالح بن جميل مالئكة، د/ نزيه بن 

ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت، اأ/ ه�سام �سيد عبد الرزاق الرزوقي، اأ/ �سباح تي�سري بركات )اأول اجتماع 

بعد تعيينه بتاريخ 2009/12/28 م(

ثالث عشر: مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

اأع�صاء املجل�س التنفيذينيبالريالت
اأع�صاء املجل�س غري التنفيذيني 

/ امل�صتقلني

خم�صة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاآت 

والتعوي�صات مبا فيهم املدير التنفيذي واملدير املايل

2.825.000--الرواتب والتعوي�صات

315.344348.42271.760البدلت 

2.630.250-5.037.500املكافاآت الدورية وال�صنوية

---اخلطط التحفيزية

105.583-108.541التعوي�صات واملزايا العينية
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رابع عشر: حوكمة الشركة
اعتمد جمل�س الإدارة دليل حوكمة ال�سركة، وتراعي ال�سركة بنوده وتلتزم به، وال�سركة تقوم بتطبيق الغالبية العظمى من الأحكام الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة 

ال�سوق املالية يف اململكة، وت�ستكمل و�سع عدد من ال�سيا�سات والإجراءات ب�سكل لوائح. 

وتتلخ�س الأحكام الغري مطبقة يف ال�صركة من لئحة حوكمة ال�صركات, واأ�صباب ذلك فيما يلي:

�صبب عدم التطبيقم�صمون املادةرقم املادة

  6 / ب
الت�سويت لختيار اأع�ساء املجل�س ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�سركة يتم وفق الأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي لختيار اأع�ساء املجل�س

املتوافق مع نظام ال�سركات 

  6 / د
ك�سناديق  العتبارية  ال�سفة  ذوي  للم�ستثمرين  ال�سنوية  التقارير  على  الطالع 

ال�ستثمار للتعرف على �سيا�ساتهم يف الت�سويت....

اأف�سح  يكون  اآخرين قد ل  باأ�سخا�س  ب�سيا�سات خا�سة  لتعلقه  �سعوبة تطبيق ذلك 

عنها ب�سكل علني

10/هـ
و�سع �سيا�سات مكتوبة تنظم العالقة مع اأ�سحاب امل�سالح من اأجل حمايتهم وحفظ 

حقوقهم

تكفل العقود ذلك، ومل تن�ساأ لدى ال�سركة حاجة لو�سع �سيا�سات مكتوبة لأجل ذلك 

12/ط
تعيني  ال�سركة  نظام  بح�سب  له  يحق  الذي  العتبارية  ال�سفة  ال�سخ�س ذي  التزام 

ممثلني له مبجل�س الإدارة بعدم الت�سويت على اختيار الأع�ساء الآخرين

ل ينطبق هذا احلكم على ال�سركة لعدم وجود ن�س بالنظام الأ�سا�سي مينح اجلهات 

العتبارية حق تعيني ممثلني لها مبجل�س الإدارة 

14/ج/8

قيام جلنة املراجعة بدرا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س 

الإدارة 

طبق هذا احلكم بخ�سو�س مراجعة القوائم املالية ال�سنوية، اأما القوائم املالية الربع 

املتاحة يجعل من ال�سعوبة على جلنة  التابعة وق�سر املدة  ال�سركات  �سنوية فتعدد 

املراجعة اإكمال ذلك خالل املدد النظامية 
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خامس عشر: اإلفصاحات
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قراره رقم )5 - 33 - 2009( وتاريخ 1431/1/10ه� املوافق 2009/12/27 بفر�س غرامة مالية على ال�سركة قدرها )50.000( خم�سون األف    .1

ريال لعدم الإعالن عن ا�ستقالة نائب الرئي�س الأعلى لال�ستثمار واملالية. 

تعار�س امل�صالح: تقر ال�سركة باأنه ل يوجد لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، كما اأن جميع   .2

اأع�ساء جمل�س الإدارة لي�س لهم اأي ا�سرتاك يف اأي عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سرك����ة، اأو الجتار ف�ي اأحد فروع الن�س��اط الذي تزاول��ه. كم�ا اأن ال�سركة مل تقر�س اأو ت�سمن اأيًا من 

اأع�ساء جمل�س الإدارة لقاء اأي قر�س اأو التزام اأيًا كان نوعه.

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة: مل تكن هناك اأي عقود مع اأطراف ذوي عالقة باأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الع�سو املنتدب اأو نوابه اأو املدير املايل اأو اأي من اأقاربهم.  .3

سادس عشر: لجان مجلس اإلدارة
اعتمد جمل�س الإدارة اللوائح التنظيمية لكل من: اللجنة التنفيذية، وجلنة املراجعة، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت، واللجنة الإدارية ، وت�سمنت هذه اللوائح و�سفًا لخت�سا�سات كل من 

هذه اللجان واأحكام ت�سكيلها، ومدة ع�سويتها، ومهماتها و�سالحياتها، واإجراءات واأ�سلوب عملها واجتماعاتها، والتزامات اأع�سائها ومكافاآتهم. وياأتي ت�سكيل هذه اللجان كالآتي:

اللجنة التنفيذية: اأ- 

وتخت�س اللجنة التنفيذية ب�سفة اأ�سا�سية باتخاذ كافة القرارات الهامة التنفيذية والإ�سرتاتيجية وفق ال�سالحيات املحددة لها املعتمدة من املجل�س. وتت�سكل اللجنة من كل من:

رئي�صًا. م/ مبارك بن عبداهلل اخلفرة    31

ع�صوًا. د/ موؤيد بن عي�صى القرطا�س    32

ع�صوًا. د/ طالل بن علي ال�صاعر    33

ع�صوًا. م/ طالل بن اإبراهيم امليمان    34

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2009م )8( ثمانية اجتماعات.
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جلنة املراجعة:  ب- 

ومتار�س جلنة املراجعة �سالحياتها بح�سب الأنظمة واللوائح واملعايري املتبعة، وتقيم نظام الرقابة الداخلية مع اللتزام  مبعايري املراجعة املعتمدة يف اململكة، اإ�سافة اإىل املقرر 

عد على اأ�س�س �سليمة ومت تنفيذه 
ُ
مبوجب لوائح ال�سركة. وقد اأظهرت نتائج املراجعة ال�سنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية بال�سركة اأن نظام الرقابة الداخلية بالت�سنيع اأ

خالل عام 2009م بكفاءة ومهنية، وال�سركة ملتزمة بدليل املراجعة الداخلية لل�سركة املعتمد من قبل جمل�س الإدارة. وتت�سكل جلنة املراجعة من كل من:

رئي�صًا. د/اإح�صان بن علي بو حليقة      31

ع�صوًا. د/ �صالح بن جميل مالئكة    32

ع�صوًا. 3 –  اأ / علي بن حممد ال�صع�صاع  

ع�صوًا.  م/ حممد بن عوي�س اجلعيد      34

ومت تعيني اأ/ �سباح تي�سري بركات كع�سو يف اللجنة حمل م/ اجلعيد اعتبارًا من تاريخ 2009/12/28م. 

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2009م  )3( ثالثة اجتماعات. 

جلنة الرت�صيحات واملكافاآت: ج- 

وتعنى اللجنة بالتو�سية ملجل�س الإدارة بكل ما يتعلق بالرت�سيح لع�سوية املجل�س ومراجعة الحتياجات واملوؤهالت واملهارات املطلوبة ومراجعة هيكلية املجل�س وحتديد جوانب ال�سعف 

والقوة فيه والتاأكد من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود تعار�س امل�سالح وو�سع �سيا�سات تعوي�س ومكافاأة اأع�ساء املجل�س وكبار التنفيذيني.وتت�سكل جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت من كل من:

رئي�صًا. م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة   -1

ع�صوًا. د/ موؤيد بن عي�صى القرطا�س   -2

ع�صوًا. د/ نزيه بن ح�صن ن�صيف   33

ع�صوًا. اأ/ ه�صام �صيد عبد الرزاق الرزوقي     -4

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2009م اجتماعني.
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اللجنة الإدارية: د- 

وتتوىل ال�سالحيات املنوطة بها وفقًا لالئحة ال�سالحيات املعتمدة وت�سمل مهامها امل�ساهمة يف �سياغة اإ�سرتاتيجية ال�سركة والتن�سيق بني م�ساريع ال�سركة ومتابعتها ومراجعة النظم الإدارية 

ودرا�سة احتياجات ال�سركة الإدارية والعمالية وت�سكيل اللجان املخت�سة يف جمالت اأعمال ال�سركة وتعيني والتو�سية بتعيني اأع�ساء جمال�س اإدارات ال�سركات التابعة. وتت�سكل من الآتي:

رئي�صًا. د/ موؤيد بن عي�صى القرطا�س   -1

ع�صوًا. د/ طالل بن علي ال�صاعر   -2

ع�صوًا. م/ �صالح بن فهد النزهة   -3

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2009م )17( �صبعة ع�صر اجتماعًا.

سابع عشر: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

ال�صم
عدد الأ�صهم اململوكة يف ال�صركة  كما يف 

2008/12/31م

عدد الأ�صهم اململوكة يف ال�صركة  كما يف 

2009/12/31م

2.100.6612.100.661م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة

495.482495.482د/ موؤيد بن عي�سى القرطا�س

63.5901.000د/ طالل بن علي ال�ساعر

3.1623.162د/ اإح�سان بن علي بوحليقه

63.39263.392د/ �سالح بن جميل مالئكة
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ال�صم
عدد الأ�صهم اململوكة يف ال�صركة  كما يف 

2008/12/31م

عدد الأ�صهم اململوكة يف ال�صركة  كما يف 

2009/12/31م

14.91914.919م/ طالل بن اإبراهيم امليمان

د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف

)اأ�سهم ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية(

24.171.46924.171.469

م/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت

)اأ�سهم جمموعة ال�سناعات الوطنية القاب�سة( 

24.369.18524.369.185

38.3105.000م/ حممد بن عوي�س اجلعيد

اأ/ ه�سام �سيد عبد الرزاق الرزوقي

)اأ�سهم موؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار( 

36.853.18836.459.246

ثامن عشر: مراجعو حسابات الشركة
قانونيون(  تو�س حما�سبون  اأند  و�سركاهم )ديلويت  اأبو اخلري  بكر  ال�سادة / مكتب  تعيني  2009/3/28م على  املنعقد يف  الثامنة ع�سر يف اجتماعها  العادية  العامة  وافقت اجلمعية 

مراجعني حل�سابات ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م.

تاسع عشر: الزكاة والمدفوعات النظامية
قدره  مبلغ  الجتماعية    التاأمينات  ا�سرتاكات  بلغت مدفوعات  كما  ريال،   28.551.000 قدره  مبلغ   2009م  الوطنية منفردة عن عام  الت�سنيع  �سركة  امل�ستحقة على  الزكاة  بلغت 

14.188.384 رياًل. 
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عشرون: المساهمة االجتماعية
قامت ال�سركة بامل�ساهمة يف اأعمال خريية وتنموية واجتماعية، خدمة للوطن واأبنائه، وحر�ست ال�سركة على تنويع اجلهات والفئات امل�ستفيدة حيث ا�ستفاد من م�ساهمات ال�سركة العديد 

من اجلمعيات اخلريية يف خمتلف اأنحاء اململكة بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف م�ساريع متنوعة للخدمة الجتماعية ، وقلد بلغ ما مت اعتماده خالل هذا العام 2009م مبلغ )6.000.000( 

�ستة  ماليني ريال �سعودي.

واحد وعشرون: القوى العاملة والتدريب
بلغ عدد موظفي ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2009م )962( موظفًا منهم )546( �سعوديًا، وي�سمل ذلك موظفي ال�سركة يف م�سانع البرتوكيماويات يف اجلبيل، اإل اأنه ل ي�سمل موظفي 

ال�سركات التابعة. 

اثنان وعشرون: تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة
ا�ستنادًا على املعلومات التي منت اإىل علمنا، وبناًء على تقرير مراجع احل�سابات ونتائج ومعطيات ال�سوق احلالية واملوؤ�سرات امل�ستقبلية نقر بالآتي:

. عدت بال�سكل ال�سحيح- 1
ُ
اأن �سجالت احل�سابات اأ

عد على اأ�س�س �سليمة ومت تنفيذه بفعالية.- 2
ُ
اأن نظام الرقابة الداخلية اأ

اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر ب�ساأن قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها. - 3

 بعد هذا ال�صتعرا�س فاإن جمل�س الإدارة يعر�س على اجلمعية العامة غري العادية املوقرة جدول الأعمال التايل:

عليه. املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31م والت�سديق - 1

م  2009/01/01م وحتى 2009/12/31- 2 2009/12/31م وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن الفرتة من  املوافقة على تقرير مراقب احل�سابات وامليزانية العمومية لل�سركة كما يف 

والت�سديق عليه.
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م والبيانات املالية الربع �سنوية، وحتديد اأتعابه. املوافقة على اختيار مراقب احل�سابات من بني املر�سحني من قبل جلنة املراجعة، ملراجعة القوائم املالية للعام املايل 2010- 3

، يتم ت�سديد  املوافقة على تو�سية جمل�س الإدارة برفع راأ�س مال ال�سركة من 4.606.846.860 ريال اإىل 5.067.531.550 ريال وذلك مبنح �سهم جماين لكل ع�سرة اأ�سهم- 4

قيمة هذه الزيادة من بند عالوة الإ�سدار، وتبلغ ن�سبة التغري يف راأ�س املال 10% وعدد الأ�سهم قبل زيادة راأ�س املال 460.684.686 �سهم وعدد الأ�سهم بعد زيادة راأ�س املال 

506.753.155 �سهم. و�سوف تكون اأحقية الأ�سهم املجانية للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت ال�سركة لدى مركز اإيداع الأوراق املالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية،  

وتعديل املادة )5-1( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة مبا يتفق مع الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال.

الأرباح للم�ساهمني امل�سجلني يف  اأحقية - 5 هللة لل�سهم متثل )7.5%( م��ن راأ�س املال. و�سوف تكون   75 اأرباح نقدية للم�ساهمني بواقع  املوافقة على تو�سية جمل�س الإدارة بتوزيع 

�سجالت ال�سركة لدى مركز اإيداع الأوراق املالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية.

اإقرار تعيني الأ�ستاذ/ �سباح تي�سري بركات بدًل عن املهند�س/ حممد عوي�س اجلعيد ممثال ل�سركة العليان املالية اعتبارًا من تاريخ 1431/01/11ه� املوافق 2009/12/28م حتى- 6 

تاريخ نهاية الدورة احلالية.

م. اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31- 7

( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة. انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة للثالث �سنوات القادمة ليتوىل مهامه ابتداًء من 1431/7/25ه� املوافق 2010/07/06م  وذلك وفق املادة )12- 8

�صكر وتقدير:

يتقدم رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة بخال�س ال�سكر والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود وويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود والنائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود ملا يبذلونه لرقي �سناعاتنا الوطنية، وكذلك ال�سكر 

مو�سول اإىل كل من وزارة التجارة وال�سناعة ووزارة البرتول والرثوة املعدنية و�سركة الزيت العربية ال�سعودية )اأرامكو ال�سعودية( و�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي والهيئة امللكية 

للجبيل وينبع وهيئة ال�سوق املالية وبرنامج التوازن القت�سادي والهيئة العامة لال�ستثمار وال�سندوق ال�سعودي للتنمية و�سندوق ال�ستثمارات العامة، وكافة القطاعات احلكومية الأخرى 

على دعمهم املتوا�سل. كما يتقدم جمل�س الإدارة بال�سكر والعرفان اإىل امل�ساهمني الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية واإىل العاملني مبجموعة الت�سنيع الوطنية على جهودهم املثمرة.
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كلمة نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو المنتدب

32



لقد كان لالأزمة املالية والقت�سادية الكبرية منذ الربع الخري من عام 2008 اآثارا على الن�ساطات القت�سادية يف اأنحاء العامل، اإل اأن معظم املوؤ�سرات تدل على 

اأن القت�ساد العاملي قد جتاوز هذه الزمة واأن هناك موؤ�سرات نحو ا�ستعادة النمو. وقد جتاوزت الت�سنيع معظم اآثار هذه الأزمة ورغم النخفا�س بن�سبة %13.5 

يف اأرباح عام 2009 مقارنة بعام 2008 )519.5 مقارنة ب� 600.9 مليون ريال(، اإل اأن الت�سنيع ا�ستطاعت اأن حتقق، بعد دخول اأكرب م�ساريعها يف الت�سغيل 

التجاري )وهو م�سروع ال�سركة ال�سعودية  لالإثيلني والبويل اإثيلني والتي متتلكها الت�سنيع مع �سركاء حمليني وعامليني(، اأرباحا جيدة يف الن�سف الثاين من عام 

2009 بلغت )453 مليون ريال(  ومثلت منوًا بن�سبة 95.5% مقارنة بالأرباح للن�سف الثاين من عام 2008 والتي بلغت )232 مليون ريال(.

وعلى م�ستوى امل�ساريع القائمة فقد مثل دخول اأكرب م�ساريعنا )ال�سركة ال�سعودية لالإثيلني والبويل اثيلني( الت�سغيل التجاري يف �سهر يونيو من العام 2009م 

قفزة نوعية يف اأعمال ال�سركة، كما توا�سل ال�سركة اأعمال اإن�ساء مركز الت�سنيع لأبحاث منتجات البال�ستيك الذي مت ت�سميمه على منط عاملي لتطوير منتجاتنا 

ومل�ساعدة ال�سناعات التحويلية البال�ستيكية، وكذلك اأنهت ال�سركة الوطنية لثاين اك�سيد التيتانيوم )كري�ستل( اأعمال التو�سعة يف الطاقة الإنتاجية يف م�سنعها 

يف ينبع كما اأن جميع م�ساريعنا، وهلل احلمد، حققت تقدما ملمو�سًا �سواء يف الطاقة الإنتاجية اأو الت�سويقية. 

وقد حتقق خالل العام املن�سرم، وهلل احلمد، املزيد من املنجزات فقد مت، مب�سارك�����ة بني الت�سنيع و�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات و�سرك�����ة ال�سحراء 

للبرتوكيماويات،  تاأ�سي�س ال�سركة ال�سعودية حلام�س الكريليك وم�ستقاته، كما مت تاأ�سي�س �سرك�����ة حلام�س الأكريليك مع �سركة داو كيميكال الأمريكية، وت�ستمر 

الت�سنيع بالتباحث مع �سركات متخ�س�سة يف جمالت النمو ال�سرتاتيجي والتي �سيتم الإعالن عنها عندما تتو�سل ال�سركة اإىل اتفاقيات لتنفيذها. 

كما متيز عام 2009م بح�سول الت�سنيع على جائزة »ال�سفافية لل�سركات امل�ساهمة ال�سعودية«، اإ�سافة جلائزة  املركز الأول كاأف�سل بيئة عمل �سعودية يف قطاع 

البرتوكيماويات، كما ح�سلت على املركز الرابع كاأف�سل بيئة عمل �سمن اأكرب ع�سر �سركات يف اململكة. 

واهلل املوفق   

الدكتور/ مؤيد بن عيسى القرطاس  
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1409/3/20هـ.  : تاريخ التاأ�صي�س 

%66 �صركة الت�صنيع الوطنية   : ال�صركاء الرئي�صيون 

%33 موؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار    

%01 د. طالل بن علي ال�ساعر    

اأ�سماء  حتمل  املنتجات  من  جمموعة  اإنتاج  يف   وا�ستخدامها  التيتانيوم  اأك�سيد  ثاين  مادة  اإنتاج   : مهام ال�صركة ون�صاطها 

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

والأحبار  الطالء  �سناعة  يف  امل�ستخدمة  الرئي�سية  امل��ادة  وه��ي  التيتانيوم  اأك�سيد  ث��اين  م��ادة   : املنتج 

واملواد  التجميل  وم�ستح�سرات  ال�سرياميك  وبالط  واملن�سوجات  وال��ورق  واملطاط  والبال�ستيك 

ال�سيدلنية وغريها من ال�سناعات.

دول العامل ال�سناعية يف اآ�سيا واأوروبا واأمريكا واأفريقيا واملنطقة العربية واأ�سرتاليا.  : الأ�صواق 

برج امل�ستقبل - الدور التا�سع والعا�سر  : املوقع 

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

info@cristalglobal.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.cristalglobal.com  : املوقع على الإنرتنت 

مدينة ينبع ال�سناعية  : موقع امل�صنع 

�س.ب 30320 هاتف: 2800  321  فاك�س 1018  396

الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة »كريستل«
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1422/4/15هـ.  : تاريخ التاأ�صي�س 

�صركة الت�صنيع الوطنية   %75  : ال�صركاء الرئي�صيون 

%25 بازل موين اأورينت انڤ�ستمنت�س     

455 األف طن بروبيلني  : املنتج 

720 األف طن بويل بروبلني      

منذ عام 2004م  : الت�صغيل التجاري 

ي�ستخدم كمادة اأولية اأ�سا�سية يف �سناعات البال�ستيك و ال�سجاد و احلاويات و علب التعبئة   : ا�صتخدامات املنتج 

و الأكيا�س و املن�سوجات   

30% حملي و يف دول اخلليج  : الأ�صواق 

70% يف الأ�سواق العاملية   

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

400 موظف   : القوى العاملة 

�س.ب 35579 اجلبيل 31961  : العنوان 

هاتف: 2000  358  03  فاك�س 2558  358  03  

general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة السعودية للبولي أوليفينات
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1427/4/8هـ.  : تاريخ التاأ�صي�س 

%60.45 �صركة الت�صنيع الوطنية    : ال�صركاء الرئي�صيون 

%32.55 �سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات    

%7.00 املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية      

اإن�ساء واإدارة وت�سغيل ومتلك امل�ساريع البرتوكيماوية والكيماوية وت�سويق منتجاتها والقيام    : مهام ال�صركة ون�صاطها 

بكافة الأعمال املتعلقة بها.

تقع الإدارة العامة يف مدينة الريا�س  : املوقع 

�سارع ال�ستني - امللز   

مبنى العقارية اجلديد - الربج الثاين - الدور ال�سابع   

�س.ب 26707 الريا�س 11496   

هاتف: 7166  476  01 فاك�س 0898  477  01   

general@tasnee.com   : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com   : املوقع على الإنرتنت 

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

%75 �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات    : ال�صركاء الرئي�صيون 

%25 �سركة  با�سل القاب�سة لل�سرق الأو�سط     

اإنتاج مليون طن من الإيثيلني و285 األف طن من الربوبلني �سنويًا.  : مهام ال�صركة ون�صاطها 

400 األف طن بويل اإثيلني عايل الكثافة  : املنتج 

400 األف طن بويل اإيثلني منخف�س الكثافة

30% حملي و يف دول اخلليج  : الأ�صواق 

70% يف الأ�سواق العاملية   

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

550 موظف   : القوى العاملة 

يقع امل�سنع �سمن املجمع البرتوكيميائي الذي اأقامته �سركة الت�سنيع الوطنية مبدينة اجلبيل    : املوقع 

ال�سناعية.

�س.ب 35579 اجلبيل 31961

هاتف: 2000  358  03 فاك�س 2558  358  03

general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على الإنرتنت 

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

اإحدى �صركات الت�صنيع الوطنية

القيام بخدمات الت�سويق للغري والوكالت التجارية ووكالت التوزيع وخدمات الفح�س واملعاينة   : مهام ال�صركة ون�صاطها 

وخدمات التعبئة والتغليف. ون�ساطها الأ�سا�سي هو ت�سويق البويل بروبلني والبويل اإثيلني.

والقارة  الأو�سط  وال�سرق  واإي��ران  وباك�ستان  والهند  اخلليج  ودول  ال�سعودية  العربية  اململكة   : الأ�صواق 

الأفريقية.

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س   : املوقع 

�سارع ال�ستني - امللز

مبنى العقارية اجلديد - الربج الثاين - الدور ال�سابع

�س.ب 26707 الريا�س 11496

هاتف: 4559  473  01 فاك�س 4580  473  01

info@tasneemarketing.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasneemarketing.com  : املوقع على الإنرتنت 

لتسويق البتروكيماويات
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2009/4/4هـ.  : تاريخ التاأ�صي�س 

%65 �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات    : ال�صركاء الرئي�صيون 

%20 �صركة الت�صنيع الوطنية      

%15 �سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات بن�سبة     

اإن�ساء واإنتاج ومتلك م�ساريع حام�س الإكريليك وم�ستقاته  : مهام ال�صركة ون�صاطها 

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س  : املوقع 

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

هاتف: 4767166  01 فاك�س 4770898  01

general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على الإنرتنت 

)SAAC( الشركة السعودية لحامض اإلكريليك ومشتقاته

41



2009/7/5م   : تاريخ التاأ�صي�س 

%75 ال�سركة ال�سعودية حلام�س الإكريليك وم�ستقاته )SAAC( بن�سبة     : ال�صركاء الرئي�صيون 

%25 و�سركة دوا كيميكال الأمريكية والتي ا�ستحوذت على �سركة روم اند ها�س الأمريكية     

اإنتاج حام�س الإكريليك اجلليدي وحام�س الإكريليك اخلام وبيوتايل اكريليت   : مهام ال�صركة ون�صاطها 

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية   : املوقع 

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

هاتف: 2000  358  03 فاك�س 3585 358  03

general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على الإنرتنت 

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

اإحدى �صركات الت�صنيع الوطنية

املنتجات  و�سناعة  عام  ب�سكل  التحويلية  البال�ستيكية  ال�سناعات  على  ال�سركة  ن�ساط  يقوم    : مهام ال�صركة ون�صاطها 

اللدائنية الهند�سية املتخ�س�سة ب�سكل خا�س.

ترتكز اأعمال �سركة الرواد »رواد للبال�ستيك« يف �سناعة الألواح البال�ستيكية )حيث ت�سنع تلك   : املنتج 

الألواح باأنواع خمتلفة مثل األواح البويل كربونيت واألواح الأكريلك، واألواح البويل �ستايرين عايل 

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

ال�سناعية  وال�سوائل  الدهانات  و�سطول  البال�ستيكية،  ال�سيارات  بطاريات  واأغطية  علب  مثل 

واأغطيتها(، و�سناعة اإعادة التدوير للمخلفات البال�ستيكية )مثل خملفات البطاريات التالفة 

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

لل�سركات ال�سناعية بعد معاجلتها وتقوم بدورها با�ستخدامها كمواد اأولية يف �سناعاتها(.

�سوق اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج العربي، معظم دول ال�سرق الأو�سط، وبع�س الدول   : الأ�صواق 

الآ�سيوية والأوروبية واجلنوب اأفريقية.

املركز الرئي�سي وامل�سنع يف املدينة ال�سناعية الثانية بالريا�س  : املوقع 

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

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

info@rowadplastic.com  : الربيد الإلكرتوين 

 www.rowadplastic.com  : املوقع على الإنرتنت 

شركة الرواد الوطنية للبالستيك

المحدودة »رواد للبالستيك«
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2006م  : تاريخ التاأ�صي�س 

%70 �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة   : ال�صركاء الرئي�صيون 

%30      �سركات اأجنبية متخ�س�سة   

:  يقوم ن�ساط ال�سركة على �سناعة العوازل ال�سناعية املتخ�س�سة. مهام ال�صركة ون�صاطها 

ت�سمى  والتي  املتخ�س�سة  ال�سناعية  العوازل  �سناعة  لالأغ�سية« يف  »رواد  �سركة  اأعمال  ترتكز   : املنتج 

»بالأغ�سية ال�سناعية البال�ستيكية الأر�سية املرنة« والتي يتم ت�سنيعها من مواد البويل اثيلني 

املياه  لتخزين  املائي  والتبطني  العزل  م�ساريع  يف  ت�ستخدم  حيث  الكثافة.   ومنخف�س  عايل 

واحلفاظ عليها.

�سوق اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج العربي، معظم دول ال�سرق الأو�سط، وبع�س الدول   : الأ�صواق 

الآ�سيوية والأوروبية واجلنوب اأفريقية. 

املركز الرئي�سي يف املدينة ال�سناعية الثانية بالريا�س  : املوقع 

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

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

امل�سنع يف املدينة ال�سناعية الثانية بالدمام

info@rowadplastic.com  :  الربيد الإلكرتوين 

www.rowadplastic.com  : املوقع على الإنرتنت 

شركة الرواد الدولية لألغشية الصناعية المحدودة

“رواد لألغشية”
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:  2008م تاريخ التاأ�صي�س 

%50 �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة   : ال�صركاء الرئي�صيون 

%37.5    �سركة الت�سنيع لت�سويق البرتوكيماويات   

%12.5      �سركة دي. اأم. تي. تكنولوجي النم�ساوية  

:  يقوم ن�ساط ال�سركة على �سناعة اأفالم )رقائق( التغليف. مهام ال�صركة ون�صاطها 

املزدوج  ال�سد  بطريقة  التغليف  رقائق  �سناعة  يف  التغليف«  لأفالم  »رواد  �سركة  اأعمال  ترتكز   : املنتج 

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

ال�سريعة.

�سوق اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج العربي، معظم دول ال�سرق الأو�سط، وبع�س الدول   : الأ�صواق 

الآ�سيوية والأوروبية واجلنوب اأفريقية. 

املركز الرئي�سي يف املدينة ال�سناعية الثانية بالريا�س  : املوقع 

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

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

 امل�سنع يف املدينة ال�سناعية الثانية بالدمام

info@rowadplastic.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.rowadplastic.com  : املوقع على الإنرتنت 

شركة الرواد العالمية ألفالم التغليف

المحدودة »رواد ألفالم التغليف«
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1413/5/8هـ.  : تاريخ التاأ�صي�س 

%80 �صركة الت�صنيع الوطنية    : ال�صركاء الرئي�صيون 

%20 �سركاء حمليون      

اإنتاج بطاريات ال�سيارات.  : مهام ال�صركة ون�صاطها 

بطاريات ال�سيارات باأنواعها  : املنتج 

اململكة العربية ال�سعودية، والدول املجاورة  : الأ�صواق 

املدينة ال�سناعية الثانية  : املوقع 

املرحلة الثالثة - الريا�س  

�س.ب 177 الريا�س 11383  

اململكة العربية ال�سعودية  

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

nbc@battariat.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.battariat.com  : املوقع على الإنرتنت 

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

%74.90 �صركة الت�صنيع الوطنية     : ال�صركاء الرئي�صيون 

%25.10 �سركاء حمليون       

اإعادة تدوير البطاريات امل�ستهلكة �سناعيًا واإنتاج الر�سا�س والبويل بروبلني و�سلفات ال�سوديوم   : مهام ال�صركة ون�صاطها 

من البطاريات امل�ستهلكة.

مادة الر�سا�س، �سلفات ال�سوديوم.  : املنتج 

اململكة العربية ال�سعودية، دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، الأردن، باك�ستان، واليمن.  : الأ�صواق 

املنطقة ال�سناعية الثانية  : املوقع 

املرحلة الثالثة - الريا�س

�س.ب 43169 الريا�س 11561

اململكة العربية ال�سعودية

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

info@rasass.com.sa  : الربيد الإلكرتوين 

www.rasass.com.sa  : املوقع على الإنرتنت 

الــرصــاص  لصهر  الوطنية  الــشــركــة 
المحدودة »رصاص«
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1406/7/29هـ.  : تاريخ التاأ�صي�س 

%85 �صركة الت�صنيع الوطنية     : ال�صركاء الرئي�صيون 

%15 �سركاء حمليون       

البال�ستيكية  الأل��واح   - ال�سيارات  بطاريات  وت�سمل  ال�سناعية  املنتجات  وتوزيع  وبيع  ت�سويق   : مهام ال�صركة ون�صاطها 

يف  ال�ستثمار   - ال�سناعية  للمنتجات  التجارية  الوكالت   - والت�سدير  ال�سترياد  اأعمال   -

 جمالت اخلدمات ال�سناعية وت�سمل خدمات املحافظة على البيئة وخدمات اجلودة والفح�س

والختبار الفني.

ال�سوق املحلية والإقليمية.  : الأ�صواق 

مبنى العقارية اجلديد - الربج الأول  : املوقع 

�سارع ال�ستني - امللز - الريا�س

�س.ب 86868 الريا�س 11632

اململكة العربية ال�سعودية

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�صي�س 

%74.89 �سركة الت�سنيع الوطنية و�سركة خدمات   : ال�صركاء الرئي�صيون 

%25.11 �سركة تي يو يف نورد الأملانية العاملية    

تقدمي اخلدمات الفنية يف جمالت الفح�س والختبار، املعايرة وال�سيانة، نظم اإدارة اجلودة والبيئة )الآيزو(، نظم اإدارة �سالمة الأغذية )ها�سب(،   : مهام ال�صركة ون�صاطها 

ال�سحة وال�سالمة، تقنية املعلومات، التقييم البيئي، والتدريب.

اإدارة  اأنظمة   ،)18001  OHSAS( املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  اأنظمة   ،)14001 )الآي��زو  البيئة  اإدارة  اأنظمة   ،)9001 )الآي��زو  اجلودة  اإدارة  اأنظمة   : خدمات ال�صركة 

�سالمة الغذاء )الها�سب(، الفح�س والختبار الفني للغاليات واأوعية ال�سغط والرافعات ومعدات الرفع، فح�س ومعاينة معدات ال�سالمة، تقدمي 

ال�ست�سارات الهند�سية للتاأهيل )ASME(، اإجراء الختبارات غري الإتالفية )NDT(، القيا�س واملعايرة لأجهزة ومعدات القيا�س، والتدريب على كل هذه 

اخلدمات.

اململكة العربية ال�سعودية  : الأ�صواق 

املقر الرئي�سي: �س.ب 3998 الدمام 31481 اململكة العربية ال�سعودية هاتف: 1835  828  03   فاك�س 1267  828  03  : املوقع 

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

www.fahsstuv.com   : املوقع على الإنرتنت 

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

�س.ب 10771 اجلبيل 31961 اململكة العربية ال�سعودية 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�سعودية 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

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

%74.89 �سركة الت�سنيع الوطنية و�سركة خدمات    : ال�صركاء الرئي�صيون 

%25.11 �سركة تي يو يف نورد الأملانية العاملية     

تقدمي اخلدمات الفنية يف جمالت الفح�س والختبار، نظم اإدارة اجلودة والبيئة )الآيزو(، نظم اإدارة �سالمة الأغذية )ها�سب(،   : مهام ال�صركة ون�صاطها 

ال�سحة وال�سالمة، تقنية املعلومات، والتقييم البيئي والتدريب.

 ،)18001 OHSAS( املهنية وال�سحة  ال�سالمة  اأنظمة   ،)14001 )الآيزو  البيئة  اإدارة  اأنظمة   ،)9001 )الآيزو  اإدارة اجلودة  اأنظمة   : خدمات ال�صركة 

اأنظمة اإدارة �سالمة الغذاء )الها�سب(، الفح�س والختبار الفني للغاليات واأوعية ال�سغط والرافعات ومعدات الرفع، فح�س ومعاينة 

)NDT(، تقدمي خدمات تدريبية  اإجراء الختبارات غري الإتالفية   ،)ASME( للتاأهيل  الهند�سية  ال�سالمة، تقدمي ال�ست�سارات  معدات 

.)TUV Akademie( متخ�س�سة يف العديد من املجالت الفنية والهند�سية والإدارية من خالل اأكادميية ذات م�ستوى متميز

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

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

samsonb@tuv-nord.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tuv.me.com  : املوقع على الإنرتنت 

فرع اأبوظبي؛ �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 الكويت؛ �س.ب 29643 ال�سفاة 13157 الكويت، هاتف: 5962  246  965

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

syria@tuv-nord.com :فرع �صورية؛ 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�صي�س 

%35.46 �صركة الت�صنيع الوطنية     : ال�صركاء الرئي�صيون 

%64.54 بقية امل�ساهمني      

ال�سناعات احلديدية التحويلية والهند�سية والأ�سا�سية.  : مهام ال�صركة ون�صاطها 

خمتلف اأنواع الأ�سالك امل�سحوبة، املحاور مبختلف اأنواعها، وامل�سبوكات وقطع الغيار.  : املنتج 

اإيطاليا،  بريطانيا،  العربية،  الدول  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  ال�سعودية،  العربية  اململكة   : الأ�صواق 

باك�ستان، واإيران.

مدينة اجلبيل ال�سناعية  : املوقع 

�س.ب 10882 اجلبيل ال�سناعية 31961

هاتف: 8000  358  03 فاك�س 3831  358  03

natmetal@natmetalco.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.natmetalco.com  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن »معدنية«
�صركة م�صاهمة مدرجة يف تداول
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1404/4/19هـ.  : تاريخ التاأ�صي�س 

�سركة ع�سري     %50.40  : ال�صركاء الرئي�صيون 

%42.60 �صركة الت�صنيع الوطنية  

%07 �سركاء حمليون   

اإنتاج وت�سويق وبيع الكرتون امل�سلع.  : مهام ال�صركة ون�صاطها 

الكرتون امل�سلع جلميع القطاعات وال�ستخدامات  : املنتج 

اململكة العربية ال�سعودية، دول جمل�س التعاون اخلليجي، الدول العربية  : الأ�صواق 

)الأردن و�سوريا واليمن(.

املدينة ال�سناعية الثانية بالريا�س.  : املوقع 

�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  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة »وطن باك«
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أخبار التصنيع



2009م لع�سوية مركز الأمري �سلمان  اأكتوبر   11 الوطنية يف  الت�سنيع  ان�سمت �سركة 

لأبحاث الإعاقة وقدمت دعمًا للمركز بقيمة 5 ماليني ريال �سعودي يتم توزيعها على 

خم�س �سنوات. وقد قدمت الت�سنيع الدفعة الأوىل من الدعم بقيمة مليون ريال.

وقد اأعرب �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س 

اإدارة مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة عن بالغ �سكره وتقديره للمهند�س مبارك 

وثمن  املركز.  لع�سوية  ال�سركة  لن�سمام  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلفرة،  عبداهلل  بن 

�سموه الكرمي خالل ا�ستقباله للمهند�س اخلفرة مبقر املركز مبادرة ال�سركة املتميزة 

بالن�سمام لع�سوية موؤ�س�سي املركز وبجهودها يف امل�ساركة بامل�سوؤولية الجتماعية التي 

تعترب ق�سايا الإعاقة من اأهم اأركانها وحماورها.

موؤكدًا  للموؤ�س�سني،  ال�سركة  بان�سمام  �سعادته  املهند�س/ اخلفرة عن  من جانبه عرب 

ودعمها  الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  رائدة  ك�سركة  متيزها  على  الت�سنيع  حر�س 

لربامج خدمة املجتمع وفق روؤية وا�سحة وا�سرتاتيجية منظمة، معربًا عن تقديره للدور 

املميز الذي ي�سطلع به مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة يف خدمة ق�سية الإعاقة 

اإيجابي كبري من الناحية العلمية  اأبحاث الإعاقة التي لها مرود  واملعوقني والتميز يف 

املعوقني  وفئة  عام  ب�سكل  املجتمع  على  بالفائدة  تعود  والتي  والقت�سادية  وال�سحية 

ب�سكل خا�س.

الت�صنيع الوطنية تن�صم لع�صوية مركز 

الأمري �صلمان لأبحاث الإعاقة

الزواج  حفل  2009م،  اأكتوبر   12 يف  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  رع��ت 

ال�سعودية  يف  الأوىل  للمرة  انطلق  وال��ذي  حركيًا  للمعاقني  اجلماعي 

ونظمته جمعية الإعاقة احلركية للكبار )حركية(. واأقيم احلفل مبركز 

امللك فهد الثقايف من خالل برنامج متكامل مل�ساعدة املقبلني على الزواج 

من املعاقني حركيًا للقيام باأعباء الزواج.

خالل  من  �سعودي  ريال   300.000 قدره  ماليًا  دعمًا  الت�سنيع  وقدمت 

رعايتها للربنامج الذي ي�ستهدف 102 م�ستفيدًا وم�ستفيدة يف اأول ن�سخة 

له. وقدم الربنامج، بالإ�سافة اإىل اإقامة حفل الزواج اجلماعي، اإعانات 

مالية وعينية للم�ساركني لت�ساعدهم على بدء حياتهم امل�ستقبلية وتذليل 

بع�س العقبات املادية التي قد تعرت�س حياتهم يف بدايتها.

واأ�ساد �سعادة املهند�س مبارك بن عبداهلل اخلفرة، رئي�س جمل�س الإدارة، برعاية �ساحب ال�سمو امللكي 

ل�سمو  امتننانه و�سكره  الريا�س. وعرب اخلفرة عن  اأمري منطقة  نائب  العزيز،  الأمري �سطام بن عبد 

الأمري �سطام الذي كرم �سركة الت�سنيع الوطنية باعتبارها الراعي الذهبي للحفل.

املهند�س مبارك اخلفرة ي�صكر الأمري �صطام 

بن عبدالعزيز على تكرميه للت�صنيع

أخبار التصنيع 2009
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�ساركت �سركة الت�سنيع الوطنية يف الرعاية الذهبية لرايل حائل 2009م يف دورته ال�سنوية الثالثة بعنوان )حتدي 

النفوذ الكبري( والذي افتتح فعالياته �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن عبد املح�سن بن عبدالعزيز، اأمري 

العليا لتطوير  الهيئة  اأيام، وقامت بتنظيمه  2009م وا�ستمر ملدة ثالثة  26 من يناير  منطقة حائل يوم الثنني 

وا�سعة  ودولية  وعربية  اإقليمية  مب�ساركة  الرايل  وحظي  لل�سيارات.  الدويل  الحتاد  مع  بالتعاون  حائل  منطقة 

وبح�سور �سعبي كبري، بالإ�سافة اإىل التغطية الإعالمية املكثفة التي تزامنت مع هذه الفعالية الكبرية.

الت�سنيع، جهود الأمري �سعود بن  اإدارة  من جانبه ثمن املهند�س مبارك بن عبد اهلل اخلفرة رئي�س جمل�س 

عبد املح�سن بن عبدالعزيز، والأمري عبدالعزيز بن �سعد اآل �سعود، نائب اأمري منطقة حائل، يف اإجناح هذه 

الفعالية الهامة والفعاليات الأخرى امل�ساحبة، وكذلك اإتاحة الفر�سة ل�سركات القطاع اخلا�س للقيام بدورها 

وم�سوؤوليتها الجتماعية من خالل التواجد ودعم الفعاليات الريا�سية الدولية املقامة على اأر�سنا الطيبة والتي 

توؤهل ال�سباب ال�سعودي وتك�سبه اخلربة وتعزز قدرته على خو�س غمار امل�سابقات الريا�سية الدولية امل�سابهة. 

واأ�ساف املهند�س اخلفرة اأن م�ساركة الت�سنيع يف رعاية الرايل تاأتي يف اإطار حر�س ال�سركة على القيام بدور فاعل يف خدمة املجتمع وانطالقًا من دعمها للفعاليات التي تهم املجتمع 

ب�سكل عام و�سريحة ال�سباب ب�سكل خا�س.

واأ�ساد �سمو الأمري عبداهلل بن خالد اآل �سعود، م�ساعد رئي�س الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل ورئي�س اللجنة التنفيذية لرايل حائل الدويل، بدور الت�سنيع يف خدمة املجتمع ب�سكل عام 

ورعايتها للرايل ب�سكل خا�س. جاء ذلك بعد تفقده جلناح �سركة الت�سنيع يف املعر�س امل�ساحب لفعاليات الرايل والذي افتتحه يف وقت �سابق �ساحب ال�سمو امللكي اأمري منطقة حائل 

و�سمو نائب اأمري املنطقة. وكانت الت�سنيع قد رعت اأي�سًا حفل الغداء لليوم الثاين بالإ�سافة اإىل رعايتها ملجموعة اأخرى من الفعاليات يف الرايل.

الت�صنيع الوطنية ترعى رايل حائل 2009

الت�صنيع ترعى درا�صة لتطوير برامج امل�صوؤولية الجتماعية بالتعاون مع الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�س

ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  الجتماعية  امل�سوؤولية  2009م جلنة  دي�سمرب   30 الوطنية يف  الت�سنيع  �سركة  دعمت 

بالريا�س لإ�سدار درا�سة لتطوير برامج امل�سوؤولية الجتماعية لدى القطاع اخلا�س. وهي مبادرة لتفعيل دور �سركات 

القطاع اخلا�س يف خدمة املجتمع وحثها على الهتمام باجلوانب الجتماعية وحتفيزها لتمويل الأن�سطة التي قد ل 

يتحقق منها عائد مبا�سر، لكنها ت�سكل �سمانًا ل�ستمرارية ال�سركات يف جمال اأعمالها على املدى الطويل.

وثمن العذل �سرعة ا�ستجابة الت�سنيع لهذه املبادرة وحر�سها على القيام بدورها على امل�ستوى البحثي من خالل 

دعم الدرا�سات التطويرية يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية جنبًا اإىل جنب مع حر�سها ال�سديد على النخراط يف 

تنفيذ جمموعة متميزة من برامج امل�سوؤولية الجتماعية.

اخلا�س  والقطاع  احلكومة  بني  املثمرة  ال�سراكة  اإط��ار  يف  تاأتي  الدرا�سة  هذه  باأن  العقيل،  وائل  �سرح  جانبه  من 

على  الت�سنيع  حر�س  يج�سد  مما  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  البيئة  على  واملحافظة  الفقر  تقوي�س  على  والتعاون 

خمتلف  ورعاية  اخلريية  الأعمال  دعم  خالل  من  الإبداعية  قدراته  واإط��الق  ال�سعودي  الإن�سان  بناء  يف  الإ�سهام 

الأن�سطة واملنتديات والفعاليات الجتماعية والثقافية والقت�سادية.
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أخبار التصنيع 2009

رعت �سركة الت�سنيع الوطنية ندوة )الأمن م�سوؤولية اجلميع( الثانية 

التي عقدت باملدينة التدريبية يف الأمن العام بالريا�س خالل الفرتة من 

1-3 مار�س 2009م. وقد ناق�ست الندوة مو�سوع )اجلودة يف التدريب 

الواحد  القرن  يف  املناف�سة  متطلبات  اأه��م  من  يعد  وال��ذي  الأم��ن��ي(، 

الإنتاجية،  يف  امل�ستمر  والتح�سني  املاأمول  للم�ستوى  و�سوًل  والع�سرين 

يف  متخ�س�سني  خرباء  وم�ساركة  عمل  اأوراق  خالل  من  ذلك  مت  وقد 

جانبي اجلودة والأمن. وقد مت تكرمي الت�سنيع وت�سلم املهند�س فايز بن 

عبداهلل الأ�سمري، نائب الرئي�س للمالية، درعًا تكرمييًا بهذه املنا�سبة.

وتتبنى الت�سنيع عددًا من املبادرات ذات الأثر الإيجابي �سواًء عن 

رعاية  اأو  اخلريية  وامل��راك��ز  للجمعيات  املقدمة  التربعات  طريق 

امل�سروعات احليوية التي ت�سب يف بناء وتطوير اأفراد املجتمع.

 الت�صنيع ترعى احلملة الطبية 

التوعوية لأمرا�س الكلى

الت�صنيع ترعى برنامج املناف�صة الوطنية الثانية الذي نظمه مركز » �صايتك «

لأمرا�س  التوعوية  الطبية  احلملة  الت�سنيع  �سركة  رعت 

الكلى والتي نظمها مركز الأمري �سلمان لأمرا�س الكلى يف 

الفرتة من 14 اإىل 16 مار�س 2009م حتت �سعار )حافظ 

على �سغطك منخف�سًا(. وقد ت�سمنت احلملة عددًا من 

 رعت الت�سنيع الربنامج الوطني »املناف�سة الوطنية الثانية خلطط عمل امل�ساريع ال�سغرية« الذي نظمه مركز 

�سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية »�سايتك« التابع جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. 

ال�سعودي  ال�سباب  العمل احلر وريادة الأعمال، وبناء الأ�س�س املعرفية لدى  اإىل ن�سر ثقافة  ويهدف الربنامج 

لتطوير اأفكارهم ال�ستثمارية، ودعم توجه الدولة يف حتويل جهود ال�سباب من البحث عن الوظائف اإىل اإيجاد 

الوظائف، وتاأ�سي�س امل�ساريع ال�سغرية التي توفر قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني. وقد ا�ستمر الربنامج لقرابة 

الع�سرة �سهور يف الفرتة من نوفمرب 2008م وحتى اأغ�سط�س 2009م. وقد حظي الربنامج باإقبال كبري من قبل 

ال�سباب من اجلن�سني؛ وخ�سو�سًا الفتيات الالئي و�سلت ن�سبة م�ساركتهن يف الأيام الأوىل اإىل 60% من اإجمايل 

املتقدمني بخطط عمل منذ اأن بداأ الربنامج يف ا�ستقبال خطط امل�ساريع. وقد مت توزيع جوائز مبقدار 150 األف 

ريال للجائزة الأوىل و100 األف ريال للجائزة الثانية و50 األف ريال للجائزة الثالثة، بالإ�سافة اإىل 10 جوائز 

مبقدار 5 اآلف ريال لكل منها.

العاملي  باليوم  الحتفال  مع  وتزامنت  الفعاليات 

هام�س  على  اأقيمت  التي  الفعاليات  وم��ن  للكلى. 

احلملة مباراة بني نادي الهالل واأبطال اخلليج يف 

الكرة الطائرة ومت نقلها مبا�سرة على عدة قنوات 

ف�سائية.

 100 م��ن  اأك���رث  ط��الب  بفح�س  احلملة  وق��ام��ت 

مدر�سة يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية للت�سخي�س 

املبكر لأمرا�س الكلى وو�سع خريطة للوقوف على 

كما  الطالب،  لدى  الكلى  اأمرا�س  م�سكلة  حجم 

توعوية عرب  ن�سية  ر�سائل  بث  مع احلملة  تزامن 

الطبية  املحا�سرات  من  ع��دد  وتنظيم  اجل���وال، 

واإقامة معر�س م�ساحب ي�سم عددًا من اجلهات 

التي تقدم خدماتها ملر�سى الف�سل الكلوي. 

اإىل خلق وعي جمتمعي  وقد هدفت هذه احلملة 

انت�سار  عن  �سحية  مفاهيم  ون�سر  الكلى  باأهمية 

يف  يوجد  حيث  عالجها.  و�سبل  الكلى  اأم��را���س 

العامل حوايل 500 مليون م�ساب باأمرا�س الكلى، 

ميوت منهم مليون �سخ�س �سنويًا ب�سبب اأمرا�س 

القلب املرتبطة باأمرا�س الكلى املزمنة.

 الت�صنيع ترعى ندوة

الأمن م�صوؤولية اجلميع
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رعت �سركة الت�سنيع الوطنية املوؤمتر ال�سعودي الأوروبي الرابع )يوروموين( الذي انطلق مبدينة 

اإبراهيم  الدكتور  املالية  وزي��ر  معايل  وافتتحه  2009م،  مايو   20 19اإىل  من  الفرتة  يف  الريا�س 

الع�ساف، وحتدث فيه اأي�سًا اأ�سحاب املعايل: الدكتور حممد اجلا�سر حمافظ موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي، والأ�ستاذ عبداهلل زينل، وزير التجارة وال�سناعة، والدكتور عبدالرحمن العطية الأمني 

رئي�س جمل�س  بن عبداهلل اخلفرة،  مبارك  املهند�س  اإىل  اإ�سافة  اخلليجي،  التعاون  ملجل�س  العام 

الإدارة، وغريهم من كبار ال�سخ�سيات.

والقطاعات  اخلا�س  والقطاع  ال�سعودي  املايل  القطاع  اأفعال  ردود  على  العام  هذا  املوؤمتر  وركز 

القت�سادية الأخرى وقطاع العقارات وم�ساريع البنية التحتية الكربى جتاه التحديات القت�سادية 

العاملية والأزمة املالية الراهنة، وكيفية اخلروج باأقل الأ�سرار جراء الأزمة املالية العاملية وتداعي 

بانك�س، مدير موؤمترات  ريت�سارد  الركود. وقدم  العاملي ودخوله يف مرحلة جديدة من  القت�ساد 

يوروموين يف ال�سرق الأو�سط، ال�سكر اإىل جميع الرعاة واأثنى على �سركة الت�سنيع الوطنية موؤكدًا 

الت�صنيع الوطنية ترعى موؤمتر يوروموين

الرابع 2009 بالريا�س

املهند�س اخلفرة يلقي كلمة ال�صــناعيني العرب يف 

املوؤمتر العربي للمعلومات ال�صناعية وال�صبكات

ال�سناعيني  كلمة  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  اخلفرة،  عبداهلل  بن  مبارك  �سعادة املهند�س  األقى 

العرب اأمام املوؤمتر العربي الرابع للمعلومات ال�سناعية وال�سبكات الذي اأقيم يف الريا�س يف 20 

دي�سمرب 2009م وا�ستمر ملدة ثالثة اأيام، وح�سره عدد من وزراء ال�سناعة والتجارة والت�سالت 

واخلرباء من الدول العربية. وقد عقد املوؤمتر حتت عنوان »املعلومات ال�سناعية بتقنيات متطورة 

مع  بالتعاون  واجلودة  واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  ونظمته  مناف�سة«  عربية  ل�سناعة 

املنظمة العربية للتنمية ال�سناعية والتعدين والبنك الإ�سالمي للتنمية ووزارة التجارة وال�سناعة 

ال�سعودية.

واأ�سار املهند�س اخلفرة يف كلمته اإىل اأهمية ال�سناعة ودورها املحوري يف التنمية، واأ�سار كذلك 

ويف  تناف�سيتها.  ورفع  اأدائها  وتطوير  املوؤ�س�سات  منو  يف  ودورها  ال�سناعية  املعلومات  اأهمية  اإىل 

اخلتام طالب اخلفرة بتبني اإن�ساء مركز للتكامل ال�سناعي العربي يكون اأوىل مهامه تفعيل الروؤية 

القطاعات  بني  للتن�سيق  �ساملة،  �سناعية  معلومات  قاعدة  واإن�ساء  املوحدة  العربية  ال�سناعية 

ال�سناعية يف الوطن العربي.

على دور الرعاة ودعمهم لإمتام هذا احلدث القت�سادي الهام.

الت�سنيع  دعم  اخلفرة  مبارك  املهند�س  اأكد  املوؤمتر،  لهذا  الت�سنيع  رعاية  وحول 

وحر�سها الدائم على رعاية الفعاليات القت�سادية املختلفة اإميانًا منها بدور هذه 

املوؤمترات املتخ�س�سة يف اإثراء العمل القت�سادي وخلق وعي عام جتاه امل�سكالت 

القت�سادية العاملية الآنية وامل�ستقبلية. كما اأكد املهند�س اخلفرة على قيام الت�سنيع 

بدور فاعل يف تطوير املجتمع موازيًا لدورها الرائد يف تطوير القت�ساد ال�سعودي.
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الت�صنيع ت�صارك يف امللتقى الرابع لالحتاد

اخلليجي مل�صنعي البرتوكيماويات والكيمياويات

النزهة رئي�صًا ت�صغيليًا اأعلى بالت�صنيع

بتعيني  ق���رارًا  الإدارة  جمل�س  اأ���س��در 

النزهة  ف��ه��د  ب���ن  ���س��ال��ح  امل��ه��ن��د���س 

الت�سغيلي  وامل�سوؤول  الرئي�س  مبن�سب 

الأعلى لل�سركة.  جاء ذلك يف اجتماع 

العام  ل��ه��ذا  ال��راب��ع  الإدارة  جمل�س 

2009م.  اأك��ت��وب��ر   18 يف  عقد  وال���ذي 

اأن  اخلفرة  املهند�س  �سعادة  واأو���س��ح 

اأعمال  لنمو  نتيجة  ياأتي  التعيني  هذا 

لل�سركة  التقدم  ومزيدا من  التوفيق  متمنيًا  نطاق عملياتها،  وات�ساع  ال�سركة 

وللمهند�س النزهة. 

قطاع  يف  التنفيذيني  ال��روؤو���س��اء  اأب���رز  اأح��د  النزهة  �سالح  املهند�س  ويعد 

الكيميائية  الهند�سة  يف  البكالوريو�س  يحمل  وهو  ال�سعودية،  البرتوكيماويات 

من جامعة امللك �سعود بالريا�س. 

الت�سنيع  ملجمع  رئي�سا  منها  القيادية  املنا�سب  من  العديد  النزهة  وتقلد 

ال�سعودية  لل�سركة  املنتدب  الع�سو  2001م،  منذ  للبرتوكيماويات  الوطنية 

للبويل اأوليفينات، الع�سو املنتدب لل�سركة ال�سعودية لالإيثلني والبويل اإيثلني، 

»فح�س«،  الفني  والختبار  للفح�س  الوطنية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

ورئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لأحادي الأكريليك. 

الت�سنيع  �سركة  �سركات عدة منها:  اإدارات  النزهة ع�سوية جمال�س  ويحمل 

لت�سويق للبرتوكيماويات، �سركة الرواد للبال�ستيك، �سركة الت�سنيع  الوطنية 

وال�سحراء لالأوليفينات، ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك املعادن »معدنية«.

وبداأ النزهة م�سريته املهنية مهند�سا لت�سالت الت�سغيل يف »كيميا« وتدرج يف 

عدة منا�سب بال�سركة، منها مهند�سًا لإنتاج ق�سم البويل، ناظرًا لق�سم البلمرة، 

رئي�سًا لق�سم هند�سة الت�سغيل، مديرًا لإدارة البلمرة واملرافق، ومن ثم مديرًا 

ونائب  »�سرق«،  للبرتوكيماويات  ال�سرقية  ال�سركة  يف  وال�سيانة  للت�سغيل  عامًا 

الرئي�س الأعلى للبرتوكيماويات يف �سركة الت�سنيع الوطنية منذ عام 1999م.

امللتقى  اأع��م��ال  يف  الوطنية  الت�سنيع  ���س��ارك��ت 

الرابع لالحتاد اخلليجي مل�سنعي البرتوكيماويات 

 8 الفرتة من  الذي عقد يف  والكيماويات )جبكا( 

اإىل 10 دي�سمرب 2009م، ونظمه الحتاد اخلليجي 

بالتعاون  والكيماويات  البرتوكيماويات  مل�سنعي 

من  كبري  عدد  ومب�ساركة  ويك،  كيمكال  جملة  مع 

البرتوكيماويات  قطاعي  يف  ال��ب��ارزي��ن  اخل���رباء 

والدويل،  الإقليمي  امل�ستويني  على  والكيماويات 

ومت فيه مناق�سة م�ستقبل ال�سناعة يف ظل الأزمة 

املالية العاملية.

وقد �ساركت الت�سنيع الوطنية يف امللتقى وا�سرتكت 

يف  ب���ارزًا  موؤ�س�سًا  ع�سوًا  باعتبارها  رعايته  يف 

وي�سم   2006 تاأ�سي�سه يف مار�س  الذي مت  الحتاد 

20 بلدًا ويحظى  141 �سركة من  الآن يف ع�سويته 

ب���ارز يف  م��ت��زاي��دة ودور  ب��اأه��م��ي��ة 

البرتوكيماويات  ���س��ن��اع��ة  دع���م 

للتحديات  والت�سدي  والكيماويات 

امل�ستويات،  كل  على  تواجهها  التي 

وكذلك باعتبارها واحدة من اأبرز 

�سركات البرتوكيماويات ال�سعودية 

برتوكيماويات  �سركة  اأك��رب  وث��اين 

اأك���رب منتج يف  وث���اين  ���س��ع��ودي��ة، 

العامل ملادة ثاين اأك�سيد التيتانيوم 

)ال�سبغة البي�ساء(.

مرحلة  يف  امل��ل��ت��ق��ى  ان��ع��ق��د  وق���د 

العاملي  البرتوكيماويات  قطاع  ثقل  حت��ول  ت�سهد 

من  كثري  دخول  بفعل  العربي  اخلليج  منطقة  اإىل 

وتراجع  قريبًا  الت�سغيل  مرحلة  املنطقة  م�سانع 

م�ستويات الإنتاج يف بقية اأنحاء العامل جراء اإغالق 

التقليدية يف  الإنتاج  مناطق  امل�سانع يف  من  عدد 

اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية. وتلعب منطقة 

�سناعة  يف  م��ت��زاي��دًا  دورًا  الآن  العربي  اخلليج 

ما  ح��ال��ي��ًا  تنتج  حيث  العاملية  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 

املنتجة  البرتوكيماويات  اإجمايل  11% من  مقداره 

 %16 اأن ت�سل اإىل  يف العامل، ويتوقع لهذه الن�سبة 

خالل الفرتة القادمة نظرًا لال�ستثمارات اجلديدة 

يف املنطقة والتي �سوف توؤتي اأكلها خالل ال�سنوات 

القادمة اإذ من املتوقع اأن يت�ساعف اإنتاج املنطقة 

من الإيثيلني بنحو 19 مليون طن مرتي �سنويًا.

أخبار التصنيع 2009
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جمل�س  رئي�س  نائب  القرطا�س  عي�سى  بن  موؤيد  الدكتور  ح�سل 

الإدارة والع�سو املنتدب على جائزة اأف�سل رئي�س تنفيذي يف القطاع 

CEO ال�سرق  ال�سناعي ال�سعودي التي متنحها جلنة حتكيم جملة 

الأو�سط التابعة ل�سركة )اآي تي بي( للن�سر لعام 2009م. وقد اأعلن 

مار�س   22 الأح��د  م�ساء  اأقيم  ال��ذي  اجلوائز  توزيع  حفل  يف  ذل��ك 

2009م بفندق انرتكونتيننتال الريا�س.

اأحرزته  ملا  مواكبًا  اجلائزة  هذه  على  القرطا�س  ح�سول  جاء  وقد 

الت�سنيع الوطنية من تقدم خالل عام 2008م وبدايات عام 2009م 

الذي  العاملي  القت�سادي  التباطوؤ  برغم  بقيادته،  اأعمالها  وتطوير 

اأثر كثريًا على �سناعة البرتوكيماويات يف العامل جراء الأزمة املالية 

العاملية الأخرية.

الت�صنيع الوطنية رابع اأف�صل

بيئة عمل يف ال�صعودية 2008

الت�صنيع ت�صارك يف منتدى البرتوكيماويات العربية باملنطقة ال�صرقية

باملوارد  ال�ستثمار  على  دائمًا  الت�سنيع  �سركة  حر�ست 

و�سعت  وقد  احلقيقي.  ال�ستثمار  هو  باعتباره  الب�سرية 

يعمل  من  لكل  فخر  م�سدر  جتعلها  وتدابري  اأ�س�س  ع��دة 

على  تاأ�سي�سها  منذ  حر�ست  حيث  اإليها،  وينت�سب  فيها 

�ساركت الت�سنيع الوطنية بجناح متميز يف املعر�س وامللتقى ال�سعودي الدويل الأول للبرتوكيماويات الذي اأقيم يف الفرتة من 

4 اإىل 6 اأكتوبر 2009م على اأر�س مركز معار�س الظهران الدولية باملنطقة ال�سرقية، مب�ساركة اأكرث من 150 �سركة وطنية 

واإقليمية ودولية. وقد اأقيم املعر�س برعاية خا�سة من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

اأمري املنطقة ال�سرقية، وافتتحه �سليمان الثنيان، حمافظ اخلرب. و�سم امللتقى اأكرث من 100 باحث ومتخ�س�س يف جمال 

البرتوكيماويات من اململكة والعامل ناق�سوا التطورات التي يعي�سها هذا القطاع بالإ�سافة اإىل التحديات احلالية وامل�ستقبلية 

التي تواجهه. و�سارك الدكتور موؤيد بن عي�سى القرطا�س، نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب يف املوؤمتر كمتحدث، 

وقدم عر�سًا تناول فيه »التطورات على �سعيد ال�سناعات البرتوكيماوية والطلب املتوقع على النقل«. وركز د. القرطا�س 

التحويلية،  ال�سناعات  واملنطقة، منو  ال�سعودية  العربية  اململكة  للبوملريات يف  الإنتاجية  الطاقات  ورقته على تطور  خالل 

ميناء  اجلبيل،  ميناء  الدمام،  ميناء  اأمنوذجًا(،  الت�سنيع  )برتوكيماويات  التوزيع  مناحي  للنقل،  الأ�سا�سية  الحتياجات 

جدة، النقل الربي، ومقدمي اخلدمات اللوج�ستية. واختتم د. القرطا�س كلمته بروؤيته لحتياجات امل�ستقبل. 

ا�ستقطاب اأف�سل املواهب واخلربات ال�سعودية يف 

جميع املجالت والتخ�س�سات.

لقيا�س مدى  �سانحة  الفر�سة  الت�سنيع  راأت  وقد 

قامت  التي  الدرا�سة  خالل  من  الوظيفي  الر�سا 

ممثلة  والن�سر  لالأبحاث  ال�سعودية  ال�سركة  بها 

»تيم  �سركة  مع  وبالتعاون  القت�سادية  بجريدة 

ون« لال�ست�سارات.

عمل  بيئة  اأف�سل  قائمة  اإىل  التو�سل  اأج��ل  وم��ن 

لل�سركات ال�سعودية، جرى تقييم ال�سركات امل�ساركة 

القيادة،  اأ�سلوب  اإدارة  مثل  خمتلفة  معايري  على 

ودور العمل والتقييم، وبرامج التدريب والتطوير، 

واملكافاآت،  والفوائد،  والتعوي�سات  والت�سالت، 

امل���وارد  واإج�����راءات  و�سيا�سات  الأداء،  واإدارة 

 الب�سرية، وغريها من املعايري وال�سروط الدقيقة.

بني  الرابعة  املرتبة  على  الت�سنيع  ح�سلت  وقد 

�سالح  املهند�س  ت�سلم  وقد  العمالقة،  ال�سركات 

النزهة، الرئي�س الت�سغيلي الأعلى، درعًا تكرمييًا 

من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن �سلمان 

بن عبدالعزيز.

القرطا�س اأف�صل رئي�س تنفيذي يف

القطاع ال�صناعي ال�صعودي لعام 2009
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما يف 31 دي�صمرب 2009

)باآلف الريالت ال�صعودية(

2009اإي�صاح
2008

)معدلة(            

املوجودات

موجودات متداولة

  3.613.449  33.585.465نقد وما يف حكمه

  1.849.897  43.032.878مدينون 

  2.542.368  52.715.605خمزون 

  473.707  6533.062م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

  8.479.421  9.867.010جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

  6.230  78.691ا�ستثمارات يف اوراق مالية متاحة للبيع

  864.786  7406.484اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة واأخرى

  8.066.907  818.057.195ممتلكات و من�ساآت ومعدات، �سايف

  9.142.294  9448.303م�ساريع قيد التنفيذ 

  3.394.531  103.697.009موجودات غري ملمو�سة، �سايف 

  465.202  11613.030موجودات غري متداولة اخرى

  21.939.950  23.300.712جمموع املوجودات غري املتداولة

  30.419.371  33.167.722جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

مطلوبات متداولة

  1.083.254  122.235.227ت�سهيالت ق�سرية الجل ومرابحات

  542.153  13891.780اجلزء املتداول من قرو�س طويلة الأجل

  28.433  1428.433اجلزء املتداول من مكا�سب موؤجلة عن عمليات البيع واإعادة ال�ستئجار 

  112.500  15168.750اجلزء املتداول من التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية

  990.184  161.011.023دائنون
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2009اإي�صاح
2008

)معدلة(            

  1.498.009  171.445.982م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

  4.254.533  5.781.195جمموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة

  12.976.826  1312.887.659قرو�س طويلة الأجل

  387.605  307.923مقاي�سة اأ�سعار فوائد 

  249.767  187.654اأدوات مالية م�ستقة

  149.272  14120.839مكا�سب موؤجلة عن عمليات البيع واإعادة ال�ستئجار

  1.387.500  151.218.750التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية 

  90.380  18112.229تعوي�سات نهاية اخلدمة

  930.585  191.091.993مطلوبات غري متداولة اخرى

  16.171.935  15.927.047جمموع املطلوبات غري املتداولة

  20.426.468  21.708.242جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

حقوق امل�صاهمني

  4.606.847  14.606.847راأ�س املال

  1.763.929  11.763.929عالوة ا�سدار

  297.329  20349.277احتياطي نظامي

-  33.737التغري يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع 

  1.100.351  1.220.376اأرباح م�ستبقاة

  460.685  21345.513اأرباح مقرتح توزيعها

)879.579()529.927(22احتياطيات اخرى

  7.349.562  7.789.752جمموع حقوق امل�صاهمني

  2.643.341  3.669.728حقوق القلية

  9.992.903  11.459.480جمموع حقوق امللكية

  30.419.371  33.167.722جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

ان الي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل الموحدة
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008اإي�صاح

  10.037.141  10.862.955مبيعات

)7.986.985()8.404.020(تكلفة املبيعات

  2.050.156  2.458.935الربح الجمايل

)687.696()597.380(24م�ساريف بيع وت�سويق

)396.349()367.766(25م�ساريف عمومية وادارية 

  43.430  22.769ح�سة ال�سركة يف �سايف ارباح ال�سركات الزميلة 

  1.009.541  1.516.558الربح من العمال

  215.087  26172.569ايرادات ا�ستثمارية واخرى

-)38.919(الأنخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات الأخرى

)522.851()586.072(م�ساريف متويل

  701.777  1.064.136الربح قبل الزكاة و�صريبة الدخل وحقوق القلية

  55.988)63.202(27الزكاة و�سريبة الدخل لل�سركات التابعة

)156.526()452.717(حقوق القلية 

  601.239  548.217الربح قبل الزكاة

)388()28.731(27الزكاة

  600.851  519.486الربح ال�صايف لل�صنة 

ربحية ال�صهم ال�صا�صية )بالريالت ال�صعودية(:

283.292.46من الربح من العمال 

281.131.47من الربح ال�سايف لل�سنة 

اإن الي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009

)باآلف الريالت ال�صعودية(

2009
2008

)معدلة(            

  الن�صطة الت�صغيلية

  600.851  519.486الربح ال�سايف لل�سنة

تعديالت:

  697.381  876.302ا�ستهالكات 

  84.273  106.820اطفاءات

)24.551()28.433(اطفاء مكا�سب موؤجلة

)43.430()22.769(ح�سة ال�سركة يف �سايف ارباح ال�سركات الزميلة

  10.404  25.122تعوي�سات نهاية اخلدمة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة:

  325.000ا�ستثمارات ق�سرية الجل

  248.065)1.182.981(املدينون

)233.708()173.237(املخزون

  15.379)59.355(امل�ساريف املدفوعة مقدما واملوجودات الخرى

)88.622()147.828(موجودات غري متداولة اخرى

)603.110(  20.839الدائنون

  166.608)54.027(امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الخرى

  333.641مكا�سب موؤجلة عن عمليات بيع واإعادة اإ�ستئجار

)155.662(  161.408مطلوبات غري متداولة اخرى

)4.490()3.273(تعوي�سات نهاية اخلدمة امل�سددة

  728.029  38.074�صايف النقد املتوفر من الأن�صطة الت�صغيلية

الأن�صطة ال�صتثمارية

)6.230()38.724(�سراء اأوراق مالية متاحة للبيع

)706.905(3�سراء اإ�ستثمارت يف �سركات تابعة

)1.136.179(  830.723ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة والخرى

  316.055 3ال�ستثمار يف �سندات التنمية احلكومية
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2009
2008

)معدلة(            

)1.467.492()1.579.332(ا�سافات ممتلكات و من�ساآت ومعدات 

)2.281.355()616.078(�سايف ا�سافات م�ساريع قيد التنفيذ

)8.052()420.748(ا�سافات موجودات غري ملمو�سة

  489.540  34.261�سايف ا�ستبعاد ممتلكات ومن�ساآت ومعدات

)4.800.618()1.789.898(�صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة ال�صتثمارية

الأن�صطة التمويلية

  31.111.111زيادة راأ�س املال

  3875.850عالوة ا�سدار

  614.566  1.151.973ت�سهيالت ق�سرية الجل ومرابحات

  3.019.968  118.665قرو�س طويلة الجل ومقاي�سة اأ�سعار فوائد

)349.574()460.685(ارباح موزعة

  187.500)112.500(التزامات مبوجب عقود ايجار راأ�سمالية

  21.746  1.026.387حقوق القلية

  5.481.167  1.723.840�صايف النقد املتوفر من الأن�صطة التمويلية

  1.408.578)27.984(�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

  2.204.871  3.613.449النقد وما يف حكمه، 1 يناير

  3.613.449  3.585.465النقد وما يف حكمه, 31 دي�صمرب

عمليات غري نقدية

-  9.322.986م�ساريع قيد التنفيذ حمولة اإىل ممتلكات ومن�ساآت ومعدات 

)825.214()349.652(احتياطيات اخرى 

-  33.737التغري يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع

  3187.500�سراء ممتلكات ومن�ساآت ومعدات مبوجب عقود ايجار راأ�سمايل

  333.641مكا�سب موؤجلة عن عملية بيع و اعادة ا�ستئجار 

  27.482  11.450اطفاء موجودات غري ملمو�سة متت ر�سملتها كم�ساريع قيد الن�ساء

  2.277  1.467اإ�ستهالكات حمملة مل�ساريع قيد التنفيذ

اإن الي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009

)باآلف الريالت ال�صعودية(

2009اي�صاح
2008

)معدلة(            

راأ�س املال

  3.495.736  4.606.847الر�سيد يف 1 يناير

  131.111.111الزيادة يف راأ�س املال

  4.606.847  4.606.847الر�صيد يف 31 دي�صمرب

عالوة ا�صدار

  888.079  1.763.929الر�سيد يف 1 يناير 

  13875.850عالوة ا�سدار ا�سهم

  1.763.929  1.763.929الر�صيد يف 31 دي�صمرب

احتياطي نظامي

  237.244  297.329الر�سيد يف 1 يناير

  60.085  2051.948املحول من الربح ال�سايف

  297.329  349.277الر�صيد يف 31 دي�صمرب

-  33.737التغري يف القيمة العادلة لالأ�صتثمارات يف الأوراق   املالية املتاحة للبيع

اأرباح م�صتبقاة
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  1.022.270  1.100.351الر�سيد يف 1 يناير

  600.851  519.486الربح ال�سايف لل�سنة

)60.085()51.948(20املحول اىل الحتياطي النظامي

)460.685()345.513(21ارباح مقرتح توزيعها

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

  1.100.351  1.220.376الر�صيد يف 31 دي�صمرب

  460.685  21345.513اأرباح مقرتح توزيعها

احتياطيات اأخرى

)327.929()310.950(22التغري يف حتوطات التدفق النقدي 

)333.741()106.870(22تعديالت فروقات ترجمة عمالت اجنبية

)109.925()110.425(19تعديالت التزامات �سندوق التقاعد

)139.785(3خ�سائر غري حمققة من مقاي�سة اأ�سعار فوائد 

  34331.801تعديالت �سنوات �سابقة 

-)1.682(اأخرى

)879.579()529.927(الر�صيد يف 31 دي�صمرب

  7.349.562  7.789.752جمموع حقوق امل�صاهمني

اإن الي�صاحات املرفقة ت�صكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009

التكوين والن�صاط 1 .

اإن �سركة الت�سنيع الوطنية هي �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف الريا�س بتاريخ 7 �سوال 1405 املوافق 25 يونيو 1985 بال�سجل التجاري رقم 1010059693، وقد 

مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا للقرار الوزاري رقم 601 بتاريخ 24 ذو احلجة 1404. وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة بتاريخ 26 مايو 2008 على زيادة راأ�س مال 

ال�سركة من 3،495،736 الف ريال �سعودي اىل 4،606،847 الف ريال �سعودي مق�سم اىل 460،685 الف �سهم وذلك با�سدار 111،111 الف �سهم بقيمة ا�سمية 10 

ريال لل�سهم الواحد وبعالوة ا�سدار 8 ريال لل�سهم الواحد.

تتمثل الن�ساطات ال�سا�سية لل�سركة وال�سركات التابعة لها يف ال�ستثمار ال�سناعي ونقل التقنية ال�سناعية املتقدمة للمملكة ب�سفة خا�سة وللمنطقة العربية ب�سفة 

عامة يف جمال �سناعة وحتويل البرتوكيماويات وال�سناعات الكيماوية والهند�سية وامليكانيكية وادارة ومتلك امل�ساريع البرتوكيماوية والكيماوية وت�سويق منتجاتها. 

ويت�سمن الن�ساط تقدمي اخلدمات الفنية ال�سناعية وت�سنيع امل�سبوكات احلديدية وغري احلديدية وانتاج اأ�سالك احلديد امل�سحوبة واأ�سالك النواب�س واأ�سالك الت�سليح 

للكابالت واأ�سالك تقوية مربومة حلمل املو�سالت الكهربائية واأ�سالك تقوية مربومة للخر�سانة واأ�سالك اللحام. انتاج البطاريات ال�سائلة لل�سيارات وال�ستخدامات 

ال�سناعية وانتاج الر�سا�س و�سلفات ال�سوديوم وت�سويقها. اجراء الفحو�سات الفنية على التجهيزات واملن�ساآت ال�سناعية وامل�سانع الكيماوية والبرتوكيماوية واملعدنية 

وحمطات حتلية املياه املاحلة وتوليد الطاقة الكهربائية. اقامة ال�سناعات البال�ستيكية بكافة انواعها وانتاج الواح الأكريليك وت�سويقها وانتاج وت�سويق ثاين اأك�سيد 

التيتانيوم وانتاج الإثيلني والبويل اإثيلني والربوبلني والبويل بروبلني. ومتلك مناجم وعمليات انتاج متخ�س�سة يف مادة الروتايل وهي املادة اخلام لنتاج ثاين اأك�سيد 

التيتانيوم.

ملخ�س لأهم ال�صيا�صات املحا�صبية 2 .

مت اعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. ان ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل 

ال�سركة هي على النحو التايل:

اأ�ص�س توحيد القوائم املالية املوحدة

اإن القوائم املالية املوحدة تت�سمن ح�سابات �سركة الت�سنيع الوطنية )ال�سركة( وال�سركات التابعة لها )املجموعة( والتي متتلك ال�سركة فيها ن�سبة اكرث من 50% يف 

حقوق امللكية اأو لها ال�سيطرة على تلك ال�سركات التابعة ولأغرا�س اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة، فقد مت  ا�ستبعاد وت�سوية جميع الأر�سدة والعمليات ذات العالقة 

الهامة بني ال�سركة وهذه ال�سركات التابعة. وتت�سمن القوائم املالية املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2009 و 2008 ال�سركات التابعة التالية:
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الن�صبة املئوية للملكية

20092008الكيان القانوينا�صــم ال�صركـــة

100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة )رواد( و�سركاتها التابعة )1(

100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق البرتوكيماويات 

100100ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية الدولية للتطوير ال�سناعي املحدودة

100100ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية اخلليجية لتقنية البرتوكيماويات 

100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع الوطنية لال�ستثمارات ال�سناعية

-100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة مكا�سب ال�سعودية الدولية للتجارة وال�سناعة

-100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع الوطنية للبرتوكيماويات

8561.66ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعية )خدمات(

8080ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية ل�سناعة البطاريات )بطاريات(

7575ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة ال�سعودية للبويل اوليفينات 

74.9074.90ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية ل�سهر الر�سا�س املحدودة )ر�سا�س( و�سركتها التابعة )2(

6666ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية لثاين اأوك�سيد التيتانيوم املحدودة )كري�ستل( و�سركاتها التابعة )3(

60.4560.45م�ساهمة �سعودية�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالوليفينات و�سركاتها التابعة )4(

57.9457.94ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية للفح�س والختبار الفني املحدودة )فح�س(

57.9457.94ذات م�سوؤولية حمدودةتي يو يف – ال�سرق الأو�سط

�صركة الرواد الوطنية للبال�صتيك املحدودة )رواد(   )1(

متتلك �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة ن�سبة 70% من حقوق ملكية �سركة الرواد الدولية لالأغ�سية ال�سناعية املحدودة وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية 

حمدودة م�سجلة مبدينة الريا�س.

خالل �سنة 2008 قامت ال�سركة بال�ستثمار بن�سبة 50% من �سركة الرواد العاملية للتغليف املحدودة   )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( والتي يبلغ راأ�سمالها 65 مليون 

ريال �سعودي.

الربع الأخري من عام  للبال�ستيك املحدودة يف  الوطنية  الرواد  املالية ل�سركة  القوائم  للتغليف املحدودة مع  العاملية  الرواد  املالية ل�سركة  القوائم  وقد مت توحيد 

.2009

ال�صركة الوطنية ل�صهر الر�صا�س املحدودة )ر�صا�س(   )2(

م�سوؤولية  �سعودية ذات  �سركة  الر�سا�س وهي  لتدوير  الرباعية  التقنية  �سركة  ملكية  100% من حقوق  ن�سبة  املحدودة  الر�سا�س  ل�سهر  الوطنية  ال�سركة  متتلك 

حمدودة م�سجلة مبدينة جدة.
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 )3(  ال�صركة الوطنية لثاين اأك�صيد التيتانيوم املحدودة )كري�صتل(

ان ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل( �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة تاأ�س�ست مبوجب نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ومقرها 

الرئي�سي يف جدة.

متتلك �سركة كري�ستل �سركات تابعة بن�سبة 100% يف كل من �سركة كري�ستل اآن اورجانيك كيميكلز املحدودة يف جزر الكيمان ويف �سركة كري�ستل ا�سرتاليا بي.تي.

واي. املحدودة ومقرها ا�سرتاليا و�سركة كري�ستل يو.ا�س.ايه ومقرها الوليات املتحدة المريكية.

ان غر�س ال�سركة الرئي�سي و�سركاتها التابعة هو انتاج وت�سويق ثاين اأك�سيد التيتانيوم.

)4(  �صركة الت�صنيع وال�صحراء لالأوليفينات

متتلك �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالوليفينات ن�سبة 75% من حقوق ملكية ال�سركة ال�سعودية لالإثيلني والبويل اإثيلني وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة 

م�سجلة مبدينة اجلبيل، وقد بداأ النتاج التجاري لل�سركة يف بداية �سهر يونيو 2009.

خالل الربع الول من �سنة 2009 قامت ال�سركة بتاأ�سي�س ال�سركة ال�سعودية حلام�س الأكريليك وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة الريا�س 

ويبلغ راأ�سمالها 550 مليون ريال �سعودي، كما قامت ال�سركة ال�سعودية حلام�س الأكريليك خالل الربع الثالث من �سنة 2009 بتاأ�سي�س ال�سركة ال�سعودية ملومنرات 

الأكريليك املحدودة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( والتي يبلغ را�سمالها 733 مليون ريال �سعودي وتبلغ ح�سة ال�سركة فيها %75.

العرف املحا�صبي

تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا ال�ستثمارات يف الوراق املالية املتاحة للبيع وم�ستقات الدوات املالية حيث يتم قيا�سها بالقيمة 

العادلة وال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة حيث يتم احت�سابها على اأ�سا�س طريقة حقوق امللكية.

تقديرات الدارة

املوجودات  مبالغ  على  توؤثر  قد  التي  والفرتا�سات  التقديرات  ا�ستخدام  يتطلب  عليها  املتعارف  املحا�سبية  للمبادئ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإع��داد  اإن 

واملطلوبات. وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنّية على اأف�سل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى الإدارة اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه 

التقديرات.

املبيعات

 متثل املبيعات  قيمة الب�ساعة التي مت ا�سدار فواتري بها و مت ت�سليمها اىل العمالء وتتحقق املبيعات عند ت�سليم الب�ساعة اىل العمالء  وتظهر بال�سايف بعد اخل�سم 

التجاري او خ�سم الكميات.

تقوم بع�س ال�سركات التابعة بت�سويق منتجاتها من خالل �سركات تابعة مملوكة لل�سركاء )ون�سري لها هنا »بامل�سوقني«(. تتم املبيعات مبا�سرة اإىل العمالء النهائيني 

وكذلك اإىل امل�سوقني يف اأوروبا. ت�سجل املبيعات التي تتم من خالل حمطات التوزيع التابعة للم�سوقني باأ�سعار مبدئية عند �سحن املنتجات، ويتم تعديلها اإىل الأ�سعار 

الفعلية امل�ستلمة من قبل امل�سوقني من عمالئهم النهائيني بعد خ�سم تكاليف ال�سحن والتوزيع والت�سويق.
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امل�صاريف

تتكون م�ساريف البيع والت�سويق ب�سكل رئي�سي من التكاليف املنفقة لت�سويق وبيع منتجات ال�سركات التابعة. ويتم ت�سنيف امل�ساريف الخرى كم�ساريف عمومية 

وادارية.

تت�سمن امل�ساريف العمومية والدارية امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة والتي ل تتعلق ب�سكل مبا�سر بتكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها. ويتم 

توزيع امل�ساريف، اذا دعت احلاجة لذلك، بني امل�ساريف العمومية والدارية وتكلفة املبيعات على ا�سا�س ثابت.

تكاليف القرتا�س

تتم ر�سملة تكاليف القرتا�س املتعلقة مبا�سرة بامل�سروع قيد الإن�ساء ل�سركة تابعة خالل فرتة الإن�ساء اإىل اأن ي�سبح جاهزًا لال�ستعمال. هذا ويتم خ�سم الإيرادات 

املتحققة من ا�ستثمار مبالغ مقرت�سة حمددة بانتظار �سرفها على امل�سروع قيد الإن�ساء، من تكاليف القرتا�س التي يتم ر�سملتها.

النقد وما يف حكمه

يت�سمن النقد وما يف حكمه، النقد وودائع املرابحات ال�سالمية وال�ستثمارات ذات ال�سيولة املالية التي ت�ستحق خالل ثالثة ا�سهر او اقل من تاريخ الأقتناء.

املخزون

تظهر الب�ساعة ب�سعر الكلفة اأو �سايف القيمة امل�سرتدة اأيهما اأقل. ويتم حتديد كلفة الب�ساعة تامة ال�سنع وحتت الت�سنيع على اأ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح 

وتت�سمن كلفة املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�ساريف غري املبا�سرة، كما يتم تقييم جميع اأنواع الب�ساعة الأخرى على اأ�سا�س الكلفة الو�سطية املرجحة.

ال�صتثمارات يف الوراق املالية املتاحة للبيع

ت�سنف ال�ستثمارات يف الأوراق املالية وفقا لنية ال�سركة من اقتناء هذه ال�ستثمارات. تقيم الأوراق املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة ويظهر التغري يف القيمة 

العادلة �سمن قائمة حقوق امل�ساهمني. وعندما ل ميكن حتديد القيمة العادلة فيجري تقييم الأوراق املالية بالكلفة.

ال�صتثمار يف ال�صركات الزميلة والخرى

تظهر ال�ستثمارات يف ال�سركات اململوكة بن�سبة 20 % او اكرث وهناك تاأثريا فعال لل�سركة عليها مبوجب طريقة حقوق امللكية بحيث تظهر ال�ستثمارات بالكلفة ويتم 

تعديلها بعد ذلك يف �سوء التغري يف ح�سة املجموعة يف �سايف ا�سول ال�سركات امل�ستثمر بها، وي�سار اليها على انها �سركات زميلة. ان ح�سة املجموعة يف �سايف 

ارباح او خ�سائر ال�سركات الزميلة لل�سنة يتم ادراجها يف قائمة الدخل املوحدة.

تظهر ال�ستثمارات يف ال�سركات اململوكة بن�سبة تقل عن 20 % من راأ�س مال ال�سركات غري املتداولة بالكلفة، ويتم تخفي�س القيمة اجلارية بالنخفا�س غري املوؤقت 

يف قيمتها ان وجد. ويجري قيد اليرادات من هذه ال�ستثمارات عند العالن عن توزيع الرباح.

املمتلكات و املن�صاآت واملعدات

تظهر املمتلكات و املن�ساآت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل ال�ستهالكات املرتاكمة. تعترب م�ساريف ال�سالح وال�سيانة م�ساريفا ايرادية، اأما م�ساريف التح�سينات 

فتعترب م�ساريف راأ�سمالية، ويجري احت�ساب ال�ستهالكات على ا�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت. ان احلياة العملية املقدرة 

للبنود الرئي�سية لهذه الأ�سول هي:
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ال�صنوات

30 – 33مباين وان�ساءات 

5 - 20اآلت ومعدات

4 - 14عدد وادوات

3 - 10اأثاث ومفرو�سات ومعدات مكتبية

4 - 5�سيارات

3اجهزة حا�سب اآيل

5 - 30تطوير اآبار

1،5مواد م�ساعدة )حمفزة(

م�صاريع قيد التنفيذ

تت�سمن م�ساريع قيد التنفيذ التكاليف املتعلقة مبا�سرة وغري مبا�سرة بامل�ساريع والتي يتم ر�سملتها اىل بند املمتلكات واملن�ساآت واملعدات عند انتهاء امل�سروع.

النخفا�س يف قيمة املوجودات 

تقوم ال�سركة باجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للممتلكات واملن�ساآت واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�سارة ناجتة 

عن انخفا�س يف قيمتها. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف احلالت التي ل ميكن 

فيها تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�سل، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي اإليها ذلك الأ�سل. 

ويف احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد باأقل من قيمت��ه الدفرتية عندئذ تخف�س القيمة الدفرتية لذلك الأ�سل 

اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد اإىل القيمة القابلة لال�سرتداد لها، ويتم اإثبات خ�سائر النخفا�س يف قيمة الأ�سل م�سروفات فورًا يف قائمة الدخل املوحدة. 

اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد اإىل القيمة املعدلة القابلة  واإذا ما مت لحقًا عك�س قيد خ�سارة النخفا�س يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل 

لال�سرتداد له، على األ تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف 

قيمة ذلك الأ�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�سارة النخفا�س يف القيمة اإيرادات فورًا يف قائمة الدخل املوحدة. 

اأ�صول غري ملمو�صة

تتمثل الأ�سول غري امللمو�سة بتكاليف احل�سول على قرو�س متويلية وتكاليف ت�سغيل برامج حا�سب اآيل وتكاليف التاأ�سي�س وما قبل الت�سغيل و�سهرة وتكاليف البحث 

والتطوير والعالمات التجارية والتقنية وعالقات العمالء.

يتم اإطفاء تكاليف ت�سغيل برامج احلا�سب الآيل با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت على فرتة خم�س �سنوات من تاريخ النتهاء من بداية الت�سغيل.

تتمثل تكاليف التاأ�سي�س وما قبل الت�سغيل باأتعاب املحامني املتعلقة بت�سجيل ال�سركات وم�ساريف ت�سغيل جتريبي وم�ساريف توظيف ورواتب املوظفني الذين �ساركوا 

يف التجهيز لعمليات النتاج، ويتم اإطفاء هذه التكاليف باإ�ستعمال طريقة الق�سط الثابت على فرتة 7 �سنوات.

يتم حتميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الدخل املوحدة خالل الفرتة التي يتم تكبدها، فيما عدا امل�ساريع الوا�سحة واملحددة والتي ميكن تغطية تكاليف 

التطوير املتعلقة بها خالل الن�ساط التجاري الذي �سوف ينتج عنها. وتعترب تكاليف التطوير يف هذه احلالة موجودات غري ملمو�سة ويتم اإطفاوؤها با�ستعمال طريقة 

الق�سط الثابت على فرتة 7 �سنوات.
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متثل ال�سهرة زيادة كلفة ال�ستثمار على ح�سة ال�سركة يف القيمة العادلة ل�سايف موجودات ال�سركة امل�ستثمر بها بتاريخ ال�ستحواذ.

يتم قيا�س ال�سهرة �سنويًا لتحديد وجود اأي موؤ�سر لنخفا�سها. يف حال وجود مثل هذا املوؤ�سر يتم تخفي�س ال�سهرة اىل القيمة القابلة لال�سرتداد ويتم قيد خ�سارة 

النخفا�س يف قائمة الدخل املوحدة.

التكاليف املوؤجلة ل�صدارات القرو�س 

يتم اطفاء التكاليف املوؤجلة ل�سدارات القرو�س املتعلقة بالت�سهيالت الئتمانية امل�سمونة بدرجة ممتازة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فرتة القر�س ذات 

ال�سلة.

املخ�ص�صات

هذا  لت�سوية  حاجة  هناك  �سيكون  وانه  املا�سي،  يف  حلدث  نتيجة  بناء  او  قانوين  التزام  وجود  عند  املوحدة  املايل  املركز  قائمة  يف  باملخ�س�س  الع��رتاف  يتم 

اللتزام. 

تعوي�صات نهاية اخلدمة 

يتم ال�ستدراك لتعوي�سات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفقا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على اأ�سا�س الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف خدمة ال�سركة 

او ال�سركات التابعة لها كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. لدى ال�سركة برامج معا�سات تقاعد للموظفني املوؤهلني يف مناطق خارجية ذات �سيادة م�ستقلة.

الزكاة وال�صرائب 

يتم ال�ستدراك للزكاة وفقا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى اأ�سا�س ال�ستحقاق. يحمل املخ�س�س على قائمة الدخل املوحدة. 

تقيد الفروق الناجتة عن اإجراء الربوط النهائية يف ال�سنة التي يتم فيها اإ�سدار هذه الربوط. كما يخ�سع ال�سركاء الأجانب يف ال�سركات التابعة ل�سريبة الدخل 

التي تدرج �سمن حقوق الأقلية يف القوائم املالية املوحدة.

بالن�سبة لل�سركات التابعة غري املوحدة خارج اململكة العربية ال�سعودية، يتم احت�ساب ال�سريبة وفقًا لالأنظمة ال�سريبية املتبعة يف تلك البلدان.

عقود الإيجار

يتم ت�سنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار راأ�سمايل اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�سل مو�سوع العقد اإىل امل�ستاأجر. 

ويتم ت�سنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�سغيلي.

اإن الأ�سول اململوكة مبوجب عقود الإيجار الراأ�سمايل يتم اإثباتها كاأ�سل لل�سركة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سل يف 

تاريخ ن�سوء الإيجار، اأيهما اقل.

اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سل يف  اإن تكاليف التمويل، والتي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود الإيجار والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار 

تاريخ ن�سوء الإيجار، اأيهما اأقل، يتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة خالل فرتة الإيجار للو�سول اإىل معدل حتميلي ثابت للمبالغ املتبقية لاللتزامات لكل فرتة 

حما�سبية.
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يتم حتميل اليجارات امل�ستحقة مبوجب عقود اليجار الت�سغيلي على قائمة الدخل املوحدة خالل فرتة عقد اليجار الت�سغيلي با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. 

ويف حالة عقود اليجار الت�سغيلي فان جميع منافع وخماطر امللكية املتعلقة بال�سل مو�سوع العقد تبقى على املوؤجر.

حقوق الأقلية

حتدد حقوق الأقلية يف �سايف املوجودات )عدا ال�سهرة( لل�سركات التابعة املوحدة ب�سكل م�ستقل عن حقوق امللكية للمجموعة.  تتكون حقوق الأقلية من مبلغ تلك 

احلقوق بتاريخ جتميع الأعمال الأ�سلية وح�سة الأقلية من التغريات يف حقوق امللكية منذ تاريخ التجميع.  ان ح�سة الأقلية من اخل�سائر التي تزيد عن حقوق الأقلية 

يف حقوق ملكية ال�سركة التابعة يتم توزيعها مقابل حقوق املجموعة با�ستثناء احلد الذي يكون فيه على الأقلية التزام ملزم واأن تكون قادرة على تقدمي ا�ستثمار 

ا�سايف لتغطية اخل�سائر.  

الأدوات املالية امل�صتقة وحما�صبة تغطية املخاطر

ت�ستخدم ال�سركة و �سركاتها التابعة املوحدة الدوات املالية امل�ستقة لتغطية تعر�سها لأجزاء معينة من خماطر ن�سب الفوائد الناجتة عن الن�ساطات التمويلية، 

وت�سنفها كتغطية خماطر التدفقات النقدية للوقاية من خماطر ن�سب الفوائد. ان ا�ستخدام امل�ستقات املالية هي خا�سعة ل�سيا�سات ال�سركة املعتمدة من قبل 

جمل�س الدارة، والتي تقدم مباديء خطية متعلقة با�ستخدام م�ستقات مالية تتفق مع ا�سرتاتيجية ال�سركة لدارة املخاطر. ل ت�ستخدم ال�سركة امل�ستقات املالية 

لأغرا�س امل�ساربة. يتم قيا�س امل�ستقات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة يف تاريخ العقد، ويعاد قيا�سها بالقيمة العادلة يف تاريخ الفرتات املالية الالحقة.

يتم العرتاف بالتغري يف القيمة العادلة مل�ستقات الدوات املالية امل�سنفة لتغطية خماطر التدفقات النقدية امل�ستقبلية والتي مت حتديدها على انها تغطية فعالة، 

ويتم اظهارها �سمن حقوق امل�ساهمني، 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�سارة على امل�ستقة املالية التي �سبق وان مت اثباتها �سمن حقوق امل�ساهمني يف القيا�س الويل 

لتلك املوجودات واملطلوبات، اما بالن�سبة للم�ستقات املالية التي ل توؤدي اىل العرتاف مبوجودات او مطلوبات، فان املبالغ املوؤجلة يف حقوق امل�ساهمني يتم اثباتها 

يف بيان الدخل يف نف�س الفرتة التي ينتج فيها تاأثري من اأداة تغطية املخاطر على �سايف الربح او اخل�سارة. بالن�سبة للم�ستقات املالية التي ل تتاأهل ملحا�سبة تغطية 

املخاطر، يتم اثبات التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل املوحدة عند ظهورها. يتم التوقف عن اتباع حما�سبة تغطية املخاطر عند انتهاء �سريان اداة التغطية 

او بيعها او الغائها او تنفيذها او عندما مل تعد تلك الداة موؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر.

يف ذلك الوقت يتم الحتفاظ بالربح او اخل�سارة املرتاكمة الناجمة عن اداة تغطية خماطر التدفقات النقدية التي مت اثباتها �سمن حقوق امل�ساهمني حلني حدوث 

العملية املتوقعة. ويف حالة عدم توقع حدوث العملية املغطاة، يتم حتويل �سايف الربح او اخل�سارة املرتاكمة املثبت �سمن حقوق امل�ساهمني اىل قائمة الدخل املوحدة 

للفرتة.

حتويل العمالت الأجنبية

بالعمالت  املالية  املعاملة. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات  ال�سائدة عند اجراء  التحويل  باأ�سعار  ال�سعودي  الريال  الأجنبية اىل  بالعملة  يتم حتويل املعامالت 

الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة اىل الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف نهاية ال�سنة. اإن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات اأو حتويل 

العمالت الأجنبية يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل املوحدة.
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تاريخ  ال�سائدة كما يف  بالأ�سعار  ال�سعودي  الريال  الأجنبية  اىل  بالعمالت  والتي تظهر  التابعة  لل�سركات  املالية  واملطلوبات  املوجودات  يتم حتويل  التوحيد  عند 

قائمة املركز املايل املوحدة يف حني يتم حتويل اليرادات و امل�ساريف على ا�سا�س متو�سط ا�سعار التحويل لل�سنة. يتم ت�سنيف الفروقات يف حقوق امللكية �سمن 

الحتياطيات الخرى. يتم العرتاف بتلك الفروقات يف قائمة الدخل املوحدة عند بيع تلك ال�سركات التابعة الجنبية.

النقد وما يف حكمه 3 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  800.902  1.108.440نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

  2.812.547  2.477.025ودائع ق�سرية الجل ومرابحات

3.585.465  3.613.449  

يت�سمن النقد وما يف حكمه كما يف 31 دي�سمرب 2009 على اأر�سدة حمتجزة قدرها 73 مليون ريال �سعودي )217 – 2008( ك�سمان مقابل الت�سهيالت البنكية 

امل�ستخدمة من قبل ال�سركات التابعة.

املدينــون 4 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  1.532.423  2.043.693مدينون جتاريون

  343.460  1.018.957املطلوب من جهات ذات عالقة )اي�ساح 23(

)25.986()29.772(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

3.032.878  1.849.897  

املخــزون 5 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  1.221.795  1.221.332ب�ساعة تامة ال�سنع

  589.784  614.606مواد خام

  418.831  611.542لوازم وقطع غيار

  216.800  259.861ب�ساعة حتت الت�سنيع

  95.158  8.264ب�ساعة بالطريق

2.715.605  2.542.368  
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امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى 6 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  106.770  116.955م�ساريف مدفوعة مقدما

  154.671  98.945دفعات مقدمة ملوردين

  21.058  22.349ذمم موظفني

  14.527  7.512ايرادات م�ستحقة

  5.796  3.717تاأمينات م�سرتدة

  170.885  283.584ذمم مدينة اأخرى

533.062  473.707  

ال�صتثمار يف ال�صركات الزميلة والأخرى 7 .

يتكون ر�صيد ال�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة والخرى كما يف 31 دي�صمرب مما يلي:

بالآف الريالت ال�صعوديةن�صبة امللكية

2009200820092008

  1001003396.345انرتنا�سونال تيتانيوم باودر )اأي تي بي(

  120.672  35.4535.45122.188ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك املعادن )معدنية(

-  55.080-8�سركة امل�سانع الكربى للتعدين

  40.109  1732.3321.059ال�سركة الوطنية للمحافظة على البيئة )بيئة(

  87.587.5371.415�سركة الرواد العاملية للتغليف املحدودة

  25.303  42.642.633.675ال�سركة الوطنية ملواد التعبئة )وطن باك(

  653.844  232.002جمموع ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة 

  210.942  174.482ي�ساف: ا�ستثمارات يف �سركات اخرى 

  864.786  406.484جمموع ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة والخرى 

باودر تيتانيوم  انرتنا�سونال  �سركة  على  بال�ستحواذ  ايه  ا�س  يو  كري�ستل  التابعة  �سركتها  خالل  من  تابعة(  )�سركة  كري�ستل  �سركة  قامت   2008 يوليو   يف17 

)اأي تي بي( حيث بلغت كلفة ال�ستحواذ مبلغ 110 مليون دولر امريكي )412،5 مليون ريال �سعودي( وهي �سركة امريكية لديها مركز ابحاث ومعمل جتريبي لنتاج 

بودرة التيتانيوم كما متتلك براءة اخرتاع لنتاج بودرة التيتانيوم عايل النقاوة بتكلفة انتاج منخف�سة. مت توحيد القوائم املالية ل�سركة انرتنا�سونال تيتانيوم باودر 

)اأي تي بي( امل�سار اإليها اعاله مع القوائم املالية ل�سركة كري�ستل يف 31 دي�سمرب 2009.

20% مقابل احل�سول على ح�سة اإ�سافية يف ال�سركة  قامت ال�سركة خالل ال�سنة مببادلة ح�ستها يف ال�سركة الوطنية للمحافظة على البيئة )بيئة( والتي تبلغ 

الوطنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعية )خدمات( قدرها 23،34% لت�سبح ح�سة ال�سركة فيها %85.
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قامت �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك و�سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق البرتوكيماويات بال�ستثمار بتملك ن�سبة 87،5% يف �سركة الرواد العاملية للتغليف املحدودة 

)�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( والتي يبلغ راأ�سمالها 65 مليون ريال �سعودي، ومت توحيد القوائم املالية ل�سركة الرواد العاملية للتغليف مع القوائم املالية ل�سركة 

الرواد الوطنية للبال�ستيك يف 31 دي�سمرب 2009.

املمتلكات و املن�صاآت واملعدات, �صايف 8 .

مباين 

وان�صاءات
عدد وادواتاآلت  ومعدات

اثاث ومفرو�صات

ومعدات مكتبية
�صيارات

اجهزة حا�صب 

اآيل
تطوير اآبار

مواد

م�صاعدة )حمفزة(

م�صاريف راأ�صمالية

املجموعقيد التنفيذ

)بــــــاآلف الريـــــالت ال�صـــــــعودية(

الكلفة

  9.829.008  1.210.845   49.865 765.034  37.293  39.989  288.753  11.830  6.727.820  1697.579 يناير 2009 كما مت عر�سه

  12.431  33237.253)19.868(3)194.068()3.452()605.554(  598.120تعديالت �سنوات �سابقة

  9.841.439  1.448.098  765.03449.865  17.425  39.989  94.685  8.378  6.122.266  11.295.699 يناير 2009 املعدل

  1.164.387  757.500  114.76153.782  1.763  6.380  4.949  450  190.668  34.134ا�سافات

)137.923()40.959()49.864(3)922()2.001()2.929(3)37.708()3.540(ا�ستبعادات

  751.291  33125.708323.725  3753  518.564  82.541فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

  9.322.986)368.507(333  15.456  32.502  9.410.190  263.345حتويالت م�ساريع قيد الإن�ساء

  1.819.85720.942.180  59.82418.2661.005.50353.783  8.82899.960  16.203.980  1.672.179ر�سيد 31 دي�سمرب 2009

ال�صتهالكات

  31.775.751  49.864 96.424 24.390 23.016 29.618 5.761 1.450.854  195.824 يناير 2009 كما مت عر�سه

)1.219(---)11.543(-  1.495)2.511()42.856(  54.196تعديالت �سنوات �سابقة

  1.774.532-  96.42449.864  12.847  23.016  31.113  3.250  1.407.998  1150.020 يناير 2009 املعدل

  877.769-  44.66324.650  2.215  8.245  4.409  390  744.646  48.551املحمل لل�سنة

 336.346-----  6.710-  300.361  29.275فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)103.662(-)49.864(-)922()1.598()41.469(-)9.674()135(ا�ستبعادات

  2.884.985-  141.08724.650  14.140  29.663  763  3.640  2.443.331  31227.711 دي�سمرب 2009

القيمة الدفرتية ال�صافية

  18.057.195  1.819.857  864.41629.133  4.126  30.161  99.197  5.188  13.760.649  311.444.468 دي�سمرب 2009

  8.066.907  1.448.098  668.6101  4.578  16.973  63.572  5.128  4.714.268  311.145.679 دي�سمرب 2008 بعد التعديل

تت�سمن املمتلكات واملن�ساآت واملعدات كما يف 31 دي�سمرب 2009 اأ�سول مت بيعها واإعادة ا�ستئجارها بغر�س التملك بلغت كلفتها 1،5 مليار ريال �سعودي )1،5 مليار ريال 

�سعودي – 2008(  وال�ستهالكات املرتاكمة مبلغ 207،9 مليون ريال �سعودي )118،8 مليون ريال �سعودي -  2008( - اإي�ساح 15.

31 دي�سمرب 2009 و 2008 ب�سكل رئي�سي من تكاليف م�سروع التو�سعة مل�سنع البويل بروبلني وم�سانع  اأخرى لبع�س  تتمثل الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ كما يف   
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ال�سركات التابعة وتو�سعة مرافق خطوط الإنتاج. بلغت التكاليف املالية التي مت ر�سملتها خالل ال�سنة 32،4 مليون ريال �سعودي )18،2 مليون ريال �سعودي – 2008(. 

اإن بع�س الأرا�سي املقام عليها بع�س م�سانع ال�سركات التابعة م�ستاأجرة باأجور رمزية لفرتات ت�سل اإىل 30 �سنة.   

م�صاريع قيد التنفيذ 9 .

يتكون ر�صيد امل�صاريع قيد التنفيذ كما يف 31 دي�صمرب مما يلي:

باآلف الريالت ال�صعودية

20092008

  39.056.948م�سروع الإثيلني والبويل اإثيلني )اأ(

-  207.694ال�سركة ال�سعودية ملومنرات الأكريليك )ب( 

-  169.728�سركة الرواد العاملية للتغليف)ج(

  38.917  51.531م�سروع مركز البحاث )د(

  46.429  19.350م�ساريع اخرى )ه�(

448.303  9.142.294  

مبلغ    2009 دي�سمرب   31 املنتهية يف  لل�سنة  ال�سركة  اإي��رادات  اإجمايل  بلغ  اإثيلني حيث  والبويل  الإثيلني  مل�سروع  التجاري  النتاج  بداأ   2009 يونيو  �سهر  بداية  يف  اأ. 

2،252،246 األف ريال �سعودي، وقد مت حتويل الر�سيد يف 30 يونيو 2009 اىل بند املمتلكات واملن�ساآت واملعدات.

يتمثل م�سروع ال�سركة  ال�سعودية ملومنرات الأكريليك بالتكاليف التي حتملتها احدى ال�سركات التابعة لأن�ساء م�سنع ملومنرات الأكريليك واملرافق املتعلقة به يف  ب. 

مدينة اجلبيل ال�سناعية يف اململكة العربية ال�سعودية وتتكون كلفة امل�سروع كما يف 31 دي�سمرب 2009 من ر�سوم تراخي�س وتكاليف املكتب ال�ست�ساري امل�سرف على 

امل�سروع و�سراء معدات للم�سروع.

متثل تكاليف الإن�ساء كما يف 31 دي�سمرب 2009 التكاليف التي تكبدتها �سركة الرواد العاملية للتغليف املحدودة         )�سركة تابعة( لإن�ساء م�سنع  ال�سركة واملرافق  ج. 

املتعلقة به يف مدينة الدمام يف اململكة العربية ال�سعودية، تكاليف متكبدة عن عقود خمتلفة وتكاليف مبا�سرة حتى ي�سبح الأ�سل جاهزًا للغر�س واحلالة التي 

ان�سىء من اأجلها وذلك وفق متطلبات الت�سغيل املعدة من قبل الإدارة. ت�سمل التكاليف املبا�سرة تكاليف موظفني وتكاليف اإعداد املوقع وتكاليف الرتكيب ور�سوم 

ترخي�س واأتعاب مهنية وتكاليف اقرتا�س. قامت ال�سركة با�ستئجار الأر�س املقام عليها امل�سنع من �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة وينتهي هذا الإيجار 

يف عام  2018 مع الحتفاظ بخيار التجديد.

بلغت امل�ساريف املالية املر�سملة خالل العام 1،5 مليون ريال �سعودي. 

يتمثل م�سروع مركز البحاث بتكاليف تاأ�سي�س مركز لالإبحاث ل�سناعة البال�ستيك يف مدينة اجلبيل وذلك لدعم  �سناعة البال�ستيك يف اململكة وتقدمي العون  د. 

لل�سناعات املحلية التحويلية والثانوية التي تعتمد على ا�ستخدام مادة البال�ستيك التي تنتجها ال�سركة. وتتكون كلفة امل�سروع كما يف 31 دي�سمرب 2009 من تكاليف 

التاأ�سي�س واملعدات والدوات وتكاليف الأ�ست�ساري امل�سرف على اإن�ساء املركز.

يتكون ر�سيد امل�ساريع الأخرى كما يف 31 دي�سمرب 2009 من املبالغ املدفوعة من قبل ال�سركة لدرا�سة وتطوير م�ساريع م�ستقبلية. ه�. 
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املوجودات غري امللمو�صة, �صايف 10 .

م�صاريف

ما قبل الت�صغيل

تكاليف

تكاليف التمويلايرادية موؤجلة

تكاليف برامج

املجموعال�صهرةتقنية واخرىاحلا�صب الآيل

)بــــــاآلف الريـــــالت ال�صـــــــعودية(

الكلفة

  3.588.023  2.429.146  700.759  10.379  412.099  3.296  132.344 يناير 2009 كما مت عر�سه

  43.500-  43.500----تعديالت �سنوات �سابقة

  3.631.523  2.429.146  744.259  10.379  412.099  3.296  132.344 يناير 2009 املعدل

  420.748  67.242  341.757  335.557  6.192ا�سافات

)15.864(3333)2.819()13.045(ا�ستبعادات

  4.036.407  2.496.388  1.086.016  15.936  412.099  477  3125.491 دي�صمرب 2009

الإطفاءات

  220.132  25.115  93.620  7.583  70.855  2.677  120.282 يناير 2009 كما مت عر�سه

  16.860-  16.860----تعديالت �سنوات �سابقة

  236.992  25.115  110.480  7.583  70.855  2.677  120.282 يناير 2009 املعدل

)15.864(----)2.818()13.046(اإ�ستبعادات

  118.270-  76.088  2.092  35.344  288  4.458املحمل لل�سنة

  339.398  25.115  186.568  9.675  106.199  147 3111.694 دي�صمرب 2009

القيمة الدفرتية ال�صافية

  3.697.009  2.471.273  899.448  6.261  305.900  330  3113.797 دي�صمرب 2009

  3.394.531  2.404.031  633.779  2.796  341.244  619  3112.062 دي�صمرب 2008 بعد التعديل
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املوجودات غري املتداولة الخرى 11 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  237.375  400.403ال�سرائب املوؤجلة )اأ(

  109.740  130.050تكاليف تقييم وا�ستك�ساف، �سايف )ب(

  60.789  38.996تكاليف اإ�سدار قرو�س موؤجلة، �سايف )ج(

  2.775  6.083ودائع امنية

  54.523  37.498اخرى

613.030  465.202  

تتعلق ال�سرائب املوؤجلة ب�سركات تابعة ل�سركة كري�ستل والتي تعمل يف دول ومناطق متعددة ذات �سيادة �سريبية.أ. 

مت اظهار تكاليف التقييم وال�ستك�ساف بال�سايف بعد خ�سم خ�سائر النخفا�س بقيمة 21،99 مليون ريال �سعودي )33،19 مليون ريال �سعودي – 2008(.	. 

الدخل  قائمة  يف  التمويل  م�ساريف  �سمن  مدرج   ) – 2008ج.  �سعودي  ريال  مليون   8،4( �سعودي  ريال  مليون   9،4 تبلغ  التي  القرو�س  اإ�سدار  تكاليف  اإطفاء  اإن 

املوحدة.

ت�صهيالت ق�صرية الجل ومرابحات  12 .

ح�سلت ال�سركات التابعة على ت�سهيالت اإئتمانية ق�سرية الأجل بلغت 2،569 مليون ريال �سعودي )1،190 مليون ريال �سعودي – 2008( وقد بلغ الر�سيد القائم 

كما يف 31 دي�سمرب 2009 مبلغ 2،235 مليون ريال �سعودي تقريبًا         )1،083 مليون ريال �سعودي – 2008(. اإن هذه الت�سهيالت م�سمونة ب�سمانات �سخ�سية 

من ال�سركاء والتوقيع على �سندات اأمر ل�سالح البنوك وبع�س التعهدات املالية.

قرو�س طويلة الأجل 13 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  1.402.680  1.626.158�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

  1.500.000  1.500.000قر�س �سندوق ال�ستثمارات العامة

  10.616.299  10.653.281بنوك جتارية 

13.779.439  13.518.979  

)542.153()891.780(ينزل: اجلزء املتداول

  12.976.826  12.887.659اجلزء غري املتداول
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ريال  �سعودي )3،060 مليون  ريال  ال�سعودي مببلغ 2،760 مليون  ال�سناعية  التنمية  الأجل من �سندوق  ت�سهيالت قرو�س طويلة  التابعة على  ال�سركات  ح�سلت 

�سعودي – 2008( وقد بلغ الر�سيد القائم كما يف 31 دي�سمرب 2009 مبلغ 1،626 مليون ريال �سعودي )1،402 مليون ريال �سعودي – 2008(.

التمويل مقدما  نفقات  ت�سديد  وقد مت  بتواريخ خمتلفة.  تبداأ  مت�ساوية  �سنوية غري  اق�ساط ن�سف  ال�سعودي على  ال�سناعية  التنمية  ت�سديد قرو�س �سندوق  يتم 

واعتربت م�ساريف موؤجلة يتم اطفاوؤها على فرتات القرو�س.

امل�ستفيدة من هذه  التابعة  ال�سركات  القرو�س جميع ممتلكات ومعدات  ال�سعودي ك�سمان مقابل هذه  ال�سناعية  التنمية  التابعة لأمر �سندوق  ال�سركات  رهنت 

القرو�س بال�سافة اإىل �سمانات �سخ�سية وم�سرتكة من ال�سركاء. ان اإتفاقيات القرو�س مع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي م�سمونة بالتوقيع على �سندات 

لأمر كما تت�سمن بع�س التعهدات والتي تتطلب بع�س الأمور مبا فيها حتديد للم�ساريف الراأ�سمالية واملحافظة على م�ستوى اأدنى لكل من �سايف قيمة حقوق امللكية 

ومعدل التداول كما يف 31 دي�سمرب 2009.

يف 20 ابريل 2007 وافق �سندوق ال�ستثمارات العامة على منح اإحدى ال�سركات التابعة قر�س لأجل مببلغ 400 مليون دولر امريكي )1،500 مليون ريال �سعودي( 

ب�سعر فائدة ليبور زائد 0،5% ت�ستحق الدفع على 20 ق�سط ن�سف �سنوي مت�ساوية ابتداء من 30 يونيو 2011. كما يف 31 دي�سمرب 2009 كانت ال�سركة قد �سحبت 

كامل املبلغ الذي يوازي 1،500 مليون ريال �سعودي.

ح�سلت ال�سركة و ال�سركات التابعة على قرو�س طويلة الأجل من بنوك جتارية مببلغ 14،280 مليون ريال �سعودي )14،810 مليون ريال �سعودي – 2008( وقد بلغ 

الر�سيد القائم كما يف 31 دي�سمرب 2009 مبلغ 10،653 مليون ريال �سعودي )10،616 مليون ريال �سعودي – 2008(.

اإن هذه القرو�س م�سمونة ب�سندات لأمر وبرهن ممتلكات ومعدات بع�س ال�سركات التابعة بالإ�سافة اإىل �سمانات �سخ�سية وم�سرتكة من ال�سركاء.

تت�سمن هذه الت�سهيالت بع�س التعهدات والتي تتطلب بع�س الأمور مبا فيها املحافظة على م�ستوى اأدنى لكل من �سايف حقوق امللكية ومعدل الرفع املايل كما يف 

31 دي�سمرب 2009. كما تت�سمن على بع�س التعهدات، خا�سعة اإىل الإ�ستثناءات التي تقيد بع�س الأمور، منها توزيعات اأن�سبة اأرباح وتوزيعات اأخرى وتكبد قرو�س 

وتكبد حق حجز ومعامالت البيع واإعادة الإ�ستئجار ودفعات معينة ومبيعات وموجودات ومعامالت �سركات �سقيقة واإندماجات اأو اإمتالكات. كما اأن ال�سركة تقت�سر 

على حد اأق�سى مل�ساريف راأ�سمالية يف ال�سنة، ويتطلب منها احلفاظ على معدلت مالية حمددة.

مكا�صب موؤجلة عن عمليات البيع واإعادة ال�صتئجار  14 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  177.705  149.272مكا�سب موؤجلة 

)28.433()28.433(ينزل اجلزء املتداول

  149.272  120.839اجلزء غري املتداول
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اللتزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�صمالية. 15

تتمثل اللتزامات باحلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الراأ�صمالية يف الآتي:

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  112.500  168.750خالل: �سنة

  168.750  187.500        �سنتني

  187.500  187.500        ثالث �سنوات

  187.500  187.500        اربع �سنوات

  187.500  187.500        خم�س �سنوات

  656.250  468.750        اكرث من 5 �سنوات

  1.500.000  1.387.500�سايف احلد الدنى لدفعات اليجار

)112.500()168.750(ينزل: اجلزء املتداول

  1.387.500  1.218.750اجلزء غري املتداول

  57.979  35.293تكاليف اليجار من العقود الراأ�سمالية مت قيدها كم�سروفات خالل ال�سنة

الدائنــون 16 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  966.773  982.262جتاريون

  2.300  407املطلوب اإىل جهات ذات عالقة

  21.111  28.354اآخرون

1.011.023  990.184  

امل�صاريف امل�صتحقة واملطلوبات الأخرى  17 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  602.215  724.114مطلوبات م�ستحقة

  561.028  350.849ذمم دائنة اأخرى 

  197.278  186.361مزايا موظفني م�ستحقة

  60.229  103.634خم�س�س الزكاة )اي�ساح 27(

  74.741  79.915توزيعات ارباح

  2.518  1.109اخرى

1.445.982  1.498.009  
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تعوي�صات نهاية اخلدمة 18 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  71.127  90.380الر�سيد يف 1 يناير

)4.490()3.273(امل�سدد خالل ال�سنة

  23.743  25.122املحمل لل�سنة

  90.380  112.229الر�سيد يف 31 دي�سمرب

املطلوبات غري املتداولة الخرى 19 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  492.499  424.706التقاعد واملنافع الخرى ملا بعد التقاعد 

  112.042  305.858مطلوبات �سرائب الدخل املوؤجلة 

  261.649  207.986اإلتزام توقف موقع اإنتاجي

  23.704  115.313امل�سوؤولية البيئية

  40.691  38.130اأخرى

1.091.993  930.585  

احتياطي نظامي 20 .

مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام ال�سا�سي لل�سركة، تقوم ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة 10% من الربح ال�سايف 

حتى يبلغ هذا الحتياطي 50% من راأ�س املال. ان هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة ارباح.

ارباح مقرتح توزيعها 21 .

اقرتح جمل�س الدارة توزيعات من الرباح امل�صتبقاة  وعالوة الإ�صدارعلى النحو التايل:

توزيع ارباح نقدية على امل�ساهمني مقدارها 345.513 الف ريال �سعودي ومتثل 7،5 % من راأ�س املال       )0،75 ريال �سعودي لل�سهم الواحد(.  
�سرف مبلغ 2 مليون ريال �سعودي مكافاأة لأع�ساء جمل�س الدارة.  

توزيع �سهم جماين مقابل كل ع�سرة اأ�سهم ومببلغ 460،685 األف ريال �سعودي وذلك من عالوة الإ�سدار.  

اإحتياطيات اأخرى  22 .

– 2008( الفرق الناجت من حتويل القرو�س طويلة الجل  311 مليون ريال �سعودي )327 مليون ريال �سعودي  ميثل التغري يف حتوطات التدفق النقدي والبالغ 

القائمة بعمالت اأجنبية اإىل الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل والتي اأعتربت مبثابة حتوط مقابل الإيرادات امل�ستقبلية املتوقعة 

بنف�س العملة كما ت�سمل اأي�سًا الفرق الناجت من تقديرات القيمة العادلة للجزء الفعال من اأدوات م�ستقة مالية )عقود مقاي�سة اأ�سعار فوائد( يف تاريخ قائمة املركز 

املايل والتي تعترب اأداة حتوط مقابل العن�سر املتحوط له وهي عقود بعمالت اأجنبية وذلك بناء على اأ�سعار ل يبور، ويتم معاجلة هذه الفروقات كفروقات غري 

حمققة �سمن حقوق امل�ساهمني وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية.
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ميثل بند تعديالت فروقات ترجمة عمالت اأجنبية والبالغ 107 مليون ريال �سعودي )334 مليون ريال �سعودي – 2008( كافة فروقات حتويل العمالت الأجنبية 

الناجتة عن حتويل القوائم املالية لل�سركات التابعة اخلارجية، وعن حتويل اللتزامات التي تغطي خماطر �سايف اإ�ستثمارات املجموعة يف ال�سركات التابعة يف 

اخلارج.

معامالت وار�صدة مع اطراف ذات عالقة 23 .

وقعت ال�سركة ال�سعودية للبويل اوليفينات )�سركة تابعة( اتفاقية بيع وت�سويق مع ال�سريك الجنبي )وي�سار له بامل�سوق( حيث وافق امل�سوق على ت�سويق كميات من 

منتجات ال�سركة باأ�سعار حمددة وفقا لالتفاقية. حتدد هذه التفاقية م�سوؤوليات الت�سويق، والكميات التي �سوف يتم ت�سويقها من قبل امل�سوق، واملناطق اجلغرافية 

التي �ستباع فيها هذه املنتجات، وطرق احت�ساب ال�سعار، و�سروط الدفع، واللتزامات الخرى.

تتلخ�س اهم املعامالت املالية مع اطراف ذات عالقة خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب مبا يلي:

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  1.566.404  2.296.903مبيعات اىل امل�سوق

تتلخ�س ار�صدة املطلوب من اطراف ذات عالقة كما يف 31 دي�صمرب  مبا يلي:

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  251.974  983.502بازل الدولية للتجارة )اأف.زد.اإي( 

-  35.455�سركة الواحة للبرتوكيماويات

  391.486�سركة بازل للبويل اأوليفينات اأن يف

1.018.957  343.460  

م�صاريف البيع والت�صويق 24 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  460.883  414.984�سحن ونقل

  113.548  101.102رواتب واأجور ومزايا اأخرى

  38.314  47.936حوافز موزعني

  10.520  9.444ايجارات

  40.270  7.322م�ساريف �سفر وتنقل

  9.291  5.248دعاية واعالنات ومطبوعات

  3.348  2.491بريد وهاتف

  2.353  2.250ا�ستهالكات واطفاءات

  9.169  6.603اأخ�رى

597.380  687.696  
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امل�صاريف العمومية والإدارية  25 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008 

  211.573  168.379رواتب واأجور ومزايا اأخرى

  91.573  88.218بحث و تطوير

  44.626  43.053اتعاب مهنية وا�ست�سارات قانونية

  6.670  22.496ا�ستهالكات واطفاءات

  5.121  8.336م�ساريف �سفر

  12.138  8.002ايجارات

  7.170  6.635م�ساهمات خريية واعمال اجتماعية

  17.478  22.647اأخرى

367.766  396.349  

اليرادات ال�صتثمارية والأخرى 26 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  6.449  109.536ارباح بيع ا�سول وا�ستثمارات

  24.551  28.433اإطفاء مكا�سب موؤجلة

  61.237  16.035عوائد مرابحات واخرى

  8.337  7.703توزيعات ارباح م�ستلمة

  74.807  1.869فروقات عمالت اجنبية

  329.897تعوي�سات من �سركة تاأمني

  34.215حقوق تقنية واخرى

  5.594  8.993اخرى

172.569  215.087  

الزكــاة 27 .

تقوم ال�سركة وهي �سركة م�ساهمة �سعودية و�سركاتها التابعة وهي �سركات ذات م�سوؤولية حمدودة �سعودية بتقدمي قوائمها املالية واقراراتها ال�سريبية والزكوية 

اىل م�سلحة الزكاة والدخل ب�سكل افرادي.

ان العنا�صر الرئي�صية لوعاء الزكاة واملتعلقة بح�صابات �صركة الت�صنيع الوطنية هي كما يلي:
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)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  3.495.736  4.606.847راأ�س املال

  237.244  297.329احتياطي نظامي

  888.079  1.763.929عالوة ا�سدار

  1.022.270  1.100.351ارباح م�ستبقاة

-  550.000قر�س

  23.327)7.449(اخل�سارة املعدلة )الربح املعدل(

  17.285  25.784خم�س�سات 

)64.577()64.241(ممتلكات ومعدات

)4.520.797()5.387.332(ا�ستثمارات

)141.346()70.881(م�ساريع قيد التطوير

)1.672.317()1.672.317(ا�سول غري ملمو�سة

1.142.020  )715.096(

ان حركة خم�ص�س الزكاة ل�صركة الت�صنيع الوطنية هي كما يلي:

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  4.184  407الر�سيد يف 1 يناير

)4.165()587(امل�سدد خالل ال�سنة

  388  28.731املخ�س�س لل�سنة

  407  28.551خم�س�س الزكاة ل�سركة الت�سنيع الوطنية

  59.822  75.083خم�س�س الزكاة وال�سريبة لل�سركات التابعة

  60.229  103.634الر�سيد يف 31 دي�سمرب

ان م�صروف الزكاة و�صريبة الدخل لل�صركات التابعة املحمل لل�صنة هي كما يلي:

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  62.273  73.691م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل لل�سركات التابعة

)118.261()10.489(مزايا �سريبة الدخل 

63.202  )55.988(
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ح�سلت ال�سركة على الربوط الزكوية لغاية �سنة 2005 حيث اظهرت فروقات مببلغ 5،150 الف ريال �سعودي مت العرتا�س عليها، كما مت ت�سديد الزكاة امل�ستحقة 

عن ال�سنوات من 2006 ولغاية 2008 من واقع اقرارات الزكاة ومل ت�ستلم ال�سركة بعد الربوط الزكوية لهذه ال�سنوات من م�سلحة الزكاة والدخل.

ربحية ال�صهم 28 .

مت احت�ساب ربح ال�سهم من الأعمال وربح ال�سهم من الربح ال�سايف لل�سنة بتق�سيم الربح من العمليات الت�سغيلية والربح ال�سايف لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد 

الأ�سهم والبالغة 460،685 الف �سهم كما يف 31 دي�سمرب 2009 )409،683 الف �سهم – 2008(.

معلومات قطاعية 29 .

يتمثل ن�ساط ال�سركة )املركز الرئي�سي( بال�ستثمارات وتعمل ال�سركات التابعة يف القطاع ال�سناعي والبرتوكيماويات. ان ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل هذه 

القطاعات هي نف�س ال�سيا�سات املبينة يف ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة. ان ال�سواق الرئي�سية لقطاع البرتوكيماويات هي اململكة العربية ال�سعودية واوروبا وال�سرق 

الو�سط واآ�سيا والقطاعات الخرى هي اململكة العربية ال�سعودية و�سمال وجنوب الوليات املتحدة المريكية واوروبا وا�سرتاليا وال�سرق الو�سط واآ�سيا. وفيما يلي 

البيانات املالية املختارة لهذه القطاعات:

القطاع

ال�صناعـي

قطاع

البرتوكيماويات

املركز 

املجمــوعالت�صوياتالرئي�صي واخرى

)بــاآلف الريــالت ال�صــعودية(

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009

  33.167.722)5.841.418(  8.881.439  17.286.777  12.840.924جمموع املوجودات

  21.706.242)581.354(  853.079  11.775.023  9.659.494جمموع املطلوبات

  10.862.955)1.221.337(  246.257  4.855.131  6.982.904املبيعات

  2.458.935)3.438(  56.616  1.214.232  1.191.525الربح الجمايل

  3983.122  4.312  457.594  521.216ال�ستهالكات والطفاءات

  1.516.558)622.006(  643.708  1.063.158  431.698الربح من العمال

  2.195.410)38.919(  29.936  949.920  1.254.473م�ساريف راأ�سمالية

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2008

30.419.371)4.239.670(12.398.13414.002.7918.258.116جمموع املوجودات

20.426.468)271.485(10.098.0169.860.778739.159جمموع املطلوبات

10.037.141)1.101.212(7.579.0243.303.722255.607املبيعات

1.327.886671.75048.6311.8892.050.156الربح الجمايل

781.654-588.418189.7113.525ال�ستهالكات والطفاءات

1.009.541)570.863(430.062539.514610.828الربح من العمال

3.748.847-583.3313.118.39147.125م�ساريف راأ�سمالية
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الدوات املالية وادارة املخاطر 30 .

اأخرى وذمم دائنة وقرو�س وم�ستحقات  املوحدة يف معظمها نقد وما يف حكمه وذمم مدينة وموجودات  املايل  املركز  املقيدة يف قائمة  املالية  الأدوات  تت�سمن 

ومطلوبات اأخرى.

خماطر الئتمان - هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية. لي�س لدى ال�سركة تركيز جوهري ملخاطر 

الئتمان. مت اإيداع النقد لدى بنوك حملية ذات ت�سنيف ائتماين مرتفع.

التابعة موجودات  اأ�سعار العمولت يف ال�سوق. لي�س لدى ال�سركات  - هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف  خماطر �صعر العمولت 

متغرية  عمولة  لأ�سعار  اخلا�سعة  قرو�سها  ب��اإدارة  ال�سركة  تقوم   .2009 دي�سمرب   31 يف  كما  لعمولت  خا�سعة  مطلوبات  لديها  ولكن  لعمولت  خا�سعة  جوهرية 

با�ستعمال مقاي�سات اأ�سعار العمولت من متغرية اإىل ثابتة والتي لها اأثر اقت�سادي يف حتويل اأ�سعار عمولت القرو�س املتغرية اإىل اأ�سعار ثابتة. وعند ا�ستعمال 

اأ�سعار املقاي�سة يوفر ذلك لل�سركة بالتفاق مع الطرف املقابل على تبادل الفرق بني عقود الأ�سعار الثابتة والأ�سعار املتغرية يف اأوقات حمددة )ربع �سنوي( وذلك 

بالرجوع اإىل القيمة املقرتحة الأ�سلية.

خماطر ال�صيولة - هي خماطر عدم قدرة من�ساأة ما على تاأمني ال�سيولة الالزمة ملقابلة اللتزامات املتعلقة بالأدوات املالية. قد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم 

القدرة على بيع اأحد املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�سيولة من خالل املراقبة الدورية للتاأكد من توفر �سيولة كافية ملقابلة 

اأية التزامات م�ستقبلية.

خماطر العمالت - هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. اإن معامالت ال�سركة الأ�سا�سية هي بالريال 

ال�سعودي واليورو والدولر الأمريكي. تراقب الإدارة تقلبات اأ�سعار العمالت.

القيمة العادلة - هي القيمة التي يتم فيها تبادل اأ�سل اأو ت�سوية التزام بني اأطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�س �سروط التعامل مع الأطراف الأخرى. مبا اأنه يتم 

اظهار اأدوات ال�سركة املالية على اأ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية، قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية القيمة العادلة. تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة ملوجودات 

ومطلوبات ال�سركة املالية ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

الرتباطات والإلتزامات 31 .

الإرتباطات الراأ�صمالية

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  548.900  142.900اإرتباطات راأ�سمالية عن �سراء ممتلكات ومعدات

الإرتباطات مبوجب عقود الإيجار الت�صغيلي

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  327.573  130.533دفعات مبوجب عقود اإيجار ت�سغيلي مت حتميلها كم�ساريف خالل ال�سنة 
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تتكون دفعات عقود الإيجار الت�سغيلي من الإيجارات امل�ستحقة على جمموعة من ال�سركات التابعة عن اإ�ستئجار اأرا�سي ووحدات �سكنية ومواقع للم�سانع اإن معدل 

فرتة عقود الإيجار املتفق عليها ترتاوح من �سنة اإىل 3 �سنوات.

تقوم �سركة كري�ستل اإن اأورجانيك كيميكالز )�سركة تابعة( بتاأجري عدة اأرا�سي وممتلكات ومرافق ومعدات مبوجب عقود اإيجار ت�سغيلية غري قابلة لالإلغاء ولفرتات 

متعددة.

كما يف 31 دي�سمرب 2009 كان احلد الأدنى للدفعات امل�ستقبلية املتعلقة بكل عقود الإيجار غري القابلة لالإلغاء والتي تزيد عن �سنة هي على النحو التايل:

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  12.923  86.345�سنة واحدة

  235.279  148.901�سنتان اإىل اأربع �سنوات

  102.248  162.510اأكرث من اأربع �سنوات

  350.450  397.756اإجمايل احلد الدنى لدفعات عقود الإيجار

الإلتزامات

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  834.619  1.380.891خطابات م�ستندية و�سمان 

لدى �سركة كري�ستل اإتفاقيات �سراء متعددة ل�سراء املعدن اخلام الذي يتم اإ�ستخدامه يف اإنتاج ثاين اأك�سيد التيتانيوم، وبع�س الإتفاقيات الأخرى ل�سراء املواد اخلام 

واملنافع العامة واخلدمات ب�سروط خمتلفة متتد اإىل �سنة 2020. كما يف 31 دي�سمرب 2009 كان احلد الأدنى للدفعات امل�ستقبلية املقدرة مبوجب هذه العقود غري 

القابلة لالإلغاء كما يلي:

)باآلف الريالت ال�صعودية(

20092008

  640.313  1.629.752�سنة واحدة

  4.377.488  4.624.993�سنتان اإىل اأربع �سنوات

  485.021  1.009.274اأكرث من اأربع �سنوات

  5.502.822  7.264.019اإجمايل احلد الدنى  لدفعات امل�ستقبلية
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تعديالت �صنوات �صابقة 32 .

)باآلف الريالت ال�صعودية(

املوجودات 

املتداولة

املوجودات غري 

املتداولة

املطلوبات 

املتداولة

املطلوبات غري 

املتداولة

احتياطيات 

اخرى

الر�سيد كما مت عر�سه يف عام 31 دي�سمرب 2008

  

8.454.805

  

21.967.854

  

4.304.321

  

16.173.619)911.380(

تعديالت �سنوات �سابقة واإعادة تبويب

  

24.616)27.904()49.788()1.684(

  

31.801

الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2008 املعدل

  

8.479.421

  

21.939.950

  

4.254.533

  

16.171.935)879.579(

اعادة تبويب 33 .

جرى اعادة تبويب بع�س ارقام �سنة 2008 لتتفق مع العر�س ل�سنة 2009.

اعتماد القوائم املالية 34 .

مت اعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 22 فرباير 2010.
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