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تأسست شركة التصنيع الوطنية عام 1405هـ )1985م( كأول شركة 
مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للقطاع الخاص. حيث انطلقت من 
القناعة التامة بأن الخيار الصناعي يعتبر من أفضل الخيارات لتنويع 
القاعدة االقتصادية ودفع عجلة التنمية بالمملكة العربية السعودية.

الرؤية المستقبلية
المتخصصة،  أعمالها  وإقليميًا في مجاالت  رائدة محليًا  شركة صناعية 
على  وحريصة  وعملياتها،  منتجاتها  في  والجودة  البيئة  على  محافظة 
مسئولياتها تجاه مساهميها وزبائنها وموظفيها والمجتمع بصورة عامة.

مهمة الشركة
يق  طر عن  همين  لمسا ا ت  ا ر ستثـما ال ي  لمجز ا ئد  لعا ا تحقيق 
بطريقة  وإداراتها  صناعية  مشاريع  إقامة  في  المشاركة  أو  إنشاء 
له. التقنية  ونقل  وتنوعه  الوطني  االقتصاد  نمو  في  تساهم  مربحة 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

لقد شهد االقتصاد السعودي منوا كبيرا في العام املاضي مستفيدا من استمرار النمو االقتصادي 
العاملي ومن االرتفاع في عائدات البترول والتي مت توجيه اجلزء األكبر منها إلى االستثمار الداخلي 
بدال من اإلنفاق االستهالكي ، وقد انعكس ذلك إيجاباً على ميزانية الدولة للعام املالي احلالي حيث 
القطاع اخلاص في  ارتفاع نصيب  ، وقد واكب ذلك  تاريخها  اململكة في  أعلى رقم مليزانية  سجلت 

الناجت الوطني اإلجمالي مما يعزز من قوة االقتصاد الوطني وتنوعه.

وشركة التصنيع الوطنية والتي مت تأسيسها من قبل القطاع اخلاص؛ أصبحت بفضل من الله صرحاً 
من صروح االقتصاد الوطني وهي توسع نطاق عملياتها من املجال احمللي إلى العاملي مستفيدة من 
أدائها املتميز في مختلف مجاالت نشاطاتها . وباإلضافة إلى ذلك فقد شهد العام املاضي إمتام عملية 
االندماج بني التصنيع الوطنية والتصنيع الوطنية للبتروكيماويات ، فأصبحت كياناً أقوى وأكبر مما 
يعزز مكانة التصنيع وقوتها في األسواق احمللية والعاملية متمشية في ذلك مع االجتاه العاملي نحو 

إنشاء شركات وحتالفات عمالقة لتقوية مراكزها في منظومة االقتصاد العاملي .

إن تركيز التصنيع على  إنشاء املشاريع الكيميائية والبتروكيماوية العمالقة  كان هدفاً استراتيجياً 
اجلبيل  مبدينة  بتروكيماوياً  مجمعاً  متتلك  التصنيع  فأصبحت  تفعيله،  على  العمل  مت  وقد  واضحاً 
بطاقته  العاملية  املشاريع  من  يعد  منتج  مشروع  االستراتيجيني  شركائها  مع  ولديها  الصناعية 
نفس  في  حاليا  يقام  بينما   ، بروبلني  والبولي  البروبلني  مادتي  إلنتاج  املتطورة  وتقنيته  اإلنتاجية 
شركة  فتقوم  الصناعية  ينبع  مدينة  في  إما   . إثيلني  والبولي  اإلثيلني  إلنتاج  كبير  مشروع  املجمع 
أخرى من شركات التصنيع وهي الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم )كريستل( والتي تشهد 
كبيرة  توسعة  بأعمال  التيتانيوم(  أوكسيد  )ثاني  البيضاء  الصبغة  إنتاج  مجال  في  كبيرا  تطورا 
ملصانعها باإلضافة إلى مشاركتها البناءة في إحدى شركات املناجم إلستخراج مادة الروتايل في 
استراليا.  أما في مجاالت الصناعات املعدنية والبالستيكية والبطاريات وحماية البيئة وغيرها فقد 
دأبت التصنيع على تطوير مشاريعها لتستمر في النمو وخدمة االقتصاد الوطني وحتقيق األهداف 

التي أنشأت من اجلها .

إن بناء املشاركات والعالقات االقتصادية مع الشركات العاملية التي متتلك التقنية واخلبرة والتواجد 
مع  عالقات  التصنيع  أنشأت  فقد   ولذا  املصانع  بناء  عن  أهمية  يقل  ال  العاملية  األسواق  في  القوي 
في  العاملية  باسل  شركة  مع  مشاركتها  خالل  من  جلياً  يتضح  وهذا  العاملية  الشركات  كبريات 

مشروعني أساسيني إضافة لعالقات استثمار ومشاركة مع جهات وطنية وخليجية.

أسس  على  عملياتتها  توسع  على  انعكس  الذي  األمر  واسعة،  وآفاقها  واضحة  التصنيع  رؤية  إن 
تزيد  كثيرة  أسواق  تغزو  منتجاتها  جعل  مما  كبيرة   بصورة  وموجوداتها  أرباحها  ومنو  راسخة 
عن 70 دولة وما نزال في سباق مع الزمن حتى تصل منتجاتها إلى كل دول العالم ، كل هذا بفضل 
من الله ثم بفضل دعم وتوجيهات حكومتنا الرشيدة ودعم مساهميها وإخالص العاملني بالتصنيع 

وشركاتها الشقيقة سائلني الله عز وجل ان يدمي علينا نعمه وتوفيقه إنه سميع مجيب.

املهندس/ مبارك بن عبدالله اخلفرة
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العام  عن  السنوي  تقريره  املساهمني  للسادة  يقدم  أن  الوطنية  التصنيع  شركة  إدارة  مجلس  يسر 
، ومتضمناً  املدققة  املالية  بالقوائم  املالي من 2006/4/1م وحتى 2006/12/31م ، مصحوباً 
العادية  غير  العامة  اجلمعية  أن  إلى  املجلس  ويشير   . املشاريع  وأنشطة  والنتائج  التطورات  أهم 
املنعقدة بتاريخ 3 يوليو 2006م قد قررت تعديل النظام األساسي للشركة فيما يتعلق بالسنة املالية 
املالية  بحيث تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي ، على أن تنتهي السنة 
املنتهية في    31  املالية املوحدة للفترة  القوائم  . وبناء عليه فإن  احلالية في 31 ديسمبر 2006م 
ديسمبر 2006م تشمل القوائم املالية لشركة التصنيع الوطنية )املركز الرئيسي( لفترة تسعة أشهر 

وشركاتها التابعة لفترة اثنا عشر شهراً . 

وقد كان العام املاضي وبفضل الله تعالى عاماً متميزاً باألداء وبتحقيق العديد من اإلجنازات املهمة ، 
مواصلني تعزيز مكانة الشركة وقوتها ، ودراسة املشاريع اجلديدة وبنائها ، وفيما يلي استعراض 

أهم التطورات واالجنازات :

التصنيع شركة  على  الوطنية  التصنيع  شركة  استحواذ  عملية  إجراءات  من  االنتهاء  مت   أواًل : 
التصنيع  )شركة  مسمى  حتت  واحداً  كياناً  أصبحت  حيث  للبتروكيماويات،  الوطنية 
ملساهمي  الوطنية  التصنيع  شركة  في  جديدة  أسهم  إصدار  ذلك  على  وترتب  الوطنية( 
شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات ، مما زاد في رأسمال شركة التصنيع الوطنية. 
املوافق  1427/6/7هـ  في  ذلك  على  العادية  غير  العامة  اجلمعية  موافقة   متت  وقد 

2006/7/3م  .

تم االنتهاء من إجراءات عملية استحواذ الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية(     ثانيًا :	
حصة  فيها  وتمتلك  الوطنية  التصنيع  شركة  أسستها  )متداولة(  مساهمة  شركة  وهي 
 جيدة على كامل حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار
تم  ، وقد  الوطنية من كبار مساهميها  التصنيع  تعتبر   )شركة ذات مسئولية محدودة( 
االنتهاء من إجراءات زيادة رأسمال شركة معدنية لهذا الغرض، وإصدار األسهم الجديدة 

لشركاء معدنية في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار.
 

تقرير مجلس اإلدارة
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أداء الشركات الشقيقة : ثالثًا : 
الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم »كريستل« :  )1

تعتبر الشركة املنتج الوحيد ملادة ثاني أكسيد التيتانيوم في املنطقة ويقع مصنعها   
في مدينة ينبع الصناعية ، وقد جتاوزت الطاقة  اإلنتاجية املائة ألف طن في عام 
2006م . وتواصل الشركة برنامج التوسع في اإلنتاج، وقد استثمرت الشركة 
اخلام  املادة  إنتاج  مناجم  في  عاملة  شركة  وهي  االسترالية  بيماكس  شركة  في 
الشركة  احتياجات  لتأمني بعض  الروتايل( وذلك  )مادة  التيتانيوم  أكسيد  لثاني 

من املواد اخلام األساسية ، وقد بدأت الشركة في اإلنتاج والتصدير .

الشركة السعودية للبولي أوليفينات :  )2
يتكون املشروع من مصنعني متكاملني ؛ هما مصنع البروبيلني ومصنع البولي 
ألف  و)450(   ، بروبلني  سنوياً  طن  ألف   )455( قدرها  إنتاجية  بطاقة  بروبلني 
طن سنوياً بولي بروبلني ، ومتتلك التصنيع الوطنية نسبة )75%( من رأسمالها 
في حني متتلك شركة باسل العاملية )25%( . وقد بدأ اإلنتاج بهذا املشروع مطلع 
الطاقة  لتصل  املشروع  توسعة  على  بالعمل  اآلن  الشركة  وتقوم  2004م.  عام 
ألف  إلى ما يزيد على )700(  )البولي بروبلني(  اإلجمالية لهذا املصنع من مادة 

طن سنوياً بنهاية عام 2008م بإذن الله .

الشركة الوطنية لصهر الرصاص »رصاص« :  )3
قامت الشركة خالل عام 2006م بشراء مصهر قائم في مدينة جدة ، مما يضع   
على  باالعتماد  وذلك   ، املنطقة  في  الرصاص  مادة  منتجي  مقدمة  في  الشركة 
املهمة  املادة  هذه  إنتاج  إلى  وباإلضافة  أنه  كما   ، أولية  كمواد  التالفة  البطاريات 
لصناعة البطاريات فإن الشركة تقوم بدور ايجابي في حماية البيئة وفق أسس 

علمية .
 

شركة الرواد الوطنية للبالستيك » الرواد« :  )4
وقد  اململكة  في  املتخصصة  البالستيك  ألواح  منتجي  أكبر  من  الشركة  تعتبر   
قامت بتنويع اإلنتاج ليشمل علب بطاريات السيارات وعلب البويات البالستيكية 
التالفة  البطاريات  مخلفات  من  باالستفادة  وذلك  املدّورة  بروبلني  البولي  ومادة 
ومخلفات الشركات املنتجة ملواد البولي أوليفينات ، كما قامت الشركة خالل عام 
2006م بتأسيس شركة إلنتاج األغشية املرنة مع شريك أجنبي ذو خبرة في هذا 

املجال ومن املتوقع بداية اإلنتاج مع نهاية عام 2007م .
 

الشركة الوطنية لصناعة البطاريات »بطاريات« :  )5
تعتبر الشركة من أكبر مصانع بطاريات السيارات في املنطقة ، وتعمل الشركة   
الطاقة  نهاية 2006م لتصل  انتهت منها مع  التي  التوسعة  لتشغيل كامل  حالياً 
اإلنتاجية إلى )2.4( مليون بطارية قياسية سنوياً باإلضافة إلى إنتاج البطارية 

. SMF اجلديدة التي ال حتتاج الى صيانة

الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني »فحص« :  )6
تعتبر الشركة من الشركات الرائدة املتخصصة في الفحص واملعاينة واالختبار    
الفني للمنشآت الصناعية ومنح شهادة اجلودة العاملية ISO ، وقد قامت الشركة 
باملشاركة مع شركة TUV-NORD األملانية - وهي من أكبر الشركات العاملية 
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في هذا املجال - بتأسيس شركة فرعية بدولة البحرين وفروع في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وقطر والكويت وسوريا لتغطية نشاطات الشركة خارج اململكة .

شركة التصنيع الوطنية  لتسويق البتروكيماويات :  )7
تعتبر الشركة والتي تأسست في عام 2002م من أهم شركات القطاع اخلاص   
البولي بروبلني  البتروكيماوية مثل منتجات  املنتجات  التي تقوم بتسويق وبيع 
بجميع أصنافها ، ومنتجات البولي إثيلني منخفض الكثافة وعالي الكثافة . وتتمثل 
ضمان   ، العمالء  باحتياجات  العناية  الفنية،  املهارات  في  الشركة  قوة  مواطن 
الوقت احملدد . وقد ساهمت ذلك في احتالل  ، والتسليم املوثوق به في  اجلودة 
الشركة موقع الصدارة في املنافسة مع الشركات األخرى حيث تصدر منتجاتها 
في الوقت احلاضر حتت شعار ) التصنيع ( إلى أكثر من خمسة وعشرين دولة 
تشمل منطقة اخلليج والشرق األوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية ، وتسعى 
إلى  لتصل  القادمة  السنوات  خالل  في  أخرى  أسواق  إلى  الوصول  إلى  الشركة 

خمسني دولة في العالم بإذن الله .

الشركة الوطنية للتشغيل واخلدمات الصناعية »خدمات« :  )8
تعتبر من أكبر شركات التسويق باململكة في مجال األلواح البالستيكية وبطاريات   
السيارات ، حيث متكنت خالل هذا العام من توسيع تغطيتها ملناطق اململكة في 
مجال األلواح البالستيكية  وزاد عدد منافذ بيع تسويق البطاريات والبالستيك 

على )1500( منفذ .

المشاريع المستقبلية : رابعًا : 
مشروع اإلثيلني والبولي إثيلني :  )1

الصحراء  شركة  مع  باملشاركة  املشروع  هذا  بتنفيذ  الوطنية  التصنيع  شركة  تقوم 
للبتروكيماويات واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من اجلانب السعودي ويشارك 
شركة  وهو  أوليفينات  البولي  مجال  في  العاملية  الشركات  أكبر  من  أجنبي  شريك  كذلك 
اجلبيل  مبدينة  الشركة  مجمع  في  املشروع  ُيقام  وسوف   ، أوليفينات  للبولي  باسل 
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وخمسة  ومائتان   ، اإلثيلني  من   )1.000.000( طن  مليون  بإنتاج  وسيقوم  الصناعية 
من   )400.000( طن  ألف  وأربعمائة   ، البروبلني  من   )285.000( طن  ألف  وثمانون 
البولي إثيلني مرتفع الكثافة ، وأربعمائة ألف طن )400.000( من البولي إثيلني منخفض 
2008م  عام  من  الثاني  النصف  في  الله  مبشيئة  اإلنتاج  يبدأ  وسوف   ، سنوياً  الكثافة 
وتقدر التكلفة اإلجمالية لهذا املشروع بحوالي تسعة آالف وخمسمائة مليون ريال )9.5 

بليون ريال( .

واملشتريات  الهندسة  ألعمال  املشروع  تنفيذ  عقد  توقيع  2006م  عام  بداية  في  مت  وقد 
ومرتفع  منخفض  إثيلني  البولي  مصنعي  لبناء  اإليطالية  تكنيمونت  شركة  مع  املبكرة 
البولي  ملصنعي  2005م  عام  في  التقنية  ترخيص  اتفاقيات  توقيع  مت  بينما   ، الكثافة 
أعمال  الشروع في  اتفاقية  أوليفينات، وتوقعت  للبولي  الشريك شركة باسل  إثيلني مع 
األملانية  ليندي  شركتي  احتاد  مع  واملنافع  اإلثيلني  ملصنع  املبكرة  واملشتريات  الهندسة 
من  أكثر  إنهاء  مت  وقد   ، اإلثيلني  لصناعة  ليندي  تقنية  باستخدام  الكورية  وسامسوجن 
أوليفينات  للبولي  باسل  وشركة  التصنيع  شركة  تقوم  وسوف   ، املشروع  من   )%50(

بتسويق منتجات املشروع .

مشروعات أخرى :  )2
تقوم الشركة حالياً بالتباحث مع بعض الشركات املتخصصة في بعض املجاالت ، ومن 
ذلك مجال إنتاج حامض اخلل ومشتقاته ، وتدرس اخليارات املتاحة حيالها ، باإلضافة 

إلى دراسة وتطوير بعض املشاريع املتخصصة األخرى .

زيادة رأسمال الشركة  :  )3
طريق  عن   ، مستقبلية  مشاريع  لتمويل  رأسمالها  زيادة  عزمها  عن  الشركة  أعلنت 
الشركة  قامت  وقد   ، الشركة  مساهمي  على  فيها  االكتتاب  يقتصر  جديدة  أسهم  طرح 
رأس  بـرفـع  اخلاصة  الدراســة  إلعــداد  مــالي  )HSBC(  كمستشار  مع  اتفاقية  بتوقيع 
الـمـال وإنـهـاء اإلجـراءات الالزمة لـذلك مـع الـجـهـات الرسمية وإدارة االكتتاب ، وسيتم 
وإقـــرارهـا  الــدراســة  هـــذه  من  االنتهاء  عند  املال  رأس  لرفع  الزيادة  مـقدار  عن  اإلعالن 
العادية  العامة غير  املـعـنية لرفعها للجمعية  الرسمية  قـبـل مجـــلس اإلدارة واجلهات  من 

العتمادها.

بناء املقر الرئيس للشركة :  )4
شرعت الشركة بأولى اخلطوات لتصميم املقر الرئيس ملبنى الشركة وتنفيذه، وذلك على 

الدائري الشمالي ملدينة الرياض .

خامسًا : نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة :
تتمتع شركة التصنيع الوطنية مبركز مالي قوي ومؤشرات مالية ايجابية تدعم خططها في التوسع 
في استثمارات وحتالفات إستراتيجية تساعد على النمو املستمر بإذن الله ، وترسيخ مركزها في 

األسواق احمللية والعاملية . ويوضح اجلدول التالي نتائج األعمال للسنوات املالية اخلمس األخيرة :
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العام
املبلغ مباليني الرياالت
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مجموع 
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حقوق 
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سادسًا : النتائج المالية :
يلي: كما  وذلك  للشركة  املالي  الوضع  على  الشقيقة  والشركات  الشركة  أعمال  منو  انعكس  لقد 

األرباح :
 )693.097.000( مبلغ  2006/12/31م  وحتى   2006/4/1 من  للفترة  األرباح  صافي  بلغ 
)ستمائة وثالثة وتسعون مليون وسبعة وتسعون ألف ريال( بزيادة قدرها 87 % عن العام املنتهي 

بنهاية مارس 2006م .
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حقوق املساهمني :
مليارات  )خمسة   )5.566.816.000( مبلغ  2006م  ديسمبر  بنهاية  املساهمني  حقوق  بلغت 
وخمسمائة وستة وستون مليون وثمامنائة وستة عشر ألف ريال( بزيادة قدرها 169 % عن العام 

املنتهي بنهاية مارس 2006م .

مجموع املوجودات :
بلغت املوجودات بنهاية ديسمبر 2006م )10.356.804.000( )عشرة مليارات وثالثمائة وستة 
بنهاية  املنتهي  العام  عن   )%51( قدرها  بزيادة  ريال(   آالف  وأربعة  وثمامنائة  مليوناً  وخمسون 

مارس 2006م .

سابعًا : سياسة توزيع األرباح : 
ويعتمد  الشركة،  إدارة  مجلس  توصية  على  بناء  العامة  اجلمعية  اختصاص  من  األرباح  توزيع 
وبشكل رئيسي على مقدار األرباح الصافية احملققة في كل عام وحجم اإلنفاق املتوقع على املشاريع 

االستثمارية املستقبلية ، ويعتمد أيضاً على التدفقات النقدية املتوقعة .

توصيات مجلس اإلدارة فيما يخص األرباح : ثامنًا : 

البياناملبلغ / ألف ريال

األرباح املرحلة من العام املاضي391.253

تسوية أرباح شركة تابعة)1.569(

ربح العام احلالي بعد استبعاد مخصص الزكاة الشرعية693.097

احملول إلى االحتياطي النظامي)69.310(

أرباح مقترح توزيعها )233.049(

املكافآت املستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة)1.600(

الرصيد اإلجمالي لألرباح كما في     31 ديسمبر 2006م778.822

وأصدر املجلس بهذا اخلصوص قراره املؤرخ في  2007/1/17م اآلتي :

التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمني بواقع ريال واحد لكل سهم ، أي   )10%( من  أوالً : 
رأس املال االسمي .

التوصية برفع رأس مال الشركة من )2.330.490.500( ريال إلى )3.495.735.750(  ثانياً : 
ريال ، وذلك مبنح سهم مجاني لكل سهمني ، وعلى أن يتم تسديد قيمة هذه الزيادة من 
بند عالوة اإلصدار ، وبذلك سيرتفع عدد األسهم من )233.049.050( سهماً إلى عدد 

)349.573.575( سهماً .



رؤية واضحة و آفاق واسعة
Clear Vision & Expanding Horizons

تكون أحقية األرباح واألسهم املمنوحة للمساهمني املسجلني في سجالت الشركة لدى  ثالثاً : 
مركز إيداع األوراق املالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العمومية غير العادية 
، وذلك بعد موافقة اجلهات الرسمية وإقرار ذلك من اجلمعية العمومية غير العادية والتي 

سيتم حتديد موعدها الحقاً .

تاسعًا : بدل حضور وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة :
بلغ إجمالي ما حصل عليه أعضاء مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للعام املالي احلالي مقابل  
للجنة  واجتماعني  التنفيذية  للجنة  اجتماعات   )4( و  اإلدارة  ملجلس  اجتماعات   )5( حضور  بدل 
في  تنفيذية  بأعمال  لقيامهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بعض  تكليف  أتعاب  إلى  باإلضافة  املراجعة 
ألفا وسبعمائة وعشرون  ) مليونان وستمائة وسبعة وثمانون  الشركة مبلغ قدره  2.687.720 

ريال سعودي( .

لقاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  حددت  التي  للشركة  األساسي  النظام  من   )13( للمادة  ووفقاً 
إدارتهم للشركة ، فقد اقترح املجلس صرف مكافأة ألعضائه قدرها       ) 200،000 ( ريال لكل 

عضو ، ومبا مجموعه ) 1.600.000(  ريال .

عاشرًا : تشكيل مجلس اإلدارة :
يتكون مجلس إدارة التصنيع من :

الشركات املساهمة األخرى التي فئة العضويةاالسم
يشارك في عضوية مجالس إدارتها

شركة التصنيع والصحراء عضو تنفيذيمبارك بن عبد الله اخلفرة
لألوليفينات شركة مالذ للتأمني

عضو مستقل، فهد بن عبد الله املبارك
وغير تنفيذي

شركة احتاد اتصاالت )موبايلي(
البنك السعودي الهولندي

عضو مستقل، محمد إحسان بن علي بوحليقة
شركة مالذ للتأمنيوغير تنفيذي

عضو تنفيذيمؤيد بن عيسى القرطاس
شركة التصنيع والصحراء 
لألوليفينات شركة معدنية 

شركة التصنيع وخدمات الطاقة

عضو مستقل ، عبد الله بن عبد الرحمن الطاسان
الشركة العقارية السعوديةوغير تنفيذي

عضو تنفيذيطالل بن علي الشاعر

عضو مستقل ، صالح بن جميل مالئكة
وغير تنفيذي

علماً أن الدكتور / مؤيد القرطاس قد مت تعيينه عضواً منتدباً للشركة اعتباراً من 2006/7/1م . 
وأن الدكتور / صالح مالئكة قد ُعني بدالً من املهندس / طارق القصبي الذي استقال من املجلس 

لظروفه اخلاصة ، وسيُرفع هذا التعيني إلى اجلمعية العامة القادمة إلقراره .
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حادي عشر : الحوكمة : 
تقوم الشركة بتطبيق غالبية األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات -االسترشادية- الصادرة 
عن هيئة السوق املالية في اململكة ، وقد شرعت في دراسة  إمكانية تطبيق ما تبقى من أحكام هذه 

الالئحة .  

ثاني عشر : اإلفصاحات :
تقر الشركة أنه لم يتم توقيع أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة   -1

السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .

تعارض املصالح :  -2
تقر الشركة بأنه ال يوجد ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو   
غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم حلساب الشركة ، كما أن جميع أعضاء مجلس 
اإلدارة ليس لهم أي اشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركــــة ، أو االجتار فـي أحد 
فروع النشــاط الذي تزاولــه . كمـا أن   الشركة لم تقرض أو تضمن أياً من أعضاء مجلس 

اإلدارة لقاء أي قرض أو التزام أياً كان نوعه .

ثالث عشر:  لجان مجلس اإلدارة :
اللجنة التنفيذية :  -1

مبوجب الالئحة التنظيمية للجنة التنفيذية التي أسست في الشركة بتاريخ 2004/6/7م، 
واملكونة من رئيس املجلس وثالثة أعضاء آخرين من بينهم العضو املنتدب ، عقدت اللجنة 
)4( اجتماعات لها في هذا العام . وتدرس هذه اللجنة مختلف املوضوعات ذات األهمية 
مثل اخلطط اإلستراتيجية   وخطط العمل ، والرفع بتوصياتها إلى مجلس اإلدارة ، إلى 

آخر ما هو محدد عليها القيام به مبوجب لوائح الشركة .

جلنة املراجعة :  -2
مبوجب الالئحة التنظيمية للجنة املراجعة التي أسست في الشركة بتاريخ 2004/6/7م، 
واملكونة من ثالثة أعضاء مستقلني من أعضاء مجلس اإلدارة برئاسة د. محمد إحسان 
اللجنة صالحياتها  ، ومتارس هذه  العام  لها في هذا  اللجنة اجتماعني  ، عقدت  بوحليقة 
في التحقيق في أي نشاط مالي تقوم به الشركة، وتقيم نظام الرقابة الداخلية وااللتزام  
مبعايير املراجعة املعتمدة في اململكة ، إلى آخر ما هو محدد عليها القيام به مبوجب لوائح 
الشركة . وقد أظهرت نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة 
أن نظام الرقابة الداخلية بالتصنيع أُعد على أسس سليمة ومت تنفيذه خالل عام 2006م 

بكفاءة ومهنية .

الئحة  في  لهما  مقرر  هو  ما  بحسب  ومهامهما  مسؤولياتهما  السابقتان  اللجنتان  ومتارس 
الصالحيات املالية والقانونية واإلدارية للشركة ، والالئحة التنظيمية لكل منهما .

رابع عشر : مراجعو حسابات الشركة :
وافقت اجلمعية العامة العادية في اجتماعها املنعقد في 7/3/ 2006م على تعيني السادة بكر أبو 

اخلير وشركاهم  مراجعني حلسابات الشركة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2006م .



رؤية واضحة و آفاق واسعة
Clear Vision & Expanding Horizons

خامس عشر : الزكاة والمدفوعات النظامية :
قدره  مبلغ   2006م  عام  عن  منفردة  الوطنية  التصنيع  لشركة  املستحقة   الشركة  زكاة  بلغت 
)1.309.000 ريال( ، كما بلغت مدفوعاتها النظامية األخرى عن هذا العام مبلغ قدره )438.486( 

ريال.

سادس عشر : المساهمة االجتماعية :
قامت الشركة باملساهمة في أعمال خيرية وتنموية واجتماعية ، خدمة للوطن وأبنائه، وحرصت 
الشركة على تنويع اجلهات والفئات املستفيدة ، وقلد بلغ ما مت دفعه خالل هذا العام 2006م مبلغ 

)3.46( مليون ريال سعودي .

وقد كانت أبرز املساهمات االجتماعية للشركة اآلتي :
الذي   « املنزل للفتيات املؤهالت  العمل احلر من   « مبلغ )1.800.000 ريال( لدعم برنامج   -1

تنفذه املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني .
مبلغ )1.000.000 ريال( للجمعيات اخليرية في أنحاء اململكة .  -2

مبلغ )300.000 ريال( لطباعة أكثر من مليون نشرة للتعريف بأضرار املخدرات وتوزيعها   -3
داخل اململكة من خالل اجلمعية الوطنية اخليرية للوقاية من املخدرات  .

باإلضافة إلى ذلك قامت الشركة وبعض شركاتها التابعة باملساهمة في دعم بعض الندوات   
واملؤمترات احمللية املتخصصة في مجال نشاطاتها .

 
سابع عشر : القوى العاملة والتدريب :

بلغ عدد موظفي املقر الرئيس للشركة كما في 31 ديسمبر 2006م )31( موظفاً منهم )18( سعودياً، 
وهذا العدد ال يشمل موظفي فرع الشركة باجلبيل وال موظفي الشركات التابعة . وقد قامت الشركة 
- بحمد الله - باإلشراف على توقيع عدد من االتفاقيات مع صندوق تنمية املوارد البشرية لصالح 
شركاتها الشقيقة وذلك لدعم تدريب وتوظيف عدد      )312( شاباً سعودياً  ، إضافة إلى استقطاب 

عدد من الكوادر الوطنية املؤهلة وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية املتخصصة .

ثامن عشر : تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة :
استناداً على املعلومات التي منت إلى علمنا ، وبناًء على تقرير مراجع احلسابات ونتائج ومعطيات 

السوق احلالية واملؤشرات املستقبلية نقر باآلتي :
أن سجالت احلسابات أُعدت بالشكل الصحيح .  -1

أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفعالية .  -2
أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .  -3

شكر وتقدير :
يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقدير ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك 
امللكي األمير سلطان بن عبد  العزيز آل سعود وولي عهده األمني صاحب السمو  الله بن عبد  عبد 
العزيز آل سعود  ملا يبذلونه لرقي صناعاتنا الوطنية ، وكذلك الشكر موصول إلى كل من وزارة 
)أرامكو  السعودية  العربية  الزيت  وشركة  املعدنية  والثروة  البترول  ووزارة  والصناعة  التجارة 
السعودية( وصندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة امللكية للجبيل وينبع وهيئة السوق املالية 
وبرنامج التوازن االقتصادي والهيئة العامة لالستثمار والصندوق السعودي للتنمية  وصندوق 
االستثمارات العامة ، وكافة القطاعات احلكومية األخرى على دعمهم املتواصل . كما يتقدم مجلس 
اإلدارة بالشكر والعرفان إلى املساهمني الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملني مبجموعة 

التصنيع الوطنية على جهودهم املثمرة .
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كلمة العضو المنتدب

تتوالى األعوام مبنجزاتها وتفخر التصنيع والعاملني بها على ما حققته في مختلف نشاطاتها مما انعكس 
بفضل من الله ايجابيا على نتائج أعمالها ، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 693 مليون ريال للفترة من 
2006/04/01م ولغاية 2006/12/31م ، كما منت حقوق املساهمني خالل الفترة ذاتها لتصل إلى 

أكثر من 5.5 مليار ريال في حني بلغت املوجودات أكثر من 10 مليار ريال.
استمر  اجلبيل  في  البتروكيماويات  مجمع  ففي  االجنازات  هذه  في  التصنيع  قطاعات  كل  شاركت  وقد 
مشروعنا األول املتكامل إلنتاج البروبلني والبولي بروبلني بتحقيق اجنازات جديدة في الطاقة اإلنتاجية 
وكفاءة اإلنتاج ، أما مشروع إنتاج االيثلني والبولي ايثلني الذي رسيت عقوده على شركات ليندي األملانية 
وسامسوجن الكورية وتكنيمونت االيطالية ، فقد مت بحمد الله إكمال أكثر من 50% من املشروع و يتوقع 
أن يبدأ اإلنتاج قبل نهاية العام 2008 م. أما في مجال تسويق البتروكيماويات فقد وسعت شركة تسويق 

البتروكيماويات نشاطاتها لتصل إلى 25 دولة .
وكان من منجزات العام املاضي تطور ملحوظ للشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم )كريستل( حيث 
جتاوزت طاقتها اإلنتاجية املائة ألف طن سنوياً من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم وهي الشركة الوحيدة في 
منطقة الشرق األوسط املنتجة لتلك املادة وتسوق منتجاتها في أكثر من 70 دولة في العالم ، وقد واصلت 
كريستل تطورها حيث استثمرت في شركة بيماكس االسترالية وهي شركة متخصصة في إنتاج مادة 
)الروتايل( وهي املادة اخلام إلنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم مما يقوي مركز الشركة بتكاملها العامودي 
باإلضافة إلى توسعها في األسواق العاملية مؤخرا باستحواذها على ثاني اكبر منتج لهذه املادة الهامة 

في العالم.
الرصاص  لصهر  الوطنية  الشركة  انتهت  فقد  األخرى،  التصنيع  مشاريع  على  التطورات  وتتوالى 
)رصاص( من توسعة عملياتها مما سيعزز موقفها كأكبر منتج ملادة الرصاص في املنطقة ، كما قامت 
شركة الرواد الوطنية للبالستيك )الرواد( بالتوسع في منتجاتها من خالل قيامها بتأسيس شركة إلنتاج 
األغشية املرنة مع شريك أجنبي وسيبدأ إنتاجها خالل العام 2007م. وشملت التطورات شركة بطاريات 
والتي أكملت توسعتها لتصل 2.4 مليون بطارية سنوياً مبا في ذلك إنتاجها بطارية من نوع متطور ال 
شركة  تأسيس  من  )فحص(  الفني  واالختبار  للفحص  الوطنية  الشركة  انتهت  كما   ، صيانة  إلى  يحتاج 
فرعية مبملكة البحرين وفروع أخرى بدولة اإلمارات العربية املتحدة وقطر والكويت وسوريا،  كما شهد 
زيادة  في  )خدمات(  الصناعية  واخلدمات  للتشغيل  الوطنية  الشركة  خدمات  في  توسعاً  املاضي  العام 

منافذ بيع منتجات ألواح البالستيك وبطاريات السيارات ألكثر من 1.500 منفذ.
وتستمر التصنيع في دراسة العديد من املشاريع املستقبلية مبا في ذلك اخليارات املتاحة لتنفيذ مشروع 
كبيرة  أساسية  صناعات  ومشاريع  عاملية  شركات  عدة  مع  بالتعاون  ومشتقاته  اخلل  حامض  إنتاج 

ومشاريع ثانوية تهدف إلى زيادة القيمة املضافة في االقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل فيه .
وبتوجيه  التصنيع  مساهمي  ومؤازرة  الرشيدة  حكومتنا  من  املستمر  وبالدعم  الله  من  بفضل  هذا  كل 
مجلس اإلدارة املوقر ثم بجهود العاملني في التصنيع ومجموعة شركاتها سائلني الله عز وجل أن يوفقنا 

ملا يحبه ويرضاه .
د. مؤيد بن عيسى القرطاس
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2006

) بآالف الرياالت السعودية (

31 مارس 312006 ديسمبر 2006ايضاح

) ايضاح 1 (
املوجـودات

موجودات متداولة
1.924.698  1.395.156  3النقد وما في حكمه

47.441  6.096  استثمارات قصيرة االجل
828.742  998.704  4املدينون
487.745  499.036  5املخزون

130.558  209.429  6مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
3.419.184  3.108.421  مجموع املوجودات املتداولة

موجودات غير متداولة
278.450  2.483.083  7استثمارات في شركات زميلة وأخرى

2.750.901  2.919.989  8ممتلكات ومعدات 
156.918  1.739.572  9 ، 1أصول غير ملموسة 
233.831  105.739  10مشاريع قيد التطوير

3.420.100  7.248.383  مجموع املوجودات غير املتداولة

6.839.284  10.356.804  مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة

271.752  286.941  11تسهيالت قصيرة االجل
406.206  426.575  12اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل

249.360  163.016  13دائنـون
230.313  332.797  14مطلوبات مستحقة واخرى

1.157.631  1.209.329  مجموع املطلوبات املتداولة

مطلوبات غير متداولة
1.811.228  1.854.203  12قروض طويلة األجل

48.738  54.849  15تعويضات الصرف من اخلدمة
1.859.966  1.909.052  مجموع املطلوبات غير املتداولة

3.017.597  3.118.381  مجموع املطلوبات
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قائمة المركز المالي الموحدة )يتبع(
كما في 31 ديسمبر 2006

) بآالف الرياالت السعودية (

31 مارس 312006 ديسمبر 2006ايضاح

حقوق امللكية
حقوق املساهمني

1.570.000  2.330.491  1رأس املال
101.820  171.130  17احتياطي نظامي

مكاسب غير محققة من استثمارات في اوراق مالية 
3.551  -متاحة للبيع

-2.053.324  1عالوة اصدار
391.253  778.822  أرباح مستبقاة

-233.049  23ارباح مقترح توزيعها
2.066.624  5.566.816  مجموع حقوق املساهمني

1.755.063  1.671.607  حقوق االقلية
3.821.687  7.238.423  مجموع حقوق امللكية

6.839.284  10.356.804  مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

ان االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2006

) بآالف الرياالت السعودية (

للسنة املنتهية فيايضاح
31 ديسمبر 2006

للسنة املنتهية في 31 
مارس 2006

) ايضاح 1 (

2.846.274  3.241.196  مبيعـات
)1.792.619 ()  2.052.280 (تكلفة مبيعات

1.053.655  1.188.916  الربح االجمالي
)145.331 ()152.405 (19مصاريف بيع وتسويق

)87.947 ()72.334 (20مصاريف ادارية وعمومية
الشركات  أرباح  صافي  في  الشركة  حصة 

19.065  42.739  الزميلة

839.442  1.006.916  الربح االجمالي من األعمال
50.688  104.038  18ايرادات استثمارية وأخرى

12.180  -ارباح بيع استثمارات
)7.381 ()20.852 (االنخفاض في قيمة االستثمارات االخرى

)101.986 ()114.592 (مصاريف متويل
792.943  975.510  الربح قبل الزكاة وحقوق االقلية

)41.202 ()48.160 (الزكاة وضريبة الدخل للشركات التابعة

وخسائر  ارباح  صافي  في  االقلية  حصة 
)381.323 ()232.944 (الشركات التابعة

370.418  694.406  الربح قبل الزكاة
-)1.309 (16الزكاة

370.418  693.097  الربح الصافي
272.972.36ربحية السهم بالريال

إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة حقوق المساهمين الموحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2006

) بآالف الرياالت السعودية (

للسنة املنتهية فيايضاح
31 ديسمبر 2006

للسنة املنتهية في 31 
مارس 2006

) ايضاح 1 (
رأس املال

981.250  1.570.000  الرصيد في 1 ابريل
331.271  -احملول من عالوة االصدار

257.479  -احملول من االرباح املستبقاة
-760.491  1زيادة رأس املال

1.570.000  2.330.491  الرصيد في 31 ديسمبر

احتياطي نظامي
64.778  101.820  الرصيد في 1 ابريل

37.042  69.310  17احملول من الربح الصافي
101.820  171.130  الرصيد في 31 ديسمبر

اوراق  في  استثمارات  من  محققة  غير  مكاسب 
3.551  -مالية  متاحة للبيع

عالوة اصدار
331.271  -الرصيد في 1 ابريل 

-2.053.324  1عالوة اصدار اسهم اصدرت خالل العام
)331.271 (-احملول الى رأس املال

-2.053.324  الرصيد في 31 ديسمبر
أرباح مستبقاة

315.356  391.253  الرصيد في 1 ابريل
-)1.569 (تسوية ارباح شركة تابعة

)257.479 (-احملول الى رأس املال
370.418  693.097  الربح الصافي للسنة

)37.042 ()69.310 (17احملول الى االحتياطي النظامي
-)233.049 (23ارباح مقترح توزيعها

-)1.600 (23مكافأة اعضاء مجلس االدارة
391.253  778.822    الرصيد في 31 ديسمبر

-233.049  23ارباح مقترح توزيعها

2.066.624  5.566.816  مجموع حقوق املساهمني
إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2006

) بآالف الرياالت السعودية (

للسنة املنتهية في
31 ديسمبر 2006

للسنة املنتهية في 31 
مارس 2006

) ايضاح 1 (
االنشطة التشغيلية

370.418  693.097  الربح الصافي
تعديالت على الربح الصافي :

187.807  211.079  استهالكات 
22.384  7.506  اطفاءات

)19.065 ()42.739 (حصة الشركة في صافي ارباح الشركات الزميلة
)12.180 (-ارباح بيع استثمارات 

10.883  14.198  تعويضات الصرف من اخلدمة
التغيرات في املوجودات واملطلوبات العاملة :

)6.591 (41.345  استثمارات قصيرة االجل
)290.159 ()177.207 (املدينـون
)70.319 ()42.498 (املخـزون

)90.207 ()81.034 (املصاريف املدفوعة مقدما واملوجودات االخرى
78.286  )82.375 (الدائنون

)76.952 (104.191  املطلوبات املستحقة واالخرى
)1.550 ()6.021 (تعويضات صرف من اخلدمة مسددة

102.755  639.542  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
شراء واستبعاد استثمار في شركات تابعة ، بالصافي –

-41.634  ايضاح 22

)6.687 ()2.169.190 (االستثمارات في الشركات الزميلة واالخرى
37.521  )5.341 (االستثمارات في سندات التنمية احلكومية

)277.338 ()445.807 (اضافات ممتلكات ومعدات 
)215.763 (128.092  استبعادات )اضافات( مشاريع قيد التطوير

)2.401 ()8.133 (اضافات اصول غير ملموسة
13.116  2.176  املتحصل من بيع استثمارات

51.081  304              صافي استبعاد ممتلكات ومعدات
-668              صافي استبعاد اصول غير ملموسة

)400.471 ()2.455.597 (صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة )يتبع(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2006

) بآالف الرياالت السعودية (

للسنة املنتهية في
31 ديسمبر 2006

للسنة املنتهية في 31 
مارس 2006

األنشطة التمويلية
263.969  15.189  تسهيالت قصيرة االجل

)21.921 (116.109  قروض طويلة االجل
)117.750 (-ارباح موزعة
1.065.592  1.155.215  حقوق االقلية

1.189.890  1.286.513  صافي النقد من األنشطة التمويلية

892.174  )529.542 (صافي التغير في النقد وما في حكمه
1.032.524  1.924.698  النقد وما في حكمه ، 1 ابريل

1.924.698  1.395.156  النقد وما في حكمه ، 31 ديسمبر

عمليات غير نقدية
-)2.053.324 (عالوة اصدار

)588.750 ()760.491 (الزيادة في رأس املال
-1.575.144  اصول غير ملموسة

-1.238.671  حقوق االقلية
-) 588.750(

إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2006

التكوين والنشاط  - 1

شوال   7 بتاريخ  الرياض  في  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  الوطنية  التصنيع  شركة  إن 
1405 املوافق 25 يونيو 1985 بالسجل التجاري رقم 1010059693 ، وقد مت تأسيس الشركة 
العادية  غير  العامة  اجلمعية  وافقت   .  1404 احلجة  ذو   24 بتاريخ   601 رقم  الوزاري  للقرار  وفقا 
للشركة بتاريخ 3 يوليو 2006 على استحواذ ) شراء ( الشركة على حصة االقلية في شركة التصنيع 
يناير 2006 مقابل اصدار اسهم في شركة  اعتبارا من 1  تابعة(  ) شركة  للبتروكيماويات  الوطنية 
التصنيع الوطنية بنسبة 0.77 لكل سهم من اسهم شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات ، حيث مت 
اصدار 76.049 الف سهم وزيادة رأس املال مببلغ 760.491 الف رياال ليصبح رأس مال الشركة 
) بعد  الى 233.049 الف سهم قيمة كل منها 10 رياالت سعودية  الف رياال مقسم   2.330.491
املالي للشركة ونتج عن ذلك عالوة اصدار  . مت اصدار االسهم بناء على تقييم املستشار   ) التجزئة 

مببلغ 2.053.324 الف رياال ، وشهرة مببلغ 1.575.144 الف رياال.

كما قررت اجلمعية العامة غير العادية بتاريخ 3 يوليو 2006 تعديل النظام االساسي للشركة فيما 
يتعلق بالسنة املالية بحيث تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي على ان تنتهي 
املنتهية  للسنة  املوحدة  املالية  القوائم  فان  عليه  وبناء   .  2006 ديسمبر   31 في  احلالية  املالية  السنة 
في 31 ديسمبر 2006 تشمل القوائم املالية لشركة التصنيع الوطنية لفترة تسعة اشهر وشركاتها 

التابعة لفترة اثنا عشر شهرا .

مت استكمال االجراءات النظامية املتعلقة بتعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة 
بخصوص هذه التعديالت واصدار االسهم اجلديدة .

مارس   27 املوافق   1427 صفر   27 تاريخ   2006-154-4 رقم  املال  سوق  هيئة  قرار  على  بناء 
2006 املبني على قرار مجلس الوزراء اخلاص بتجزئة اسهم الشركات املساهمة ، مت جتزئة القيمة 

االسمية للسهم لتصبح 10 ريال سعودي بدال من 50 ريال سعودي .

والتي  لها  التابعة  والشركات  )الشركة(  الوطنية  التصنيع  شركة  تتضمن  املوحدة  املالية   القوائم  إن 
متتلك الشركة فيها نسبة اكثر من 50% في حقوق امللكية أو لها السيطرة على تلك الشركات التابعة. 
وتتضمن القوائم املالية  املوحدة كما في 31 ديسمبر 2006 و 31 مارس 2006 الشركات التابعة 

التالية :
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الكيان القانونياســم الشركـــة
النسبة املئوية  للملكية كما في

31 ديسمبر 
2006

31 مارس 
2006

99.9199.91ذات مسؤولية محدودةشركة الرواد الوطنية للبالستيك ) رواد (
شركة التصنيع الوطنية لتسويق 

-99.91ذات مسؤولية محدودةالبتروكيماويات )1(

الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي 
99.8598.53ذات مسؤولية محدودةاحملدودة

الشركة الوطنية اخلليجية لتقنية 
-99.85ذات مسؤولية محدودةالبتروكيماويات )1(

الشركة الوطنية لصناعة البطاريات 
8080ذات مسؤولية محدودة)بطاريات(

-75ذات مسؤولية محدودةالشركة السعودية للبولي اوليفينات )1(
الشركة الوطنية لصهر الرصاص )رصاص( 

71.7471.74ذات مسؤولية محدودةوشركتها التابعة

الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم 
6666ذات مسؤولية محدودة)كريستل( وشركتها التابعة

الشركة الوطنية للتشغيل واخلدمات 
61.6661.66ذات مسؤولية محدودةالصناعية )خدمات(

الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني 
57.9457.94ذات مسؤولية محدودةاحملدودة )فحص(

57.9457.94ذات مسؤولية محدودةتي يو في – الشرق األوسط
-60.45مساهمة سعوديةشركة التصنيع والصحراء لالوليفينات

الشركة العربية للمحاور واملسابك وقطع 
55.41-ذات مسؤولية محدودةالغيار احملدودة

شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 
50.66-مساهمة سعوديةوشركاتها التابعة

)1( شركات تابعة لشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات ومت حتويلها للشركة .

التقنية  ونقل  الصناعي  االستثمار  في  لها  التابعة  والشركات  للشركة  االساسية  النشاطات  تتمثل 
العربية بصفة عامة في مجال صناعة وحتويل  للمملكة بصفة خاصة وللمنطقة  املتقدمة  الصناعية 
البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والهندسية وامليكانيكية وادارة ومتلك املشاريع البتروكيماوية 
والكيماوية وتسويق منتجاتها . تقدمي اخلدمات الفنية الصناعية وتصنيع املسبوكات احلديدية وغير 
وأسالك  للكابالت  التسليح  وأسالك  النوابض  وأسالك  املسحوبة  احلديد  أسالك  وانتاج  احلديدية 
تقوية مبرومة حلمل املوصالت الكهربائية وأسالك تقوية مبرومة للخرسانة وأسالك اللحام . انتاج 
البطاريات السائلة للسيارات واالستخدامات الصناعية وانتاج الرصاص والبولي بروبلني وسلفات 
احلديدية  وغير  احلديدية  واملسبوكات  والناقالت  للشاحنات  احملاور  انتاج   . وتسويقها  الصوديوم 
الصناعية  واملنشآت  التجهيزات  على  الفنية  الفحوصات  اجراء   . واملعدات  للشاحنات  الغيار  وقطع 
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واملصانع الكيماوية والبتروكيماوية واملعدنية ومحطات حتلية املياه املاحلة وتوليد الطاقة الكهربائية. 
اقامة الصناعات البالستيكية بكافة انواعها وانتاج الواح االكريليك وتسويقها وانتاج وتسويق ثاني 

اوكسيد التيتانيوم .

العربية  الشركة  في  حصتها  بتحويل   2006 ديسمبر   31 في  املنتهية  السنة  خالل  الشركة  قامت 
في  املذكورة  الشركة  اندماج  مت  حيث   %55.41 والبالغة  احملدودة  الغيار  وقطع  واملسابك  للمحاور 
الوطنية فيها  التصنيع  ( والتي تبلغ حصة شركة  ) معدنية  املعادن  الوطنية لتصنيع وسبك  الشركة 
29.21% ، حيث اصبحت حصة الشركة بعد االندماج 35.46% وبالتالي فانه لم يتم توحيد الشركة 

العربية للمحاور واملسابك وقطع الغيار احملدودة ضمن القوائم املالية للشركة .

مبوجب القرار الوزاري رقم 860 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1427 تأسست شركة التصنيع والصحراء 
الى  مقسم  سعودي  ريال  مليون   2.400 مال  برأس   ) سعودية  مساهمة  شركة   ( لألوليفينات 

240.000 الف سهم قيمة كل منها 10 رياالت سعودية ) بعد التجزئة ( .

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2
وزارة  عن  الصادر  العام  واالفصاح  العرض  ملعيار  وفقا  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  اعداد  مت 
التجارة والصناعة ووفقا للمعايير احملاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني. 

ان السياسات احملاسبية الهامة املتبعة من قبل الشركة هي على النحو التالي :

تقديرات االدارة
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات 
التي قد تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات وإيضاحات املوجودات واملطلوبات  واالفتراضات 
احملتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة، إضافة إلى مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل تلك الفترة. 
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنيّة على أفضل املعلومات واألحداث احلالية املتوفرة لدى اإلدارة إال 

أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات .

أسس توحيد احلسابات
إن القوائم املالية  املوحدة تتضمن القوائم املالية لشركة التصنيع الوطنية لفترة التسعة اشهر املنتهية 
املالية  القوائم  واقع  من  شهرا  عشر  االثنى  لفترة  لها  التابعة  والشركات   2006 ديسمبر   31 في 
املالية  السنة  تعديل  بسبب  وذلك   2006 ديسمبر   31 في  املنتهية  للسنة  الشركات  لهذه  املراجعة 
للشركة ) ايضاح 1 ( ونتيجة لذلك فان القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2006 
ال تتضمن نتائج اعمال شركة التصنيع الوطنية ) املركز الرئيسي ( للفترة من 1 يناير ولغاية 31 
مارس 2006 وهي غير جوهرية . وألغراض إعداد هذه القوائم املالية  املوحدة ، فقد مت  استبعاد 

وتسوية جميع األرصدة والعمليات ذات العالقة الهامة بني هذه الشركات التابعة والشركة .

التغيرات في السياسات احملاسبية
غير  املوجودات  معيار  بتعديل   2005 سنة  خالل  القانونيني  للمحاسبني  السعودية  الهيئة  قامت 
امللموسة والذي سرى مفعوله ابتداء من عام 2006 ، ان هذا التعديل يشتمل على بعض التغييرات 
في طرق احملاسبة على املوجودات غير امللموسة عند االقتناء وخالل الفترات التالية لالقتناء ، حيث 
ال  او  محدد  انتاجي  عمر  لها  ليس  التي  امللموسة  غير  املوجودات  قياس  وجوب  على  املعيار  نص 
ميكن حتديدها كالشهرة في هذه احلالة في نهاية كل فترة مالية واظهارها في القوائم املالية وفقا 
لتكلفتها بعد تعديلها مبقدار الهبوط في قيمتها ) ان وجد( . مت ايقاف اطفاء الشهرة اعتبارا من 1 
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ابريل 2006 واعتبار صافي القيمة الدفترية كما في 31 مارس 2006 هي كلفة الشهرة وبدأ العمل 
بتطبيق التعديل على املعيار اجلديد .

العرف احملاسبي
تعد القوائم املالية  املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ االستحقاق ، فيما عدا االستثمارات في 

الشركات الزميلة حيث يتم احتسابها على أساس طريقة حقوق امللكية .

املبيعات
تتحقق املبيعات عند تسليم البضاعة الى العمالء وتظهر بالصافي بعد اخلصم التجاري او خصم 

الكميات .

تقوم إحدى الشركات التابعة بتسويق منتجاتها من خالل شركات تابعة مملوكة للشركاء )ونشير 
لها هنا »باملسوقني«(. تتم املبيعات مباشرة إلى العمالء النهائيني وكذلك إلى املسوقني في أوروبا. 
للمسوقني بأسعار مبدئية عند شحن  التابعة  التوزيع  تتم من خالل محطات  التي  املبيعات  تسجل 
النهائيني بعد  املستلمة من قبل املسوقني من عمالئهم  الفعلية  إلى األسعار  املنتجات، ويتم تعديلها 

خصم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق. يتم التعديل عندما تعلم الشركة بذلك.

املصاريف
منتجات  وبيع  لتسويق  املنفقة  التكاليف  من  رئيسي  بشكل  والتسويق  البيع  مصاريف  تتكون 

الشركات التابعة . ويتم تصنيف املصاريف االخرى كمصاريف ادارية وعمومية .
بشكل  تتعلق  ال  والتي  املباشرة  وغير  املباشرة  املصاريف  والعمومية  االدارية  املصاريف  تتضمن 
مباشر بتكلفة املبيعات وفقا للمعايير احملاسبية املتعارف عليها . ويتم توزيع املصاريف ، اذا دعت 

احلاجة لذلك ، بني املصاريف االدارية والعمومية وتكلفة املبيعات على اساس ثابت .

النقد وما في حكمه
ميكن  التي  العالية  السيولة  ذات  االسالمية  املرابحات  وودائع  النقد   ، حكمه  في  وما  النقد  يتضمن 

حتويلها الى نقد خالل فترة ثالثة شهور او اقل .

املخـزون
تظهر البضاعة بسعر الكلفة أو صافي القيمة املستردة أيهما أقل . ويتم حتديد كلفة البضاعة تامة 
الصنع وحتت التصنيع على أساس طريقة املتوسط املرجح وتتضمن كلفة املواد والعمالة ونسبة 
محددة من املصاريف غير املباشرة ، كما يتم تقييم جميع أنواع البضاعة األخرى على أساس الكلفة 

الوسطية املرجحة.

استثمارات في شركات زميلة واستثمارات اخرى
اململوكة بنسبة ال تقل عن 20 باملئة وهناك تأثيرا فعاال للشركة  تظهر االستثمارات في الشركات 
عليها مبوجب طريقة حقوق امللكية بحيث تظهر االستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء 
التغير في حصة شركة  التصنيع الوطنية في صافي اصول الشركات املستثمر بها ، ويشار اليها 
على انها شركات زميلة. ان حصة شركة التصنيع الوطنية في صافي ارباح او خسائر الشركات 

الزميلة للسنة يتم ادراجها في قائمة الدخل  املوحدة .

غير  الشركات  مال  رأس  من  باملئة   20 عن  تقل  بنسبة  اململوكة  الشركات  في  االستثمارات  تظهر 
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قيد  . ويجري  املؤقت في قيمتها  باالنخفاض غير  القيمة اجلارية  ، ويتم تخفيض  بالكلفة  املتداولة 
االيرادات من هذه االستثمارات عند االعالن عن توزيع االرباح .

املمتلكات واملعدات
االصالح  مصاريف  تعتبر   . املتراكمة  االستهالكات  تنزيل  بعد  بالكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
ويجري   ، رأسمالية  مصاريف  فتعتبر  التحسينات  مصاريف  أما   ، ايرادية  مصاريفا  والصيانة 
القسط  طريقة  باستعمال  وذلك  املقدرة  العملية  حياتها  أساس  على  عليها  االستهالكات  احتساب 

الثابت . إن احلياة العملية املقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هي :

السنوات
33 – 30مباني وانشاءات 

20 - 5آالت ومعدات
14 - 4عدد وادوات

10 - 3أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية
5 - 4سـيارات

1.5مواد مساعدة ) محفزة (

تدني قيمة االصول
بتاريخ قائمة كل مركز مالي ، تقوم الشركة مبراجعة القيم الدفترية لالصول امللموسة وغير امللموسة 
للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة هذه االصول ، وفي حالة وجود مثل هذا 
الدليل ، يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لالسترداد لذلك االصل لتحديد قيمة اخلسارة الناجتة عن 

تدني قيمة االصل ، ان وجدت.

اذا قدرت قيمة االصل القابلة لالسترداد بأقل من قيمتها الدفترية ، يتم تخفيض القيمة الدفترية الى 
القيمة القابلة لالسترداد وحتميل فرق تدني قيمة االصل الى قائمة الدخل املوحدة .

أصول غير ملموسة
برامج  تشغيل  وتكاليف  متويلية  قروض  على  احلصول  بتكاليف  امللموسة  غير  األصول  تتمثل 

حاسب آلي وتكاليف التأسيس وما قبل التشغيل وشهرة وتكاليف البحث والتطوير .

يتم إطفاء تكاليف القروض التمويلية باستعمال طريقة القسط الثابت وذلك على فترة القروض .

الثابت على فترة خمس  القسط  يتم إطفاء تكاليف تشغيل برامج احلاسب اآللي باستعمال طريقة 
سنوات من تاريخ االنتهاء من التشغيل الكامل .

تتمثل تكاليف التأسيس وما قبل التشغيل بأتعاب احملامني املتعلقة بتسجيل الشركات ومصاريف 
تشغيل جتريبي ومصاريف توظيف ورواتب املوظفني الذين شاركو في التجهيز لعمليات االنتاج ، 

ويتم إطفاء هذه التكاليف بإستعمال طريقة القسط الثابت على فترة 7 سنوات .
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متثل الشهرة فائض القيمة العادلة لالسهم الصادرة على صافي األصول املشتراه ، يتم قياس الشهرة 
 في نهاية كل فترة مالية واظهارها في القوائم املالية وفقا لتكلفتها بعد تعديلها مبقدار الهبوط في قيمتها 

) ان وجد ( .

عدا  فيما   ، تكبدها  يتم  التي  الفترة  خالل  الدخل  قائمة  على  والتطوير  البحث  تكاليف  حتميل  يتم 
املشاريع الواضحة واحملددة والتي ميكن تغطية تكاليف التطوير املتعلقة بها خالل النشاط التجاري 
ويتم  ملموسة  غير  موجودات  احلالة  هذه  في  التطوير  تكاليف  وتعتبر   . عنها  ينتج  سوف  الذي 

إطفاؤها باستعمال طريقة القسط الثابت على فترة 7 سنوات .

تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكاليف االقتراض املتعلقة مباشرة باملشروع قيد اإلنشاء لشركة تابعة خالل فترة اإلنشاء 
إلى أن يصبح جاهزاً لالستعمال. هذا ويتم خصم اإليرادات املتحققة من استثمار مبالغ مقترضة 

محددة بانتظار صرفها على املشروع قيد اإلنشاء، من تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها.

حتويل العمالت األجنبية
اجراء  عند  السائدة  التحويل  بأسعار  السعودي  الريال  الى  األجنبية  بالعملة  املعامالت  حتويل   يتم 
املعاملة . ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة املركز 
واخلسائر  املكاسب  إن   . السنة  نهاية  في  السائدة  باألسعار  السعودي  الريال  الى  املوحدة  املالي  

الناجتة عن التسديدات أو حتويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل املوحدة .

تعويضات الصرف من اخلدمة
يتم االستدراك لتعويضات الصرف من اخلدمة في القوائم املالية  وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال 
السعودي على أساس الفترة التي أمضاها املوظف في خدمة الشركة او الشركات التابعة لها كما في 

تاريخ قائمة املركز املالي .

الزكــاة 
تخضع الشركة وشركاتها التابعة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية. 
الوعاء  اساس  على  الزكاة  مخصص  احتساب  يتم   . االستحقاق  ملبدأ  وفقا  للزكاة  االستدراك  يتم 
والربط  املخصص  بني  فروقات  اية  تسجيل  ويجري  اعلى  ايهما  املعدل  الصافي  الربح  او  الزكوي 

النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال املخصص .

عقود االيجار
يتم حتميل االيجارات املستحقة مبوجب عقود االيجار التشغيلي على قائمة الدخل خالل فترة عقد 
االيجار التشغيلي باستخدام طريقة القسط الثابت . وفي حالة عقود االيجار التشغيلي فان جميع 

منافع ومخاطر امللكية املتعلقة باالصل موضوع العقد تبقى على املؤجر .
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النقد وما في حكمه  - 3

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

238.145  296.959  النقد والنقد لدى البنوك
1.686.553  1.098.197  مرابحات 

  1.395.156  1.924.698

المدينــون  - 4

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

365.361  487.550  جتاريون
469.340  518.060  املطلوب من جهة ذات عالقة – ايضاح 42

)5.959 ()6.906 (استدراك ديون مشكوك في حتصيلها
  998.704  828.742

المخــزون  - 5

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

136.498  96.966  بضاعة تامة الصنع
143.790  166.136  مواد خام

194.557  221.777  لوازم وقطع غيار
12.900  14.157  بضاعة حتت التصنيع

  499.036  487.745
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المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى  - 6

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

27.828  32.549  مصاريف مدفوعة مقدما
61.519  133.727  دفعات مقدمة ملوردين

8.566  5.045  تأمينات مستردة
11.936  1.792  ايرادات مستحقة

2.388  1.269  ذمم موظفني
18.321  35.047  أرصدة مدينة أخرى

  209.429  130.558

االستثمارات في الشركات الزميلة واألخرى  - 7
أ ( شركات زميلة  

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

190.209  2.319.465  القيمة الدفترية لالستثمارات
4.356  4.356  قروض ممنوحة

  2.323.821  194.565
)4.356 ()4.356 (مخصص قروض ممنوحة

190.209  2.319.465  مجموع االستثمارات في الشركات الزميلة

وفيما يلي بيان باالستثمارات في الشركات الزميلة :

اسم الشركة الزميلة
النسبة املئوية للملكية

31 مارس 312006 ديسمبر 2006

42.6042.60الشركة الوطنية ملواد التعبئة ) وطن باك (
32.3332.33الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة ) بيئة (

3030الشركة التونسية السعودية للتصدير والتوريد
35.4629.21الشركة الوطنية لتصنيع وسبك املعادن )معدنية(

2525الشركة العربية لتصنيع املبيدات ) مبيد (
-45.34الشركة السعودية لاليثلني والبولي ايثلني
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السعودية  الشركة  في   %75 بنسبة  باالستثمار  لالوليفينات  والصحراء  التصنيع  شركة  قامت 
لاليثلني والبولي ايثلني ) شركة ذات مسؤولية محدودة ( والتي يبلغ رأسمالها 2.737 مليون ريال 
سعودي ، حيث مت قيد االستثمار بالكلفة لكون الشركة ما زالت في مرحلة التنفيذ وسيتم اصدار 
النظامية  االجراءات  استكمال  مت  وقد   ،  2007 سنة  بنهاية  الشركة  لهذه  مدققة  مالية  قوائم  اول 

لتسجيل الشركة.

شركات أخرى ب - 

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

139.581  221.039  استثمارات في حصص رؤوس اموال شركات اخرى 
)51.340 ()57.421 (مخصص هبوط استثمارات

88.241  163.618  املجموع

وفيما يلي بيان باالستثمارات في حصص رؤوس أموال الشركات األخرى :

اسم الشركة الزميلة
النسبة املئوية للملكية

31 مارس 312006 ديسمبر 2006

99شركة تطوير الصناعات
5.625.62شركة التصنيع وخدمات الطاقة

55شركة املدينة لالستثمارات الصناعية
2.082.08الشركة العربية لاللياف الصناعية )ابن رشد(
1.251.25الشركة السعودية التركية القابضة لالستثمار

9595شركة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية
0.40.4شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ) ينساب (

ال توجد اية انشطة لشركة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية ولذلك لم يتم توحيد قوائمها 
املالية في القوائم املالية املوحدة املرفقة علما بان رأسمالها يبلغ 500 الف ريال سعودي .
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مشاريع قيد التطوير  -10
يتكون رصيد املشاريع قيد التطوير كما في 31 ديسمبر 2006 من املبالغ املدفوعة ملشاريع امليثانول 

واخلالت ودراسات لتطوير مشاريع اخرى .
 

تسهيالت قصيرة االجل  -11

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

11.471  17.181  سحب على املكشوف
251.816  267.624  قروض قصيرة االجل

8.465  2.136  أوراق دفع
  286.941  271.752

التابعة وسندات  الشركات  الشركاء في  التسهيالت صادرة مقابل ضمانات شخصية من  إن هذه 
بنسبة  الوطنية  التصنيع  شركة  من  مضمونة  التابعة  للشركات  التسهيالت  بعض  ان  كما  ألمر 

مساهمة الشركة في هذه الشركات .

قروض طويلة األجل  - 12

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

551.615  567.990  صندوق التنمية الصناعية السعودي
1.665.819  1.712.788  بنوك جتارية 

  2.280.778  2.217.434
406.206     426.575  ينزل : اجلزء املتداول

  1.854.203  1.811.228

يتم تسديد قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي على اقساط نصف سنوية غير متساوية 
تبدأ بتواريخ مختلفة . وقد مت تسديد نفقات التمويل مقدما واعتبرت مصاريف رأسمالية يتم اطفاؤها 
على فترات القروض . كما يتم تسديد القروض التجارية على اقساط غير متساوية وحتسب نفقات 

التمويل حسب املعدالت السائدة في السوق .

ان القروض طويلة االجل مت احلصول عليها مقابل رهن كافة املمتلكات واالالت واملعدات اخلاصة 
ببعض الشركات التابعة ، وبعضها بضمانات شخصية واعتبارية من الشركاء بنسبة مساهمة كل 
شريك في هذه الشركات . تتضمن اتفاقيات بعض هذه القروض شروط تتعلق باالحتفاظ بنسب 

مالية معينة خالل فترة االقتراض .
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دائنـــون  -13

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

234.517  152.116  جتاريون
468  554  اطراف ذات عالقة

3.955  2.251  مقاولون
10.420  163.016  آخرون

  286.941  249.360

مطلوبات مستحقة وأخرى  -14

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

90.023  189.515  مطلوبات مستحقة
30.999  50.424  مخصص الزكاة 

40.764  37.789  توزيعات ارباح
26.523  26.693  ذمم دائنة أخرى وفائض اكتتاب

28.093  11.589  مخصصات اخرى
13.911  16.787  تذاكر واجازات مستحقة

  332.797  230.313

تعويضات الصرف من الخدمة  -15

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

39.405  48.738  الرصيد في 1 أبريل
)1.550 ()6.021 (املسدد خالل السنة

10.883  14.198  احململ للسنة
-)2.066 (حذف ما يخص الشركة التابعة املستبعدة

48.738  54.849  الرصيد في 13 ديسمبر
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الزكــاة  -16
التابعة وهي شركة مساهمة وشركات ذات مسؤولية محدودة سعودية  تقوم الشركة وشركاتها 

بتقدمي قوائمها املالية واقراراتها الضريبية والزكوية الى مصلحة الزكاة والدخل بشكل افرادي .

ان العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة واملتعلقة بحسابات شركة التصنيع الوطنية هي كما يلي :

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

1.570.000  2.330.491  رأس املال
64.778  101.820  احتياطي نظامي

-2.053.324  عالوة اصدار
57.877  391.253  ارباح مستبقاة

)4.827 ()13.135 (اخلسارة الصافية املعدلة
2.972  11.839  مخصصات مدورة

-75.000  قروض طويلة االجل
)15.678 ()57.947 (ممتلكات ومعدات

)   1.616.528 ()3.073.583 (استثمارات
)66 ()69.292 (مشاريع قيد التطوير
)97.173 ()1.672.317 (اصول غير ملموسة

)39.246 (77.453  وعاء الزكاة

مت تعديل بعض هذه املبالغ للوصول الى وعاء الزكاة .  
مت احتساب مخصص الزكاة للفترة من 1 ابريل ولغاية 31 ديسمبر 2006 .  

ان حركة مخصص الزكاة لشركة التصنيع الوطنية هي كما يلي :

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

5.739  2.606  الرصيد في 1 ابريل
)3.133 (-املسدد خالل السنة

-1.309  املخصص للسنة
2.606  3.915  مخصص الزكاة لشركة التصنيع الوطنية

28.393  46.509  مخصص الزكاة للشركات التابعة
30.999  50.424  الرصيد في 13 ديسمبر
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حصلت الشركة على الربوط الزكوية لغاية السنة املنتهية في 31 مارس 2003 حيث توجد فروقات 
مببلغ 856 الف رياال مت االعتراض عليها ، كما مت تسديد الزكاة املستحقة عن السنوات املنتهية في 
31 مارس 2004 ولغاية 31 مارس 2006 من واقع اقرارات الزكاة ، ولم تستلم الشركة بعد الربوط 

الزكوية النهائية لهذه السنوات .

احتياطي نظامي  -17
متشيا مع متطلبات نظام الشركات في اململكة العربية السعودية والنظام االساسي للشركة ، تقوم 
الشركة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة 10% من الربح الصافي حتى يبلغ هذا االحتياطي 50% من 

رأس املال . ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة ارباح .

ايرادات استثمارية وأخرى  -18

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

41.953  78.825  عوائد مرابحات واخرى
-12.948  فروقات عمالت اجنبية

-4.450  ايرادات تطوير مشاريع
1.321  1.714  ارباح بيع مخلفات 

3.238  1.550  توزيعات ارباح مستلمة
2.587  -حقوق تقنية واخرى

1.589  4.551  اخرى
  104.038  50.688

مصاريف البيع والتسويق  -19

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

11.203  13.601  رواتب وأجور ومزايا أخرى
105.691  110.383  شحن ونقل

14.011  13.142  حوافز موزعني
887  871  استهالكات واطفاءات

2.283  2.309  دعاية واعالن ومطبوعات
1.801  2.417  مصاريف سفر وتنقل

646  705  بريد وهاتف
614  805  ايجارات

8.195  8.172  أخـرى
  152.405  145.331
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مصاريف إدارية وعمومية  -20

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

46.430  46.851  رواتب وأجور ومزايا أخرى
12.370  5.378  استهالكات واطفاءات

3.217  6.290  اتعاب مهنية واستشارات قانونية
1.221  1.121  ايجارات

1.253  1.730  اعالنات ومطبوعات
2.200  3.460  مساهمات خيرية واعمال اجتماعية

10.458  13  فروقات حتويل عملة
10.798  7.491  أخـرى

  72.334  87.947

التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية  -21
قدمت الشركة ضمانات اعتبارية الى البنوك التجارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي بنسبة 
الضمانات كما في 31 ديسمبر  تلك  بلغ اجمالي  . وقد  الشركات  اموال بعض  متلكها في رؤوس 

2006 مبلغ 116 مليون رياال تقريبا ) 109 مليون رياال تقريبا – 31 مارس 2006 ( .

التزامات وارتباطات قائمة كما في 31 ديسمبر 2006 مقابل  التابعة  يوجد على بعض الشركات 
مارس   31  – رياال  مليون   54( رياال  مليون   11 مببلغ  بنكية  وضمانات  مستندية  اعتمادات 

.)2006

كما يوجد لدى الشركات التابعة االرتباطات الرأسمالية التالية :

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

65.184  -ارتباطات عن مشروع قيد االنشاء
22.709  3.972.118  ارتباطات عن شراء ممتلكات ومعدات

شراء / استبعاد استثمار في شركات تابعة  -22
العربية  الشركة  في  حصتها  بتحويل   2006 ديسمبر   31 في  املنتهية  السنة  خالل  الشركة  قامت 
)معدنية(  املعادن  وسبك  لتصنيع  الوطنية  الشركة  الى  احملدودة  الغيار  وقطع  واملسابك  للمحاور 

)ايضاح 1 ( .

فيما يلي صافي اصول الشركة التابعة في 31 ديسمبر 2005 :
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املبلــــــغ
) بآالف الرياالت السعودية (

1.616  النقد وما في حكمه
7.405  مدينون
34.277  مخزون

2.163  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
5.341  استثمارات في سندات تنمية حكومية

79.410  املمتلكات واملعدات
5.214  اصول غير ملموسة

)8.332 (دائنون
)3.307 (مطلوبات مستحقة واخرى

)8.100 (اجلزء املتداول من قروض طويلة االجل
)44.665 (قروض طويلة االجل

)2.066 (تعويضات الصرف من اخلدمة
68.956  صافي االصول كما في 31 ديسمبر 2005

)1.616 (النقد وما في حكمه
  67.340

 كما مت خالل السنة شراء جميع احلصص في شركة التقنية الرباعية لتدوير الرصاص احملدودة في جدة 
من قبل احدى الشركات التابعة  مقابل دفعات نقدية بلغت 27.000 الف رياالً وقد نتج عن ذلك شهرة 

مببلغ 10.589 الف رياالً .

فيما يلي صافي اصول الشركة التابعة بتاريخ الشراء :

املبلــــــغ
) بآالف الرياالت السعودية (

1.294  نقد وارصدة لدى البنوك
160  مدينون
3.070  مخزون

14.074  ممتلكات ومعدات ، بالصافي
2.176  مصاريف ما قبل التأسيس

)4.363 (دائنون
16.411  صافي االصول املشتراة

10.589  الشهرة الناجتة عن عملية الشراء
27.000  سعر الشراء

)1.294 (نقد وارصدة لدى البنوك
25.706  الصافي
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والشركة  املشتراة  الشركة  ارصدة  أثر  استبعاد  مت  املوحدة  النقدية  التدفقات  قائمة  إعداد  ألغراض 
التدفقات  قائمة  في  مستقل  كبند  رياالً  الف   41.634 البالغ  األثر  صافي  وإظهار  أعاله  املستبعدة 

النقدية املوحدة

توزيعات ارباح  -23
اقترح مجلس االدارة توزيعات من االرباح املستبقاة وعالوة االصدار وذلك على النحو التالي :

توزيع ارباح نقدية على املساهمني مقدارها 233.049 الف رياال متثل 10% من رأس املال   - 
) 1 ريال للسهم الواحد ( .

توزيع سهم مجاني مقابل كل سهمني ومببلغ اجمالي قدره 1.165.245 الف رياال .  -
صرف مبلغ 1.600 الف رياال مكافأة ألعضاء مجلس االدارة .  -

معامالت وارصدة مع اطراف ذات عالقة  -24
ويشار   ( االجنبي  الشريك  مع  وتسويق  بيع  اتفاقية  اوليفينات  للبولي  السعودية  الشركة  وقعت 
وفقا  محددة  بأسعار  الشركة  منتجات  من  كميات  تسويق  على  املسوق  وافق  حيث   ) باملسوق  له 
لالتفاقية . حتدد هذه االتفاقية مسؤوليات التسويق ، والكميات التي سوف يتم تسويقها من قبل 
املسوق ، واملناطق اجلغرافية التي ستباع فيها هذه املنتجات ، وطرق احتساب االسعار ، وشروط 

الدفع ، وااللتزامات االخرى .

تتلخص اهم املعامالت املالية مع اطراف ذات عالقة مبا يلي :

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

1.198.978  1.445.066  مبيعات الى املسوق

تتلخص اهم االرصدة مع اطراف ذات عالقة مبا يلي :

) بآالف الرياالت السعودية (
31 مارس 312006 ديسمبر 2006

ذمم مدينة جتارية – املسوق وشركاته الشقيقة
469.340  518.060   ) باسل آسيا باسيفيك ليمتد ( – ايضاح 4

معلومات قطاعية  -25
يتمثل نشاط الشركة )املركز الرئيسي( باالستثمارات وتعمل الشركات التابعة في املجال الصناعي 
السياسات  نفس  هي  القطاعات  هذه  قبل  من  املتبعة  احملاسبية  السياسات  ان   . والبتروكيماويات 
املبينة في السياسات احملاسبية الهامة . ان االسواق الرئيسية لقطاع البتروكيماويات هي اململكة 
العربية  اململكة  هي  االخرى  والقطاعات  وآسيا  االوسط  والشرق  واوروبا  السعودية  العربية 

السعودية. وفيما يلي البيانات املالية املختارة لهذه القطاعات :
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القطاع
الصناعـي

قطاع
البتروكيماويات

املركز الرئيسي
وقطاع 

اخلدمات
املجمــوع

) بــآالف الريــاالت الســعودية (

للسنة املنتهية 13 ديسمبر 6002
10.356.804  2.570.266  5.509.476 2.277.062 مجموع املوجودات

3.118.381  422.736  1.310.722 1.384.923 مجموع املطلوبات
3.241.196  134.080  2.050.381 1.056.735 املبيعات

1.188.916  27.718  810.503 350.695 الربح االجمالي
218.585  2.643  142.657 73.285 االستهالكات واالطفاءات

1.006.916  31.721  705.898 269.297  الربح من االعمال
2.614.997  112.710  2.083.666 418.621  مصاريف رأسمالية
1.583.277   7.3501.574.477 1.450  اصول غير ملموسة

للسنة املنتهية في 13 مارس 6002
6.839.284 506.348 4.356.839 1.976.097 مجموع املوجودات

3.017.597 291.405 1.580.715 1.145.477 مجموع املطلوبات
2.846.274 96.094 1.704.986 1.045.194 املبيعات

1.053.655 20.557 657.514 375.584 الربح االجمالي
210.191 9.068 120.255 80.868 االستهالكات واالطفاءات

839.442 5.232 551.207 283.003 الربح من االعمال
499.788 10.534 272.632 216.622 مصاريف رأسمالية
2.401 655 1.746 -اصول غير ملموسة

االدوات المالية وادارة المخاطر  -26
املالي في معظمها نقد وما في حكمه وذمم مدينة  املركز  املقيدة في قائمة  املالية  تتضمن األدوات 

وموجودات أخرى وذمم دائنة وقروض ومستحقات ومطلوبات أخرى.

الطرف  تكبد  إلى  يؤدي  مما  بالتزاماته  الوفاء  على  ما  طرف  مقدرة  عدم  هي   - االئتمان  مخاطر 
اآلخر خلسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان. مت إيداع النقد لدى بنوك 

محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

مخاطر سعر العموالت - هي مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار 
العموالت في السوق. ليس لدى الشركات التابعة موجودات جوهرية حتمل عموالت ولكن لديها 
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مطلوبات حتمل عموالت كما في 31 ديسمبر 2006 . تقوم الشركة بإدارة قروضها التي عليها 
أثر  لها  ثابتة والتي  إلى  العموالت من متغيرة  أسعار عمولة متغيرة باستعمال مقايضات أسعار 
القروض املتغيرة إلى أسعار ثابتة. وعند استعمال أسعار  اقتصادي في حتويل أسعار عموالت 
املقايضة يوفر ذلك للشركة باالتفاق مع الطرف املقابل على تبادل الفرق بني عقود األسعار الثابتة 

واألسعار املتغيرة في أوقات محددة )ربع سنوي( وذلك بالرجوع إلى القيمة املقترحة األصلية.

مخاطر السيولة - هي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على تأمني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات 
املتعلقة باألدوات املالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية 
للتأكد من  الدورية  املراقبة  السيولة من خالل  العادلة. تدار مخاطر  بسرعة وبقيمة تقارب قيمته 

توفر سيولة كافية ملقابلة أية التزامات مستقبلية.

مخاطر العمالت - هي مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف 
والدوالر  واليورو  السعودي  بالريال  هي  األساسية  الشركة  معامالت  إن  األجنبية.  العمالت 

األمريكي. تراقب اإلدارة تقلبات أسعار العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.

القيمة العادلة - هي القيمة التي يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف راغبة في ذلك 
وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. مبا أنه يتم حتضير أدوات الشركة املالية على 
العادلة.  القيمة  الدفترية وتقديرات  القيمة  التاريخية، قد تنتج فروقات بني  التكلفة  أساس طريقة 
تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات الشركة املالية ال تختلف بشكل جوهري عن 

قيمتها الدفترية.

ربحية السهم  -27
في كما  سهم  الف   233.049 البالغة  االسهم  عدد  اساس  على  السهم  ربحية  احتساب   مت 

31 ديسمبر 2006  ) 157.000 الف سهم – 31 مارس 2006 ( .

اعتماد القوائم المالية  -28
مت اعتماد القوائم املالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 25 فبراير 2007.

ارقام المقارنة  -29
مت اعادة تصنيف بعض ارقام السنة املنتهية في 31 مارس 2006 لتتفق مع العرض للسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2006 .





دليل الشركات
بمجموعة التصنيع الوطنية
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تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

املنتج:

األسواق:

املوقع:

البريد الكتروني:

املوقع االنترنت:

موقع املصنع:

1409/03/20هـ

% 66 شركة التصنيع الوطنية 
% 33 مؤسسة اخلليج لالستثمار 

% 1 الدكتور/ طالل بن علي الشاعر 

إنتاج مادة ثاني أكسيد التيتانيوم

مادة ثاني أكسيد التيتانيوم هي املادة الرئيسية املستخدمة في الطالء 
واألحبار والبالستيك واملطاط والورق واملنسوجات وبالط السيراميك 

ومستحضرات التجميل واملواد الصيدالنية وغيرها من الصناعات.

دول العالم الصناعية في أسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا واملنطقة العربية 
وأستراليا.

برج املستقبل
ص.ب 13586 - جدة 21414

هاتف: 6529966 - فاكس: 6529933

manabi@cristalarabia.com

www.cristalarabia.com

مدينة ينبع الصناعية
ص.ب 30320

هاتف: 3212800 - فاكس: 3961018

الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة
»كريستل«
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تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

األسواق:

املوقع:

عنوان الشركة:

البريد الكتروني:

املوقع اإللكتروني:

1422/07/07هـ

% 75 شركة التصنيع الوطنية 
% 25 شركة باسل القابضة للشرق األوسط 

إنتاج البروبلني بطاقة قدرها 455 ألف طن سنوياً.
والبولي بروبلني بطاقة قدرها 450 ألف طن سنوياً.

واجلنوبية  الشمالية  وأمريكا  األوروبية  الــدول  وخاصة  املختلفة  العالم  دول 
وأسيا مبا فيها اليابان والصني والشرق األوسط وأفريقيا.

يقع املصنع مبدينة اجلبيل الصناعية ضمن املجمع الرئيسي الذي أقامته شركة 
التصنيع الوطنية للبتروكيماويات.

ص.ب 35579 - اجلبيل 31961
هاتف: 3416449 - فاكس: 3419528

general@npic.com.sa

www.nic.com.sa

الشركة السعودية للبولي أوليفينات
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تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

املنتج:

األسواق:

املوقع:

البريد الكتروني:

املوقع االنترنت:

1427/4/8هـ

%60.45 شركة التصنيع الوطنية 
%32.55 شركة الصحراء للبتروكيماويات 

%7 املؤسسة العامة لتأمينات االجتماعية 

إنشاء وإدارة وتشغيل ومتلك املشاريع البتروكيماوية والكيماوية وتسويق 
منتجاتها والقيام بكافة األعمال املتعلقة بها.

املواد الكيماوية والبتروكيماوية مبختلف أنواعها

محلياً وإقليمياً وعربياً  وعاملياً.

تقع اإلدارة العامة في مدينة الرياض
شارع الستني - امللز

مبنى العقارية الثانية - البرج الثاني الدور السابع
ص.ب 26707 - الرياض 11496

هاتف 4767166 - فاكس 4770898

general@nic.com.sa

www.tasnee.com.sa

شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات
شركة مساهمة سعودية
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تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

املنتج:

األسواق:

املوقع:

البريد الكتروني:

املوقع االنترنت:

1472/4/8هـ

% 75 شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات 
% 25 شركة باسل القابضة للشرق االوسط 

صناعة وانتاج املواد الكيماوية والبتروكيماوية وتسويقها

البروبلني وااليثلني والبولي ايثلني.

محلياً واقليمياً وعربياً وعاملياً.

تقع اإلدارة العامة في مدينة اجلبيل الصناعية
ص.ب. 35579 اجلبيل 31961

هاتف: 3416449 - فاكس: 3419528

general@nic.com.sa

www.tasnee.com.sa

الشركة السعودية لاليثلين والبولي ايثلين



رؤية واضحة و آفاق واسعة
Clear Vision & Expanding Horizons

شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات

تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

األسواق:

املوقع:

البريد الكتروني:

املوقع اإللكتروني:

1422/09/06هـ

% 97 شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 
% 3 الشركة الوطنية اخلليجية لتقنية البتروكيماويات 

القيام بخدمات التسويق للغير والوكاالت التجارية ووكاالت التوزيع وخدمات 
الفحص واملعاينة وخدمات التعبئة والتغليف.

ونــشــاطــهــا األســـاســـي تــســويــق الــبــروبــلــني والــبــولــي بــروبــلــني واملــنــتــجــات 
البتروكيماوية.

والشرق  وإيــران  وباكستان  والهند  اخلليج  ودول  السعودية  العربية  اململكة 
األوسط والقارة األفريقية.

يقع املركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض
شارع الستني - امللز
مبنى العقارية الثانية

البرج األول - الدور الثاني
ص.ب 26707 - الرياض 11496

هاتف: 4734559 - فاكس: 4734580

marketing@tasneepetrochemicals.com

www.tasneepetrochemicals.com
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تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

املنتج:

األسواق:

املوقع

البريد اإللكتروني:

املوقع اإللكتروني:

1412/08/28هـ

شركة التصنيع الوطنية  97 %
الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي  3 %

صناعة وتسويق املواد البالستيكية ذات اجلودة العالية

ألواح البولي كاربونيت )ألواح الرواد - املساتر شيت - رويالستك - كريستال 
شيت مبختلف السماكات واملقاسات واأللوان( األلواح األكريليك - ألواح أي. 
صناديق   - ايثلني  البولي  ألــواح   - ستايرين  البولي  ألــواح   -  ABC سي.  بي. 

بطاريات السيارات - تدوير البالستيك - عبوات الدهانات.

اململكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون، معظم الدول العربية، وبعض 
الدول اآلسيوية واألوربية.

مصنع الرياض:
املدينة الصناعية الثانية - بالرياض

ص.ب 29452 الرياض 11457
هاتف: 2651966 - فاكس: 2651973

مصنع الدمام:  املدينة الصناعية الثانية - الدمام
ص.ب 14164 الدمام 31424

info@alrowad.biz

www.alrowad.biz 

شركة الرواد الوطنية للبالستيك 
»الرواد«



رؤية واضحة و آفاق واسعة
Clear Vision & Expanding Horizons

شركة الرواد لألغشية الصناعية

تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

املنتج:

األسواق

املوقع :

عنوان الشركة:

البريد اإللكتروني:

املوقع اإللكتروني:

1427/4/15هـ

% 70 شركة الرواد الوطنية للبالستيك 
% 15 شركة جولدن تريد  
% 15 شركة واسو تكنولوجي  

انتاج وتصنيع االغشية الصناعية بانواعها املختلفة.

االغشية صناعية.

العربية،  الــدول  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  السعودية،  العربية  اململكة 
افريقيا.

الدمام

ص.ب 29452 - الرياض 11457
هاتف: 2651966 - فاكس: 2651973

info@alrowad.biz

www.alrowad.biz
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تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

املنتج:

االسواق:

املوقع:

البريد اإللكتروني:

املوقع اإللكتروني:

1413/05/08 هـ

% 80 شركة التصنيع الوطنية 
% 10 مؤسسة بانعيم للتجارة 
% 10 السيد/ سعيد محمد باسميح 

انتاج بطاريات السيارات

بطاريات السيارات بأنواعها.

اململكة العربية السعودية، والدول املجاورة.

املدينة الصناعية الثانية
املرحله الثالثة - الرياض

ص.ب 177 الرياض 11383
اململكة العربية السعودية

تلفون: 2650019 - فاكس: 2650057

nbc@battariat.com

www.battariat.com 

الشركة الوطنية لصناعة البطاريات 
»بطاريات«



رؤية واضحة و آفاق واسعة
Clear Vision & Expanding Horizons

تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

املنتج:

األسواق:

املوقع:

البريد الكتروني:

1410/10/25هـ.

% 71.74 شركة التصنيع الوطنية 
% 23.72 شركة دلة اإلستثمار الصناعي 

% 4.54 السيد/ أحمد بن محمد عاقل الشهري 

إعادة تدوير البطاريات املستهلكة صناعياً وإنتاج الرصاص والبولي بروبلني 
وسلفات الصوديوم من البطاريات املستهلكة.

مادة الرصاص، البولي بروبلني، سلفات الصوديوم.

اململكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون، األردن، باكستان، اليمن.

املنطقة الصناعية الثانية
املرحلة الثالثة - الرياض

ص.ب 43169 الرياض 11561
اململكة العربية السعودية

هاتف: 2652424 - فاكس: 2652223

info@rasass.com.sa

الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة
»رصاص«
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KHADAMAT

تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

األسواق:

املوقع:

البريد الكتروني:

1406/07/29هـ

% 61.67 شركة التصنيع الوطنية  
% 38.33 نخبة من رجال األعمال 

الــســيــارات  بــطــاريــات  وتشمل  الصناعية  املنتجات  تــوزيــع  و  وبــيــع  تسويق 
التجارية  الوكاالت   - والتصدير  االستيراد  اعمال   - البالستيكية  األلــواح   -
وتشمل  الصناعية  اخلدمات  مجاالت  في  االستثمار   - الصناعية  للمنتجات 

خدمات احملافظة على البيئة وخدمات اجلودة والفحص واالختبار الفني.

السوق احمللي واإلقليمي

مبنى العقارية البرج األول
شارع الستني - امللز - الرياض

ص.ب 86868 الرياض 11632
تلفون: 4762800 )01(
فاكس: 4760088 )01(

khadamatbp@hotmail.com

الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة 
»خدمات«



رؤية واضحة و آفاق واسعة
Clear Vision & Expanding Horizons

تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

خدمات الشركة:

األسواق:

املوقع :

الفروع:

1406/07/29هـ

% 57.94 شركة التصنيع الوطنية 
شركاء آخرون  42.06 %

تقدمي اخلدمات الفني في مجاالت الفحص واالختبار، واملعايرة والصيانة، 
ونظم إدارة اجلودة والبيئة )األيزو( وخدمات إدارة األغذية )هاسب( والصحة 

والسالمة، وتقنية املعلومات.

أنظمة إدارة اجلودة وفقاً لسلسلة األيزو )9000( - أنظمة إدارة البيئة وفقاً 
 )OHSAS 18001( أنظمة السالمة والصحة املهنية - )لسلسلة األيزو )9000
أنظمة إدارة سالمة الغذاء )الهاسب( - فحص املنتجات وإصدار شهاد وفقاً 

لتعليمات االحتاد األوروبي )عالمة CE( - وغيرها من إجراءات الفحص 
واالختبار الفني.

اململكة العربية السعودية

املقر الرئيسي
ص.ب 8993 الدمام 31481

اململكة العربية السعودية
تلفون: 8281835 - فاكس 8281267 

sales@fahss.com info@fahss.com :البريد اإللكتروني
www.fahsstuv.com :موقع اإلنترنت

فرع الفحص واإلختبار الفني )فحص/TUV اجلبيل(
ص.ب 10771 اجلبيل 31961 - اململكة العربية السعودية

تلفون: 3622997، 3615658  - فاكس: 3624580
info@fahsstuv.com :البريد اإللكتروني

www.fahsstuv.com :موقع اإلنترنت
مختبر اخلليج للمقاييس واملعايير )جيمس(

ص.ب 10166 اجلبيل 31961 - اململكة العربية السعودية
تلفون: 3419453، 3419452،  3419451 - فاكس: 3417628

info@gems-calibration.com :البريد اإللكتروني
www.gems-calibration.com :موقع اإلنترنت

الشركة الوطنية للفحص واإلختبار الفني المحدودة
»فحص«
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تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

خدمات الشركة:

األسواق:

املوقع :

الفروع الرئيسي:

1425/3/8هـ

% 57.94 شركة التصنيع الوطنية 
شركاء آخرون  42.06 %

تقدمي اخلدمات الفني في مجاالت الفحص واالختبار، ونظم إدارة اجلودة 
والبيئة )األيزو( وخدمات إدارة األغذية )هاسب( والصحة والسالمة، وتقنية 

املعلومات.

أنظمة إدارة اجلودة وفقاً لسلسلة األيزو )9000( - أنظمة إدارة البيئة وفقاً 
 )OHSAS 18001( أنظمة السالمة والصحة املهنية - )لسلسلة األيزو )9000
أنظمة إدارة سالمة الغذاء )الهاسب( - فحص املنتجات وإصدار شهاد وفقاً 

لتعليمات االحتاد األوروبي )عالمة CE( - وغيرها من إجراءات الفحص 
واالختبار الفني.

دول مجلس التعاون اخلليجي، وبعض الدول العربية

املقر الرئيسي
ص.ب 26674 - املنامة - مملكة البحرين

تلفون: 7877391 1-973 - فاكس: 7877392 973-1
tuvbahrain@tuv1.com :البريد اإللكتروني

www.tuv1.com :موقع اإلنترنت

فرع ابوظبي
ص.ب 46030 - ابوظبي - االمارات العربية املتحدة

تلفون: 4478500 2-971 - فاكس: 4478600 971-2
rwtuvgis@eim.ae :البريد اإللكتروني

فرع دبي
ص.ب 79123 - دبي - االمارات العربية املتحدة

تلفون: 3456431 4-971 - فاكس: 3456373 971-4
rwtuvdxb@eim.ae :البريد اإللكتروني

شركة آر دبليو تي يو في ميدل ايست
“RWTUV-ME”



رؤية واضحة و آفاق واسعة
Clear Vision & Expanding Horizons

الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة
»وطن باك«

تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

املنتج:

األسواق:

املوقع

1404/04/19هـ

% 50.4 شركة عسير 
% 42.6 شركة التصنيع الوطنية 

% 7 رجال أعمال 

إنتاج وتسويق وبيع الكرتون املضلع.

إنتاج كرتون مضلع جلميع القطاعات واالستخدامات.

العربية  ــدول  ال اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  السعودية،  العربية  اململكة   
)األردن، سوريا اليمن(.

املدينة الصناعية الثانية بالرياض
ص.ب 25817 - الرياض 11476

تلفون 2652211 - فاكس 2652483
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تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

املنتج:

األسواق

املوقع :
عنوان الشركة:

البريد اإللكتروني:

املوقع اإللكتروني:

1411/05/16هـ

% 35.46 شركة التصنيع الوطنية 
% 64.54 بقية املساهمني 

صناعة األسالك ومنتجاتها واملسبوكات املعدنية املختلفة.

الكربون  عالية  مجلفنة  أســالك   - الشد  مسبقة  للخرسانة  مجدولة  أســالك 
الهياكل   - للمراتب  نوابض  أســالك   - الكربون  منخفضة  مجلفنة  أســالك   -
احلديدية للمراتب - أسالك اللحام - البراغي - مسامير ذات أشكال متعددة. 

مسبوكات معدنية مختلفة ومحاور وقطع غيار الشاحنات.

العربية،  الــدول  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  السعودية،  العربية  اململكة 
بريطانيا،  إيطاليا، باكستان، إيران.

مدينة اجلبيل الصناعية
ص.ب 10882 - اجلبيل الصناعية 31961

هاتف: 3588000 - فاكس: 3583831

natmetal@natmetalco.com

www.natmetalco.com

الشركة الوطنية  لتصنيع وسبك المعادن »معدنية«
)شركة مساهمة مدرجة في تداول(



رؤية واضحة و آفاق واسعة
Clear Vision & Expanding Horizons

تاريخ التأسيس:

الشركاء الرئيسيون:

مهام الشركة 
ونشاطها:

خدمات الشركة:

األسواق:

املوقع :

البريد اإللكتروني:

املوقع اإللكتروني:

1408/7/28هـ

% 32.33 شركة التصنيع الوطنية 
شركاء آخرون  67.67 %

جمع ونقل النفايات بجميع أنواعها والتخلص منها.  .1
مكافحة التلوث بالزيت واملواد الكيماوية.  .2

نظافة املدن.  .3
الدراسات البيئية.  .4

أعمال مراقبة التلوث والهندسة والتصاميم البيئية.  .5
إدارة وتشغيل وحدات املعاجلة والتنقية املختلفة.  .6

والتنقية  املعاجلة  وحـــدات  وتشغيل  وإدارة  النفاياتاخلطرة  ومعاجلة  نقل 
املختلفة.

اململكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون اخلليجي

P منطقة الصناعات الثانوية - املقطع
طريق 189 - مدينة اجلبيل الصناعية

ص.ب 10628 - اجلبيل الصناعية 31961
هاتف: 35880088 - فاكس: 3588584

info@beeah.com

www.beeah.com

الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة
»بيئة«



شركة التصنيع الوطنية
ص.ب 26707 - الرياض 11496 - اململكة العربية السعودية

هاتف: 4767166 - فاكس: 4770898
E-mail: general@nic.com.sa :بريد الكتروني

Internet: http://www.tasnee.com :انترنت




