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لتك�ن رائدة يف �سناعاتها وحري�سة على م�س�ؤولياتها جتاه م�ساهميها  الرؤيـــــة: 
وكافة اأ�سحاب العالقة معها يف اأنحاء العامل.

حتقيق النم� ال�سريع والدائم عن طريق تطبيق اأف�سل اأ�ساليب العمل. المهمة:  
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة



 بع����د ت�قع����ات متحفظة لنم����� االقت�س����اد العاملي يف الع����ام 2013م، حي����ث و�سل النم� 
االقت�س����ادي االإجمايل العاملي اإلى 2.4%، ي�ستقبل االقت�ساد العاملي عام 2014م باأنباء 
اأك����ر تفاوؤاًل حملتها العديد من التقارير مع ت�قعات باأن تق�د الدول الغنية قاطرة النم� 
لهذا العام، بعد اأن بداأت تتعافى من االأزمة املالية العاملية التي �سربتها يف عام 2008م، 
حي����ث من املت�قع اأن ت�سل ن�سبة النم� يف االقت�سادات النامية اإلى 5.1% مع نهاية عام 

2014م واأن ي�سل النم� االإجمايل العاملي اإلى 3.7% تزيد اإلى 3.9% عام 2015.
واإن كان هذا التفاوؤل مل ميتد اإلى منطقة ال�سرق االأو�سط مع مزيد من عدم اال�ستقرار 
االقت�س����ادي يف الكثري من الدول العربية حيث تلعب ال�سيا�سة الدور االأعظم يف حتديد 
ت�جهات ال��س����ع االقت�سادي، اإال اأن ال��س����ع اختلف يف منطقة اخلليج العربي واململكة 
العربية ال�س����ع�دية التي ت�سهد ا�ستقرارًا �سيا�س����يًا وف�ائ�ض مالية بفعل عائدات البرتول 
والغ����از. ومن املت�قع اأن يدعم االإنفاق احلك�مي اأن�س����طة القطاع اخلا�ض فيحافظ على 

م�ست�يات من� مرتفعة، مما �سيعزز اإ�سهامه يف من� الناجت املحلي االإجمايل.
وت�س����تمر الت�س����نيع ال�طني����ة يف خططه����ا لتح�س����ن االأداء وتعزيز املكت�س����بات وتط�ير 
الق����درات، مما �سي�س����اعدها على ا�س����تمرار من����� اأرباحها وحق�ق م�س����اهميها مدف�عة 
بت�قعات بتح�س����ن الظروف االقت�سادية يف االأ�س�اق املتقدمة والنا�سئة مما يدعم زيادة 
االإنتاج ال�س����ناعي يف ال�الي����ات املتحدة االأمريكية واأوروبا، وه� م����ا ي�ؤدي بدوره لزيادة 

الطلب على البرتوكيماويات.

كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة

المهندس مبارك بن عبداهلل الخفرة



وت�افقًا مع ذلك تعكف الت�سنيع على عدد من الدرا�سات للت��سع يف بع�ض م�سانعها القائمة وتاأ�سي�ض 
واإن�س����اء م�س����اريع �س����ناعية جديدة وامل�س����اركة فيها كما خطت ال�س����ركة خط�ات متميزة يف جمال 
امل�س�����ؤولية االجتماعية يف عام 2013م �س����من روؤيتها اال�سرتاتيجية بت�جيه 1% من اأرباحها ال�سن�ية 

لل�سرف على برامج امل�س�ؤولية االجتماعية.
وتت�ا�س����ل الثقة يف قدرات الت�سنيع على النم� والت��سع لتلبية احتياجات االأ�س�اق املحلية واالإقليمية 
والدولية، �س����من ثقة اأكرب يف االقت�ساد ال�س����ع�دي الذي ينم� ويتط�ر من خالل روؤية �ساملة للقيادة 
ال�س����ع�دية، وتبقى الثقة االأكرب يف اهلل �س����بحانه وتعالى اأن يلهمنا جميعًا الت�فيق وال�سداد ويهيئ لنا 

من اأمرنا ر�سدا.
ويف اخلت����ام اأق����دم وزمالئي اأع�س����اء جمل�ض االإدارة �س����كري وتقديري لكاف����ة العاملن يف جمم�عة 
الت�س����نيع ال�طنية ملا بذل�ه وما �س����يبذل�نه من جهد الإجناح م�س����رية الت�س����نيع ال�طنية و�سركاتها 

ال�س����قيقة، �س����ائاًل اهلل اأن يدمي عل����ى بالدنا اخلري والتط�����ر وميتعها باالأمن واال�س����تقرار يف ظل 
قيادتنا احلكيمة، اإنه على كل �سيء قدير.

مبارك بن عبداهلل اخلفرة
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2013م
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ي�سر جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية اأن يقدم لل�سادة امل�ساهمني الكرام تقريره ال�سنوي عن اأعمال واأداء ال�سركة لل�سنة املالية املمتدة من 
2013/1/1م وحتى 2013/12/31م، م�سحوبًا بالقوائم املالية املدققة والإي�ساحات املرفقة بها، ومت�سمنًا اأهم التطورات عن اأداء واأن�سطة 

ال�سركة.  وذلك على التف�سيل الآتي:

لمحة عامة: 
تاأ�س�ست �سركة الت�سنيع ال�طنية مب�جب القرار ال�زاري رقم 601 وتاريخ 24 ذو احلجة 1404ه�، ويبلغ راأ�سمال ال�سركة )6.689.141.660 ريال �سع�دي(.

وبف�سل من اهلل تعالى ا�ستطاعت �سركة الت�سنيع ال�طنية خالل العام 2013م اأن حتافظ على مكت�سباتها وحتقق العديد من االإجنازات املهمة، حيث وا�سلت ال�سركة 
حت�سن اأدائها وتعزيز مكانتها وق�تها �س�اء حمليًا اأو اإقليميا اأو عامليًا، وا�ستكمال تنفيذ وت��سعة م�ساريعها، باالإ�سافة اإلى بل�غ مراحل متقدمة يف تخطيط ودرا�سة عدد من 

امل�ساريع اجلديدة.

تقرير مجلس اإلدارة 
لعام 2013م

السادة /  مساهمي شركة التصنيع
الوطنية  المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

14
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أوالً: أنواع األنشطة الرئيسية للشركة:
يتمثل ن�ساط ال�سركة باال�ستثمار يف املجاالت ال�سناعية ونقل التقنية ال�سناعية املتقدمة للمملكة يف جمال �سناعة 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، وي�سمل ن�ساط �سناعة البرتوكيماويات اإنتاج االإيثلني 
والبويل اإيثلني والربوبلني والبويل بروبلني، كما ي�سمل ن�ساط املجال ال�سناعي اإنتاج وت�سويق ثاين اأك�سيد التيتانيوم واإنتاج البطاريات  اجلافة وال�سائلة لل�سيارات واال�ستخدامات ال�سناعية 
الفنية واإجراء  وتقدمي اخلدمات  والبطاريات  البال�ستيك  منتجات  ت�س�يق  االأخرى  الن�ساطات  وت�سمل  االكريليك،  األ�اح  واإنتاج  اأن�اعها  بكافة  البال�ستيكية  وال�سناعات  الر�سا�ض  واإنتاج 
الفح��سات الفنية على التجهيزات واملن�ساآت ال�سناعية وامل�سانع الكيماوية والبرتوكيماوية واملعدنية وحمطات حتلية املياه املاحلة وت�ليد الطاقة الكهربائية. وفيما يلي ت��سيح لتاأثري كل 

من تلك الن�ساطات يف حجم اأعمال ال�سركة:

املجموعاملركز الرئي�صي والن�صاطات الأخرىقطاع البرتوكيماوياتالقطاع ال�صناعـي

100%2.1%47.6%50.3%الن�سبة من املبيعات

ثانيًا: الخطط والتوقعات المستقبلية، والمخاطر:
اخلطط والتوقعات امل�ستقبلية: اأ- 

l	 تعمل ال�سركة على عدد من الدرا�سات املتعلقة بتو�سيع الطاقة االإنتاجية لبع�ض خطوط االنتاج يف عدد من امل�سانع القائمة، كما تعمل ال�سركة على عدد من الدرا�سات املتعلقة
بتاأ�سي�ض واإن�ساء م�ساريع �سناعية جديدة وامل�ساركة فيها.

l	 وتخطط ال�سركة ب�سكل عام لال�ستمرار يف حت�سن اأدائها، وتعزيز مكت�سباتها، وتط�ير قدراتها، مما �سي�ساعد � مب�سيئة اهلل � على ا�ستمرار من� االأرباح ومن� حق�ق امل�ساهمن. اإال
اأنه وفيما يتعلق بالت�قعات امل�ستقبلية اخلا�سة باأ�سعار منتجات ال�سركة، كاملنتجات البرتوكيماوية والكيماوية يف االأ�س�اق العاملية، فاإنه من ال�سعب التنب�ؤ بها بدقة، الرتباطها بعدد 

من املعطيات االقت�سادية العاملية املتغرية.
املخاطر: ب- 

تتلخ�ض املخاطر التي قد تتعر�ض لها اأعمال ال�سركة، بالتغريات التي قد تطال االقت�ساد العاملي من حيث االنكما�ض والرك�د والتي قد ت�ؤدي بدورها اإلى خف�ض الطلب على منتجات ال�سركة 
اأو انخفا�ض اأ�سعار هذه املنتجات، وكذلك قد تتعر�ض ال�سركة ملخاطر تغري اأ�سعار امل�اد اخلام التي تعتمد عليها ال�سركة بدرجة كبرية، كما يعتمد اأداء ال�سركة على م�ست�ى االأداء الت�سغيلي 
للم�سانع والتي حتت�ي العديد من التقنيات واملعدات وقد تك�ن عر�سة لالأعطال والت�قف، كما قد تتعر�ض ال�سركة ملخاطر تذبذب اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية، اأو للمخاطر املتعلقة 

بق�انن مكافحة االإغراق، اأو ملخاطر املناف�سة.
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أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة: ثالثًا: 
تتمتع �سركة الت�سنيع ال�طنية مبركز مايل ق�ي وم�ؤ�سرات مالية ايجابية تدعم خططها يف الت��سع يف ا�ستثمارات وحتالفات ا�سرتاتيجية ت�ساعد على النم� امل�ستمر باإذن اهلل، وتر�سيخ 

مركزها يف االأ�س�اق املحلية والعاملية. وي��سح اجلدول التايل نتائج االأعمال لل�سن�ات املالية اخلم�ض االأخرية:

العام
املبلغ مباليني الريالت

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

3133.16221.7037.79010.863519 دي�سمرب 2009

3134.70420.2489.26215.9931.473 دي�سمرب 2010

11.02319.6492.441 3139.92822.151 دي�سمرب 2011

12.06717.9221.764 3145.61026.000 دي�سمرب 2012

3147.27027.68712.00618.1991.177  دي�سمرب 2013

126.78%67.53%54.12%27.57%42.54%النمو خالل خم�س �صنوات

رابعًا: التحليل الجغرافي لإليرادات:

اأمريكااأوروبا�سرق اآ�سياالقارة الهنديةاأفريقياال�سرق الأو�سطجمل�س التعاوناململكة العربية ال�سعوديةاملنطقة

19%15%28%6%8%3%7%14%ن�سبة املبيعات

خامسًا: القروض التي حصلت عليها الشركة:

مدة ال�سدادر�سيد القرو�سامل�سدد خالل العاما�سل مبلغ القر�ساجلهة املانحة

8 �سن�ات5.323.215.0002.323.215.0003.000.000.000بنوك حملية

7 �سن�ات2.000.000.000ال ي�جد2.000.000.000�سكوك
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سادسًا: النتائج التشغيلية:
بن�سبة   انخف�ض  قد  الت�سغيلي  الربح  باأن  علمًا  املا�سي.  العام  عن   % بانخفا�ض 33.2  اأي  ريال  مبلغ 1.177.437األف  م  وحتى 2013/12/31  م  من 2013/1/1  للفرتة  االأرباح  �سايف  بلغ 
25.05%  اإلى  3.087.832 األف ريال يف عام 2013م مقابل 4.119.630 األف ريال يف عام 2012م. ويع�د �سبب االنخفا�ض يف �سايف االأرباح ال�سن�ية لعام 2013 م مقارنة بالعام ال�سابق 

ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�ض اأ�سعار البيع يف قطاع ثاين اك�سيد التيتاني�م،  وانخفا�ض الكمية املنتجة واملباعة يف قطاع البرتوكيماويات على الرغم من حت�سن اأ�سعار البيع.
كما بلغت حق�ق امل�ساهمن بنهاية دي�سمرب 2013م مبلغ 12.006.133 األف ريال اأي بانخفا�ض قدره 0.51 % عن العام املا�سي. و بلغت امل�ج�دات بنهاية دي�سمرب 2013م 47.270.232 األف 

ريال اأي بزيادة قدرها  3.6% عن العام املا�سي.
هذا وتعد ال�سركة ق�ائمها املالية وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبن القان�نين واملالئمة لظروف ال�سركة واملتفقة مع نظام ال�سركات والنظام االأ�سا�سي لل�سركة.

سابعًا: الشركات التابعة:
ال�صركة الوطنية لثاين اأك�صيد التيتانيوم )كري�صتل(:- 1

�سركة ذات م�سئولية حمدودة، مقرها مدينة جدة، ومقر عملياتها الرئي�ض يف مدينة ينبع ال�سناعية، باالإ�سافة مل�سانعها يف اأمريكا واأوروبا وا�سرتاليا، ومتلك الت�سنيع فيها ح�سة %66 
من راأ�ض املال. 

ال�صركة ال�صعودية للبويل اأوليفينات:- 2
�سركة ذات م�سئولية حمدودة، مقرها ومقر عملياتها الرئي�ض يف مدينة اجلبيل ال�سناعية، ومتلك الت�سنيع فيها ح�سة ن�سبتها 75% من راأ�ض املال.

�صركة الت�صنيع وال�صحراء لالأوليفينات:- 3
�سركة م�ساهمة �سع�دية، مقرها مدينة الريا�ض، ومقر عملياتها الرئي�ض يف مدينة اجلبيل ال�سناعية، وعدد اأ�سهمها امل�سدرة )283.000.000( مائتان وثالثة وثمان�ن ملي�ن �سهم 

مت�ساوية القيمة، تبلغ القيمة اال�سمية لكل منها )10( ع�سرة رياالت، ومتتلك �سركة الت�سنيع الوطنية )ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر( ما ن�سبته 60.45% من االأ�سهم.
ومتار�ض �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات ن�ساطها من خالل ال�سركات التابعة لها، وهي: 

ال�سركة ال�سعودية لالإيثيلني والبويل اإيثيلني: 3-1

من   %75 ن�سبتها  فيها ح�سة  لالأوليفينات  وال�سحراء  الت�سنيع  �سركة  ال�سناعية، ومتلك  مدينة اجلبيل  الرئي�ض يف  ومقر عملياتها  م�سئولية حمدودة، مقرها  ذات  �سركة 
راأ�ض املال. 
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ال�سركة ال�سعودية حلام�س الأكريليك وم�ستقاته: 3-2

�سركة ذات م�سئولية حمدودة، مقرها مدينة الريا�ض، ومقر عملياتها الرئي�ض يف مدينة اجلبيل ال�سناعية، ومتلك �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات فيها ح�سة 
ن�سبتها 65% من راأ�ض املال، كما متلك الت�سنيع فيها ح�سة مبا�سرة ن�سبتها 13% من راأ�ض املال. وتعمل هذه ال�سركة على اإن�ساء وت�سغيل عدد من امل�ساريع ت�سكل يف جمملها 
جممعًا متكامال ي�سم م�سنعًا مل�منرات االأكريليك ينتج حام�ض االأكريليك وبي�تايل االأكريليت، وم�سنعًا اآخر للبي�تان�ل، وم�سنعًا ثالثًا الإنتاج الب�ليمرات فائقة االمت�سا�ض، 

باالإ�سافة اإلى اخلدمات واملرافق واملنافع التي تقدمها ال�سركة باأ�سل�ب جتاري لتلك امل�سانع.

ال�صركة الوطنية ل�صهر الر�صا�س )ر�صا�س(:- 4
�سركة ذات م�سئولية حمدودة، مقرها ومقر عملياتها الرئي�ض يف مدينة الريا�ض، ون�سبة متلك الت�سنيع فيها ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر %74.90.

�صركة الرواد الوطنية للبال�صتيك )الرواد(:- 5
�سركة ذات م�سئولية حمدودة، مقرها ومقر عملياتها الرئي�ض يف مدينة الريا�ض، ون�سبة متلك الت�سنيع فيها ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر %100.

ال�صركة الوطنية ل�صناعة البطاريات )بطاريات(: - 6
�سركة ذات م�سئولية حمدودة، مقرها ومقر عملياتها الرئي�ض يف مدينة الريا�ض، ن�سبة متلك الت�سنيع فيها %90.

ال�صركة الوطنية للفح�س والختبار الفني )فح�س(:- 7
�سركة ذات م�سئ�لية حمدودة، مقرها مدينة الدمام، واملحل الرئي�ض لعملياتها يف اململكة العربية ال�سع�دية، باالإ�سافة اإيل ن�ساطاتها يف دول اخلليج العربي من خالل ال�سركة التابعة 

ون�سبة متلك الت�سنيع فيها ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر 74.89 %. لها »�سركة تي  ي� يف ال�سرق االأو�سط”، 

�صركة الت�صنيع الوطنية لت�صويق البرتوكيماويات )ت�صويق(:- 8
�سركة ذات م�سئولية حمدودة، مقرها واملحل الرئي�ض لعملياتها مدينة الريا�ض، ون�سبة متلك الت�سنيع فيها ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر %100.

ال�صركة الوطنية للت�صغيل واخلدمات ال�صناعية )خدمات(:- 9
�سركة ذات م�سئولية حمدودة، مقرها واملحل الرئي�ض لعملياتها مدينة الريا�ض، ون�سبة متلك الت�سنيع فيها %88.3.

ال�صركة الوطنية لت�صنيع و�صبك املعادن )معدنية(:- 10
�سركة م�ساهمة �سع�دية، مقرها واملحل الرئي�ض لعملياتها مدينة اجلبيل ال�سناعية، وعدد اأ�سهمها امل�سدرة )28.112.089( �سهمًا مت�ساوية القيمة، تبلغ القيمة االإ�سمية لكل منها 

)10( ع�سرة رياالت، ومتتلك �سركة الت�سنيع الوطنية )ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر( ما ن�سبته 35.47% من االأ�سهم. 

ال�صركة الوطنية ملواد التعبئة املحدودة )وطن باك(:- 11
�سركة ذات م�سئولية حمدودة، مقرها واملحل الرئي�ض لعملياتها يف مدينة الريا�ض، ن�سبة متلك الت�سنيع فيها %42.6.
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ثامنًا: سياسة توزيع األرباح:
اإن قرار ت�زيع االأرباح من �سالحية اجلمعية العامة بناًء على ت��سية جمل�ض اإدارة ال�سركة، ويعتمد ب�سكل رئي�سي على مقدار االأرباح ال�سافية املحققة يف كل عام وحجم االإنفاق املت�قع على 

امل�ساريع اال�ستثمارية امل�ستقبلية، وعلى التدفقات النقدية املت�قعة. 
وتتلخ�ض ال�سيا�سة العامة لت�زيع االأرباح بح�سب ن�ض املادة 17-4 من النظام االأ�سا�سي لل�سركة، باأن ت�زع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سن�ية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العم�مية والتكاليف 
اأولى  املال، ج( ت�زيع دفعة  راأ�ض  بلغ ن�سف  العامة وقف جتنيبه متى  الزكاة املفرو�سة �سرعًا، ب( جتنيب 10% كاحتياطي نظامي يج�ز للجمعية  اأ( جتنيب  التايل:  ال�جه  االأخرى على 

للم�ساهمن تعادل 5% من راأ�ض املال املدف�ع، د( ت�زيع الباقي للم�ساهمن كح�سة اإ�سافية من االأرباح مع مراعاة اأحكام املادتن 13-10 )ب( و 5-17.

 تاسعًا: تشكيل مجلس اإلدارة: 
ح�سب املادة )12-1( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة يت�سكل جمل�ض االإدارة من ع�سرة اأع�ساء، وقد انتخبت اجلمعية العامة العادية التا�سعة ع�سر والتي انعقدت م�ساء ال�سبت 1434/05/25ه� 

امل�افق 2013/04/06م اأع�ساء جمل�ض االإدارة للدورة العا�سرة، ومدتها ثالثة �سن�ات تبداأ من تاريخ 2013/07/06م ومتتد حتى تاريخ 2016/06/05م، وهم على النح� التايل:

ال�سركات امل�ساهمة الأخرى التي ي�سارك يف ع�سوية جمال�س اإدارتهافئة الع�سوية  ال�سم

1
م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة

رئي�ض جمل�ض االإدارة
 تنفيذي

البنك ال�سع�دي اله�لندي- 

�سركة مالذ للتاأمن- 

�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات- 

2
د/ طالل بن علي ال�ساعر

نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة
تنفيذي

�سركة �سالمة - 

�سركة امل�سانع الكربى للتعدين- 

واحة االألياف الزجاجية- 

�سركة املدينة لال�ستثمارات ال�سناعية - 

�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات- 

�سركة اململكة القاب�سة- م�ستقل  م/ طالل بن اإبراهيم امليمان3



20

ال�سركات امل�ساهمة الأخرى التي ي�سارك يف ع�سوية جمال�س اإدارتهافئة الع�سوية  ال�سم

ال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية - غري تنفيذي د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف4

م�ستقلم/ �سالح بن عبد ال�هاب الرتكيت5

�سركة اإيكارو�ض لل�سناعات النفطية ) الك�يت(- 
�سركة ال�سناعات ال�طنية امل�سرتكة للطاقة القاب�سة  ) الك�يت ( - 
�سركة اخلليج املتحدة لل�سلب القاب�سة )ف�الذ( البحرين - 
�سركة اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي ) البحرين(  - 

�سركة منتجات االأمل�ني�م - م�ستقل  م/ �سباح تي�سري بركات 6

م�ستقلاأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب7

اأعمال الطاقة واملياه الدولية - 
ال�سرق االأو�سط لل�رق- 
�س�يك�رب - 
�سركة عبدالقادر املهيدب واأوالده - 
ال�سركة االأولى للتط�ير العقاري - 
�سركة املراعي- 
جمم�عة �ساف�ال- 
�ساب- 

غري تنفيذي اأ/ بدر بن علي الدخيل 8

غري تنفيذي اأ/ اإبراهيم بن علي القا�سي9
ال�سركة الك�يتية للمقا�سة )الك�يت(- 
�سركة روابي االمارات )دبي( - 

م�ستقل اأ/ �سع�د بن �سليمان اجلهني 10
�سركة اأ�سمنت تب�ك - 
�سركة تط�ير ال�سناعات ال�سع�دية- 
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عاشرًا: مصالح أعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

اجلهة التي ميثلهااأع�ساء جمل�س الإدارة

عدد الأ�سهم التي له م�سلحة فيها

نهاية ال�سنة  2013/12/31يف بداية ال�سنة  2013/01/01

للجهة التي ميثلها الع�سولع�سو جمل�س الإدارة للجهة التي ميثلها الع�سولع�سو جمل�س الإدارة 

-1.233.996-1.233.996ب�سفته ال�سخ�سيةم/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة1

-1.452-1.452ب�سفته ال�سخ�سيةد/ طالل بن علي ال�ساعر2

-21.661-299.015ب�سفته ال�سخ�سيةم/ طالل بن اإبراهيم امليمان3

ال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الدوائيةد/ نزيه بن ح�سن ن�سيف4
19.000
*2.925

35.096.971*2.92535.096.971

-52.280-52.280ب�سفته ال�سخ�سيةم/ �سالح بن عبد ال�هاب الرتكيت5

-1.000--ب�سفته ال�سخ�سيةم/ �سباح تي�سري بركات6

-1.452-1.452ب�سفته ال�سخ�سيةاأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب7

1.80058.147.2091.80058.147.209امل�ؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعيةاأ/ بدر بن علي الدخيل8

43.833.665-49.018.278-م�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثماراأ/اإبراهيم بن علي القا�سي9

27.208.636-27.208.636-امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعداأ/ �سع�د بن �سليمان اجلهني10

* لتابعيه

ني
ذي

في
تن

 ال
بار

ك

----الرئي�ض التنفيذي�سالح بن فهد النزهة

-5.690--نائب الرئي�ض للتخطيط اال�سرتاتيجيعبدالرحمن عبدالعزيز ال�سامل

-38.673-38.673نائب الرئي�ض للماليةفايز بن عبداهلل االأ�سمري

-18.331- 18.331نائب الرئي�ض لتط�ير االأعمالاأحمد بن حممد الب�سام

----رئي�ض جممع الت�سنيع ال�طنية باجلبيل حممد بن اإبرهيم البيبي 

----اأمن �سر جمل�ض االإدارةفهد بن عبد العزيز الباح�ث
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حادي عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة: 
عقد جمل�ض االإدارة ) 6( اجتماعات خالل عام 2013م وفيما يلي �سجل ح�س�ر هذه االجتماعات:

�سجل احل�سورالتاريخالجتماع

2013/02/23الأول
م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ م�ؤيد بن عي�سى القرطا�ض، د/ طالل بن علي ال�ساعر، م/ طالل بن اإبراهيم امليمان     د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد 

ال�هاب الرتكيت،  اأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب م/ �سباح تي�سري بركات، اأ/ بدر بن علي الدخيل.

2013/04/06الثاين
م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ م�ؤيد بن عي�سى القرطا�ض، د/ طالل بن علي ال�ساعر، م/ طالل بن اإبراهيم امليمان     د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد 

ال�هاب الرتكيت،  اأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب م/ �سباح تي�سري بركات.

2013/06/03الثالث
م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ م�ؤيد بن عي�سى القرطا�ض، د/ طالل بن علي ال�ساعر، م/ طالل بن اإبراهيم امليمان     د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد 

ال�هاب الرتكيت،  اأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب م/ �سباح تي�سري بركات، اأ/ بدر بن علي الدخيل.

الرابع 
م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ طالل بن علي ال�ساعر، م/ طالل بن اإبراهيم امليمان، د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد ال�هاب الرتكيت،  اأ/ �سليمان بن 2013/06/03

عبدالقادر املهيدب م/ �سباح تي�سري بركات، اأ/ بدر بن علي الدخيل، اأ. ابراهيم بن علي القا�سي، اأ/ �سع�د بن �سليمان اجلهني. 

2013/09/09اخلام�س 
م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، م/ طالل بن اإبراهيم امليمان، م/ �سالح بن عبد ال�هاب الرتكيت،  اأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب م/ �سباح تي�سري بركات، اأ/ بدر 

بن علي الدخيل، اأ. ابراهيم بن علي القا�سي.

2013/12/23ال�ساد�س
م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ طالل بن علي ال�ساعر، د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد ال�هاب الرتكيت،  اأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب م/ �سباح 

تي�سري بركات، اأ/ بدر بن علي الدخيل، اأ. ابراهيم بن علي القا�سي، اأ/ �سع�د بن �سليمان اجلهني.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: ثاني عشر: 

اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني / امل�ستقلنياأع�ساء املجل�س التنفيذينيبالريالت
خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاآت 
والتعوي�سات مبا فيهم املدير التنفيذي واملدير املايل

9.847.170--الرواتب والتع�ي�سات

435.252البدالت 

5.400.0001.273.5604.106.509املكافاآت الدورية وال�سن�ية

اخلطط التحفيزية

104.10064.583التع�ي�سات واملزايا العينية
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ثالث عشر: لجان مجلس اإلدارة:
تت�سمن الل�ائح التنظيمية لكل من: اللجنة التنفيذية، وجلنة املراجعة، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت، و�سفًا الخت�سا�سات كل من هذه اللجان واأحكام ت�سكيلها، ومدة ع�س�يتها، ومهماتها 

و�سالحياتها، واإجراءات واأ�سل�ب عملها واجتماعاتها، والتزامات اأع�سائها ومكافاآتهم. وياأتي ت�سكيل هذه اللجان كاالآتي:

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

م/ مبارك بن عبداهلل اخلفرة )رئي�ض اللجنة(   
د/ طالل بن علي ال�ساعر   

م/ طالل بن اإبراهيم امليمان   
د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف ) اعتبارًا من 2013/07/06(. 

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2013م )6( اجتماعات.

جلنة املراجعة: 
ومتار�ض جلنة املراجعة �سالحياتها بح�سب االأنظمة واللوائح واملعايري املتبعة، وتقيم نظام الرقابة الداخلية مع االلتزام  مبعايري املراجعة املعتمدة يف اململكة، اإ�سافة اإلى املقرر مبوجب لوائح 

ال�سركة. وتت�سكل جلنة املراجعة من كل من:
م /  �سباح تي�سري بركات )رئي�ض اللجنة(     

اأ/ بدر بن علي الدخيل 
اأ/ حممد بن علي عبدالعزيز الكريدا  

اأ/ را�سد بن اإبراهيم �سريف )اعتبارًا من 2013/07/06(.
وقد عقدت اللجنة خالل عام 2013م )4( اأربعة اجتماعات.
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جلنة الرت�صيحات واملكافاآت:
وتعنى اللجنة بالت��سية ملجل�ض االإدارة بكل ما يتعلق بالرت�سيح لع�س�ية املجل�ض ومراجعة االحتياجات وامل�ؤهالت واملهارات املطل�بة ومراجعة هيكلية املجل�ض وحتديد ج�انب ال�سعف والق�ة 

فيه والتاأكد من ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلن وعدم وج�د تعار�ض امل�سالح وو�سع �سيا�سات تع�ي�ض ومكافاأة اأع�ساء املجل�ض وكبار التنفيذين.
وتت�سكل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من كل من:

اأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب )رئي�ض اللجنة(
د/ طالل بن علي ال�ساعر   

م/ �سالح بن عبدال�هاب الرتكيت   
اأ/ اإبراهيم بن علي القا�سي )اعتبارًا من 2013/07/06(.
اأ/ �سع�د بن �سليمان اجلهني )اعتبارًا من 2013/07/06(.

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2013م اجتماعن. 

رابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:
تعتمد اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة منهجية املراجعة الت�سغيلية ملراجعة اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة، حيث تعد االإدارة خطة املراجعة ال�سن�ية اآخذة يف االعتبار خماطر بيئة العمل 
والفرتة الزمنية لدورة املراجعة، من ثم تعر�ض هذه اخلطة على جلنة املراجعة العتمادها، يلي ذلك قيام فرق املراجعة بزيارات ميدانية للجهات امل�ستهدفة باملراجعة الإجراء املقابالت مع 
امل�سئ�لن فيها وفح�ض عينات من عملياتها وفق برنامج مراجعة مهني ي�سمن تغطية تفا�سيل كل عملية خ�سعت للمراجعة، ثم يعد الفريق مالحظاته، ويناق�سها تف�سياًل مع اجلهات ذات 
العالقة ويح�سل على ردود م�ثقة عن كل مالحظة، ثم ي�سع ت��سياته الإجراء الت�سحيح الالزم، وي�سدر التقرير النهائي الذي يرفع للم�سئ�لن يف اجلهة حمل املراجعة والقيادات االإدارية 
العليا يف الت�سنيع، كما يرفع هذا التقرير للجنة املراجعة ويناق�سه مع اللجنة يف اأحد اجتماعاتها، ويف نف�ض ال�قت يتابع عمليات الت�سحيح التي تتم ويرفع تقارير عن ذلك ب�سكل دوري للجنة 

املراجعة.
وبناء على ما تقدم، فقد مت تنفيذ خطة املراجعة املعتمدة للعام املايل 2013، ورفعت التقارير ح�سب امل��سح اأعاله، كما قامت جلنة املراجعة بالتقرير عن نتائج اأعمالها خالل العام ملجل�ض 
االإدارة، وت�ؤكد اإدارة املراجعة عدم وج�د مالحظات ج�هرية يف تقارير املراجعة الداخلية، كما اأن تقييمها لنظام ال�سبط الداخلي يف ال�سركة ي�ؤكد على كفايته يف املحافظة على اأ�س�ل 

وممتلكات ال�سركة و�سحة عملياتها من الناحية اجل�هرية.

خامس عشر: الزكاة والمدفوعات النظامية:
بلغت الزكاة امل�ستحقة على �سركة الت�سنيع ال�طنية منفردة عن عام 2013م مبلغًا قدره 25.163.000 ريال كما بلغت مدف�عات ا�سرتاكات التاأمينات االجتماعية مبلغًا قدره 1.428.783 ريال.
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سادس عشر: حوكمة الشركة:
اعتمد جمل�ض االإدارة دليل ح�كمة ال�سركة، وتراعي ال�سركة بن�ده وتلتزم به، وال�سركة تق�م بتطبيق الغالبية العظمى من االأحكام ال�اردة يف الئحة ح�كمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة 

ال�س�ق املالية، وت�ستكمل و�سع عدد من ال�سيا�سات واالإجراءات ب�سكل ل�ائح.  وتتلخ�ض االأحكام غري املطبقة يف ال�سركة من الئحة ح�كمة ال�سركات، واأ�سباب ذلك فيما يلي:

�سبب عدم التطبيقم�سمون املادةرقم املادة

ال ي�جد ن�ض بذلك يف النظام االأ�سا�سي، وه� حكم مقرر مب�جب نظام ال�سركاتاحلق يف احل�س�ل على ن�سيب من م�ج�دات ال�سركة عند الت�سفية3

الت�س�يت الرتاكمي الختيار اأع�ساء املجل�ض6 / ب
الت�س�يت الختيار اأع�ساء املجل�ض ح�سب النظام االأ�سا�سي لل�سركة يتم وفق االأ�سل�ب التقليدي املت�افق مع نظام ال�سركات، وقد 
عر�ض على اجلمعية العامة بتاريخ 2012/04/04م تعديل النظام االأ�سا�سي باإ�سافة اأ�سل�ب الت�س�يت الرتاكمي عند اختيار 

اأع�ساء جمل�ض االإدارة اإال اأنها مل جتز التعديل

10 / هـ
و�سع �سيا�سات مكت�بة تنظم العالقة مع اأ�سحاب امل�سالح من اجل 

حمايتهم وحفظ حق�قهم...
تكفل العق�د ذلك، ومل تن�ساأ لدى ال�سركة حاجة ل��سع �سيا�سات مكت�بة الأجل ذلك

احلاجة العملية وم�سلحة ال�سركة تتطلب قيام رئي�ض جمل�ض االإدارة ببع�ض املهام التنفيذيةحظر اجلمع بن من�سب رئي�ض جمل�ض االإدارة واأي من�سب تنفيذي... 12 / د

سابع عشر: مراجعو حسابات الشركة:
اقرت اجلمعية العامة غري العادية التا�سعة ع�سر يف اجتماعها املنعقد يف 2013/4/6 م تعين ال�سادة/ ارن�ست و ي�نغ )حما�سب�ن قان�ني�ن( مراجعن حل�سابات ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2013م.

المساهمة االجتماعية: ثامن عشر: 
متار�ض �سركة الت�سنيع الوطنية وتوؤدي م�سوؤولياتها االجتماعية باعتبارها واجبًا ميليه عليها االعتقاد الديني واحل�ض الوطني والوازع االأخالقي، حيث توجه ال�سركة ما ن�سبته 1% من اأرباحها 
التاأهيل والتدريب، وتط�ير املهارات والتثقيف والت�عية باالإ�سافة خلدمة املجتمع من خالل االلتزام مبعايري  امل�ساكل االجتماعية وال�سحية، ودعم برامج  ال�سن�ية لالإ�سهام يف معاجلة 
ال�سالمة املهنية والبيئية. كما تق�م الت�سنيع بدورها يف تن�يع القاعدة االإنتاجية لالقت�ساد ال�طني، واإ�سافة القيمة على املنتجات ال�طنية، وما يتطلبه ذلك من اأبحاث وتط�ير، وت�طن 
للتقنيات، وحتديث م�ستمر لالأ�ساليب االإنتاجية واالإدارية، باالإ�سافة اإلى تدريب العمالة ال�طنية ثم ت�ظيفها، واال�ستثمار يف االأماكن النائية للم�ساهمة يف تغيري الُبنى احل�سارية والثقافية 
للمجتمع. ومت تكرمي الت�سنيع من قبل املنظمة العربية للم�س�ؤولية االجتماعية فح�سلت على اجلائزة الذهبية للم�س�ؤولية االجتماعية العربية للعام الثاين على الت�ايل. وقد قامت الت�سنيع 

خالل عام 2013م بتبني عدد كبري من الربامج ودعم العديد من اجلهات ذات النفع العام، وذلك كما يلي:
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اأوًل: الربامج الثقافية: حيث رعت الت�سنيع ودعمت حملة ركاز لتعزيز االأخالق بالتعاون مع م�ؤ�س�سة ركاز لتعزيز االأخالق، كما رعت ملتقى االإبداع اخلام�ض للطلبة ال�سع�دين يف 
جامعات االإمارات بالتعاون مع امللحقية الثقافية ب�سفارة خادم احلرمن ال�سريفن يف االإمارات، كذلك رعت اإعادة تهيئة مبنى وقاعات التدريب يف املجل�ض التن�سيقي للجمعيات 

اخلريية باملدينة املن�رة.
ثانيًا: الربامج التاأهيلية: تعاونت الت�سنيع مع جمعية اأيادي احلرفية لدعم التدريب على مهنة اخلياطة، كما تعاونت الت�سنيع مع جمعية املكف�فن اخلريية بالريا�ض )كفيف( لدعم 
برنامج من حقي اأتعلم الإعداد 200 حقيبة تدريبية لتعليم والدي الكفيف على لغة برايل، كما تعاونت مع اجلمعية اخلريية للم�ساعدة على الزواج والرعاية االأ�سرية )وئام( لتاأهيل 

ال�سباب املقبلن على الزواج.
ثالثًا: الربامج الجتماعية: قدمت الت�سنيع دعمًا �سن�يًا مقط�عًا ملا يقرب من 200 جمعية من جمعيات النفع العام، كما دعمت جتهيز وت�سغيل مقر حلفظ النعمة بالتعاون مع جمعية 
م�ست�دع املدينة املن�رة اخلريي. وم�لت الت�سنيع بناء 7 منازل �سعبية اإ�سافية يف قرية الت�سنيع باأملج، وتعاونت مع اجلمعية ال�سع�دية اخلريية ملكافحة ال�سرطان لدعم برنامج 
اإ�سكان املر�سى القادمن من خارج مدينة الريا�ض وذويهم. كما تعاونت الت�سنيع مع جمعية االإعاقة احلركية لدعم حفل الزواج اجلماعي ال�سن�ي للمعاقن حركيًا، ودعمت نقل 
املعاقن وتاأمن االأجهزة للجمعية اخلريية لرعاية املعاقن بحائل. كذلك دعمت الت�سنيع نادي ال�سم والبكم بالريا�ض بحافلة لنقل االأع�ساء وخدمة النادي، وكفلت حتجيج 166 
حاج من االأ�سر الفقرية بالتعاون مع املكتب التعاوين للدع�ة فرع النظيم. ودعمت الت�سنيع اجلمعية اخلريية لرعاية االأيتام )اإن�سان(، ودعمت جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية 

واخلدمات االجتماعية وجمعية الرب اخلريية ب�ادي حمرم والهدا وجمعية حفظ النعمة اخلريية مبكة املكرمة، وجمعية االإمام حممد بن �سع�د اخلريية.
رابعا: الربامج ال�سحية: تعاونت الت�سنيع مع جمعية الك�ثر ال�سحية بع�سري لتاأ�سي�ض عيادة متنقلة لفح�ض وعالج ال�سكري، وتعاونت مع جمعية اأطباء طيبة لتاأ�سي�ض عيادة متنقلة 
اأوقاف جمعية زمزم للخدمات ال�سحية لدعم غ�سيل الكلى، وتعاونت مع اجلمعية ال�سع�دية ملكافحة ال�سرطان لرعاية الي�م العاملي للمتعافن من  لعالج االأ�سنان، كذلك دعمت 

مر�ض ال�سرطان. كما �ساركت الت�سنيع يف اإر�سال 15 األف بطانية اإلى االأ�سقاء يف �س�ريا بالتعاون مع احلملة ال�طنية ال�سع�دية لن�سرة االأ�سقاء يف �س�ريا.

القوى العاملة والتدريب: تاسع عشر: 
بلغ عدد م�ظفي ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2013 م ) 1.393 ( م�ظفًا منهم )894( �سع�ديًا، وي�سمل ذلك م�ظفي ال�سركة يف م�سانع البرتوكيماويات يف اجلبيل، اإال اأنه ال ي�سمل م�ظفي 

بقية ال�سركات التابعة. 

عشرون: برنامج التصنيع لقروض المساكن:
اأقرت اإدارة ال�سركة برناجمًا لقرو�ض امل�ساكن، يهدف مل�ساعدة املوظفني ال�سعوديني على متلك امل�سكن املنا�سب من خالل احل�سول على قر�ض بدون فوائد من ال�سركة، وقد �سرف من 

الربنامج خالل عام 2013م مبلغًا قدره 51 ملي�ن ريال، كما اأعتمد يف امل�ازنة التقديرية لعام 2014م لربنامج قرو�ض امل�ساكن مبلغًا قدره  55 ملي�ن  ريال.
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واحد وعشرون: االفصاحات واإلقرارات:
تعار�س امل�صالح:- 1

يقر جمل�ض االإدارة باأنه ال ي�جد الأي ع�س� من اأع�ساء جمل�ض االإدارة اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف االأعمال والعق�د التي تتم حل�ساب ال�سركة، كما اأن جميع اأع�ساء جمل�ض 
االإدارة لي�ض لهم اأي ا�سرتاك يف اأي عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركــــة، اأو االجتار فـي اأحد فروع الن�ســاط الذي تزاولــه. كمـا اأن ال�سركة مل تقر�ض اأو ت�سمن اأيًا من اأع�ساء جمل�ض 

االإدارة لقاء اأي قر�ض اأو التزام اأيًا كان ن�عه.

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة:- 2
مل تكن هناك اأي عق�د مع اأطراف ذوي عالقة باأع�ساء جمل�ض االإدارة اأو الع�س� املنتدب اأو ن�ابه اأو املدير املايل اأو اأي من اأقاربهم.

ا�صتناداً على املعلومات التي منت اإلى علمنا، وبناًء على تقرير مراجع احل�صابات ونتائج ومعطيات ال�صوق احلالية واملوؤ�صرات امل�صتقبلية، نقر بالآتي: - 3

اأنه مت اإعداد �سجالت احل�سابات بال�سكل ال�سحيح. 3-1

اأن نظام الرقابة الداخلية اأُعد على اأ�س�س �سليمة ومت تنفيذه بفعالية. 3-2

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

الخاتمة:
يف ختام تقريرنا هذا ي�سر رئي�ض واأع�ساء جمل�ض االإدارة اأن يتقدم�ا بخال�ض ال�سكر والتقدير مل�ساهمي ال�سركة الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية، واإلى كافة العاملن مبجم�عة الت�سنيع 

ال�طنية على جه�دهم املثمرة، واإلى �سركائنا وعمالئنا يف اململكة العربية ال�سع�دية ويف كافة اأنحاء العامل لثقتهم وح�سن تعاونهم.





كلمة الرئيس التنفيذي



م���ع ت�قع���ات يلفها التفاوؤل بنم� اأعلى يف االقت�س���اد العاملي ي�س���احبه من���� يف حجم الطلب عل���ى البرتوكيماويات 
والكيماويات نتيجة لتح�س���ن االأو�س���اع يف االقت�س���ادات املتقدمة والنا�سئة على حد �س����اء، ت�ا�سل الت�سنيع دورها 
املن�س����د يف تط�ير ال�س���ناعة ال�طنية وعك�ض �س����رة م�س���رفة لها على ال�س���عيدين االإقليمي والدويل. فقد حققت 
الت�س���نيع جمم�عة من االجنازات على حماور عدة منها اال�س���تمرار يف حتقيق االأرباح كذلك الت��س���ع والت�س���غيل 

وتط�ير الكفاءات العاملة اإ�سافة اإلى امل�ساهمة يف خدمة املجتمع.
فقد حققت الت�سنيع اأرباحًا �سافية خالل عام 2013م بلغت 1.177.437.000 ريال، فيما بلغت حق�ق امل�ساهمن 
مبل���غ 12.006.133.000 ريال، وبلغت م�ج�دات ال�س���ركة بنهاية عام 2013م مبل���غ 47.270.232.000 ريال 

بزيادة قدرها 3.6% عن العام املا�سي.
فعلى م�س���ت�ى الت��س���ع ي�ستمر العمل يف م�س���روع معاجلة مادة االإملنيت مبدينة جازان ال�سناعية �سمن �سعي �سركة 
كري�س���تل العاملية ال�س���تكمال م�س���روعاتها املتكاملة الإنتاج ثاين اأك�س���يد التيتاني�م التي ت�س���مل مناجم امل�اد االأولية 
ومع���دن التيتاني����م وب�درة التيتاني�م واملنتج النهائي. وقد مت اختيار 200 �س���اب من اأبن���اء جازان ميثل�ن 50% من 
الق�ى العاملة املطل�بة للم�س���روع وتت�لى كري�س���تل تدريبهم يف برنامج ملدة عامن ميكنهم من �سغل املنا�سب العليا 

وكذلك اإدارة وت�سغيل امل�سروع.
كما بداأت الت�س���نيع يف ي�نية 2013م االإنتاج يف وحدة حام�ض االأكريليك وبي�تايل االأكريليت من جممعها حلام�ض 
االأكريليك باجلبيل ال�س���ناعية، وجاري العمل لل��س����ل اإلى طاقته االإنتاجية الكاملة. كما وقعت ال�سركة ال�سع�دية 
حلام�ض االأكريليك املحدودة اإتفاقية االإ�س���ناد وت�س���نيع مع �س���ركة كيان ال�س���ع�دية و�سركة �س���دارة للكيميائيات 

لبناءم�سنع الإنتاج مادة البيتان�ل  ويت�قع بدء االإنتاج يف الربع االأول من عام 2015م.
ويف م�س���روع �سركة الرواد حائل بداأت اأعمال االإن�ساءات بامل�س���روع وبداأ م�سروع تدريبي للعاملن يف امل�سروع جلهم 

من اأبناء منطقة حائل، والذي �سينتهي بتمكينهم من العمل يف اإدارة وت�سغيل امل�سروع.

المهندس صالح بن فهد النزهة
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وعلى م�س���ت�ى االإتفاقيات اجلديدة، وقعت الت�سنيع مذكرة تفاهم مع ال�سركة ال�سع�دية للتنمية واال�ستثمار التقني )تقنية( 
اململ�كة ل�س���ندوق اال�ستثمارات العامة ال�س���ع�دي، للعمل يف جمال تط�ير االألياف ال�سناعية وتط�ير تقنيات بهدف ال��س�ل 

اإلى الت�سغيل التجاري.
ويف �ســـعيها لتعزيز قدراتها يف توفري التمويل مل�ســـروعاتها وتعزيز الثقة يف اإمكانياتها، وقعت الت�ســـنيع اإتفاقية متويل مرابحة 

مت�افق مع ال�سريعة االإ�سالمية مببلغ 4 مليارات ريال مع جمم�عة من البن�ك املحلية واخلليجية.
كما خطت الت�س���نيع خط�ات متميزة يف امل�س���اهمة يف امل�س����ؤولية االجتماعية خالل عام 2013م وقدمت للمجتمع ورعت ودعمت 
جمم�عة كبرية من الربامج الثقافية والتاأهيلية واالجتماعية وال�سحية مما اأهلها حل�سد جائزة التميز يف امل�س�ؤولية االجتماعية 

العربية للعام الثاين على الت�ايل، وذلك ح�سب ت�سنيف املنظمة العربية للم�س�ؤولية االجتماعية.
وي�س���تمر العمل ويت�ا�س���ل الطم�ح ملا فيه حتقيق ا�س���رتاتيجية الت�سنيع يف �س���عيها لتن�يع القاعدة االإنتاجية لالقت�ساد ال�طني 

وال��س����ل مبنتجاتها اإلى مزيد من امل�س���تهلكن ح�ل العامل. نتمنى يف ذلك الت�فيق والع�ن من اهلل ون�سعى مع جمل�ض اإدارتنا 
وم�ظفينا لك�سب ثقة م�ساهمينا والعمل �س�يًا ملا فيه خري الت�سنيع ومن ورائها االقت�ساد ال�سع�دي كله.

وختامًا، ال يف�تني اأن اأ�سكر كل من �ساهم يف جناح هذا الكيان ال�اعد من جهات حك�مية و�سركاء وم�ساهمن وجمل�ض 
اإدارة وم�ظفن. ون�ساأل اهلل لنا الع�ن والتاأييد اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

�صالح بن فهد النزهة
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مجمع التصنيع للبتروكيماويات



التقرير السنوي

33

KHADAMAT

دليل الشركات 



34

الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة 
»كريستل العالمية«

1409/3/20هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%66 �سركة الت�سنيع ال�طنية   : ال�سركاء الرئي�سيون 

%33 م�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار    
%01 د. طالل بن علي ال�ساعر    

املنتجات حتمل  من  اإنتاج جمم�عة  وا�ستخدامها يف  التيتاني�م  اأك�سيد  ثاين  مادة  وت�س�يق  اإنتاج   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

اأ�سماء كري�ستل 100 وكري�ستل 113 وكري�ستل 121 وكري�ستل 122 وكري�ستل 128 وكري�ستل 134.
مادة ثاين اأك�سيد التيتاني�م وهي مادة رئي�سية م�ستخدمة يف �سناعة الطالء واالأحبار والبال�ستيك   : املنتج 

ال�سيدالنية  واملــواد  التجميل  وم�ستح�سرات  ال�سرياميك  وبالط  واملن�سوجات  والــورق  واملطاط 
وغريها من ال�سناعات.

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

الدور 16 و17 برج طريق امللك - �ض امللك عبدالعزيز - حي ال�ساطئ  : املوقع 

�ض.ب 13586 جدة 21414 هاتف: 9966 652 012 فاك�ض 9933 652 012   
info@cristalglobal.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.cristalglobal.com  : املوقع على الإنرتنت 

مدينة ينبع ال�سناعية  : موقع امل�سنع 

�ض.ب 30320 هاتف: 2800 014321 فاك�ض 1018 014396
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التقرير السنوي

الشركة السعودية للبولي أوليفينات

1422/4/15هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

�سركة الت�سنيع ال�طنية   %75  : ال�سركاء الرئي�سيون 

%25 بازل م�ين اأورينت انڤ�ستمنت�ض     
455 األف طن بروبيلن  : املنتج 

720 األف طن ب�يل بروبلن    
منذ عام 2004م  : الت�سغيل التجاري 

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

و االأكيا�ض و املن�س�جات   
30% حملي و يف دول اخلليج  : الأ�سواق 

70% يف االأ�س�اق العاملية   
:  3.3 مليار )ر.�ض( تكلفة امل�سروع الكلية 

400 م�ظف   : القوى العاملة 

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

ال�سناعية.
�ض.ب 35579 اجلبيل 31961

هاتف: 2000 358 013 فاك�ض 2558 358 013
general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

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

%60.45 �سركة الت�سنيع ال�طنية    : ال�سركاء الرئي�سيون 

%32.55 �سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات    
%7.00 امل�ؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية     

اإن�ساء واإدارة وت�سغيل ومتلك امل�ساريع البرتوكيماوية والكيماوية وت�سويق منتجاتها والقيام بكافة   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

االأعمال املتعلقة بها.
تقع االإدارة العامة يف مدينة الريا�ض  : املوقع 

الب�ابة االقت�سادية مبنى ج3   
حي قرطبة - الدائري ال�سرقي   
�ض.ب 26707 الريا�ض 11496   

هاتف: 2222205 011 فاك�ض 4002255 011   
general@tasnee.com   : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com   : املوقع على الإنرتنت 

شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات 
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التقرير السنوي

1427/4/16هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%75 �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات    : ال�سركاء الرئي�سيون 

%25 �سركة با�سل القاب�سة لل�سرق االأو�سط     
اإنتاج ملي�ن طن من االإيثيلن و285 األف طن من الربوبلن �سن�يًا.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

400 األف طن ب�يل اإثيلن عايل الكثافة  : املنتج 

400 األف طن ب�يل اإيثلن منخف�ض الكثافة
30% حملي و يف دول اخلليج  : الأ�سواق 

70% يف االأ�س�اق العاملية   
:  9.7 مليار )ر.�ض( تكلفة امل�سروع الكلية 

550 م�ظف   : القوى العاملة 

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

ال�سناعية.
�ض.ب 35579 اجلبيل 31961

هاتف: 2000 358 013 فاك�ض 2558 358 013
general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة السعودية لإلثيلين والبولي إثيلين
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2009/4/4م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%65 �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات    : ال�سركاء الرئي�سيون 

%13 �سركة الت�سنيع ال�طنية      
%22 �سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات     
اإن�ساء واإنتاج ومتلك م�ساريع حام�ض االأكريليك وم�ستقاته  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

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

�ض.ب 26707 الريا�ض 11496 اململكة العربية ال�سع�دية   
هاتف: 4767166 011 فاك�ض 4770898 011

general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على الإنرتنت 

)SAAC( الشركة السعودية لحامض اإلكريليك ومشتقاته
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التقرير السنوي

2009/7/5م   : تاريخ التاأ�سي�س 

%75 ال�سركة ال�سع�دية حلام�ض االإكريليك وم�ستقاته )SAAC( بن�سبة      : ال�سركاء الرئي�سيون 

%25 و�سركة داو كيميكال االأمريكية والتي ا�ستح�ذت على �سركة روم اند ها�ض االأمريكية     
اإنتاج حام�ض االإكريليك اجلليدي وحام�ض االإكريليك اخلام وبي�تايل اكريليت   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

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

�ض.ب 35579 اجلبيل 31961 اململكة العربية ال�سع�دية
هاتف: 2000 358 013 فاك�ض 3585 358 013

general@tasnee.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على الإنرتنت 

:)SAMCO( الشركة السعودية لمونمرات اإلكريليك
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1422/9/6هـ املوافق 21/نوفمرب/2001م  : تاريخ التاأ�سي�س  

اإحدى �سركات الت�سنيع 

ت�س�يق الكيماويات والبرتوكيماويات  : ن�شاط	ال�شركة	

اململكة العربية ال�س���ع�دية ، دول اخلليج ، ال�سرق االأو�سط ، اأفريقيا ، �سبه القاره الهندية جن�ب   : الأ�سواق 

�سرق اآ�سيا ، وال�سرق االأق�سى.

الريا�ض.  : املوقع 

الب�ابة االقت�سادية مبنى رقم ج3.  : العنوان 

حي قرطبة –الدائري ال�سرقي.   
�ض.ب 26707 الريا�ض 11496   

هاتف 0112222205 فاك�ض 0114174198   
info@tasneemarketing.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tasneemarketing.com  : املوقع على الأنرتنت 

شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات
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التقرير السنوي

1992م  : تاريخ التاأ�سي�س 

اإحدى �سركات الت�سنيع الوطنية

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

اللدائنية الهند�سية املتخ�س�سة ب�سكل خا�ض.
ترتكز اأعمال �سركة الرواد »رواد للبال�ستيك« يف �سناعة االأل�اح البال�ستيكية )حيث ت�سنع تلك   : املنتج 

االأل�اح باأن�اع خمتلفة مثل األ�اح الب�يل كرب�نيت واأل�اح االأكريليك، واأل�اح الب�يل �ستايرين عايل 
الكثافة، واأل�اح اإيه بي اإ�ض(، و�سناعة احلقن )وذلك باإنتاج القطع البال�ستيكية بطريقة احلقن 
ال�سناعية  وال�س�ائل  الدهانات  و�سط�ل  البال�ستيكية،  ال�سيارات  بطاريات  واأغطية  علب  مثل 
واأغطيتها(، و�سناعة اإعادة التدوير للمخلفات البال�ستيكية )مثل خملفات البطاريات التالفة 
بيعها  يعاد  والتي  اأوليفينات  الب�يل  مل�اد  املنتجة  ال�سركات  بروبلن وخملفات  الب�يل  م�اد  من 

لل�سركات ال�سناعية بعد معاجلتها وتق�م بدورها با�ستخدامها كم�اد اأولية يف �سناعاتها(.
�س�ق اململكة العربية ال�سع�دية ودول اخلليج العربي، ومعظم دول ال�سرق االأو�سط، وبع�ض الدول   : الأ�سواق 

االآ�سي�ية واالأوروبية واالإفريقية.
املركز الرئي�سي وامل�سنع يف املدينة ال�سناعية الثانية بالريا�ض  : املوقع 

�ض.ب. 29452 الريا�ض - الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�سع�دية
فاك�ض: 966-11-2651973+ هاتف: 966-11-2651966+ 

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�سي�س 

اإحدى �سركات الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة

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

ترتكز اأعمال �س���ركة »رواد لالأغ�س���ية« يف �سناعة الع�ازل ال�س���ناعية املتخ�س�سة والتي ت�سمى   : املنتج 

»باالأغ�س���ية ال�سناعية البال�ستيكية االأر�س���ية املرنة« والتي يتم ت�سنيعها من م�اد الب�يل اثيلن 
ع���ايل ومنخف����ض الكثاف���ة. حيث ت�س���تخدم يف م�س���اريع العزل والتبط���ن املائ���ي لتخزين املياه 

واحلفاظ عليها.
�س�ق اململكة العربية ال�سع�دية ودول اخلليج العربي، ومعظم دول ال�سرق االأو�سط، وبع�ض الدول   : الأ�سواق 

االآ�سي�ية واالأوروبية واالأفريقية. 
املركز الرئي�سي يف املدينة ال�سناعية الثانية بالريا�ض  : املوقع 

�ض.ب. 29452 الريا�ض – الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�سع�دية
فاك�ض: 966-11-2651973+ هاتف: 966-11-2651966+ 

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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التقرير السنوي

:  2008م تاريخ التاأ�سي�س 

%62.5 �سركة الرواد ال�طنية للبال�ستيك املحدودة   : ال�سركاء الرئي�سيون 

%37.5    �سركة الت�سنيع لت�س�يق البرتوكيماويات   
:  يقوم ن�ساط ال�سركة على �سناعة اأفالم )رقائق( التغليف. مهام ال�سركة ون�ساطها 

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

من مادة الب�يل بروبلن )BOPP( والتي ت�ستخدم يف تغليف امل�اد الغذائية واالأطعمة وال�جبات 
ال�سريعة.

�س�ق اململكة العربية ال�سع�دية ودول اخلليج العربي، ومعظم دول ال�سرق االأو�سط، وبع�ض الدول   : الأ�سواق 

االآ�سي�ية واالأوروبية واالأفريقية. 
املركز الرئي�سي يف املدينة ال�سناعية الثانية بالريا�ض  : املوقع 

�ض.ب. 29452 الريا�ض – الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�سع�دية
فاك�ض: 966-11-2651973+  هاتف: 966-11-2651966+ 

 امل�سنع يف 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�سي�س 

%90 �سركة الت�سنيع ال�طنية    : ال�سركاء الرئي�سيون 

%10 �سركاء حملي�ن      
اإنتاج بطاريات ال�سيارات.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

بطاريات ال�سيارات باأن�اعها  : املنتج 

اململكة العربية ال�سع�دية، والدول املجاورة  : الأ�سواق 

املدينة ال�سناعية الثانية  : املوقع 

املرحلة الثالثة - الريا�ض  
�ض.ب 177 الريا�ض 11383  

اململكة العربية ال�سع�دية  
هاتف: 0019 265 011 فاك�ض: 0057 265 011  

nbc@battariat.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.battariat.com  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لصناعة البطاريات »بطاريات«
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التقرير السنوي

1410/10/25هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%74.90 �سركة الت�سنيع ال�طنية     : ال�سركاء الرئي�سيون 

%25.10 �سركاء اآخرون       
و�سلفات  بروبلن  والب�يل  الر�سا�ض  واإن��ت��اج  �سناعيًا  امل�ستخدمة  البطاريات  تدوير  اإع��ادة   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

ال�س�دي�م من البطاريات امل�ستهلكة.
مادة الر�سا�ض، �سلفات ال�س�دي�م.  : املنتج 

اململكة العربية ال�سع�دية.  : الأ�سواق 

املنطقة ال�سناعية الثانية  : املوقع 

املرحلة الثالثة - الريا�ض
�ض.ب 43169 الريا�ض 11561

اململكة العربية ال�سع�دية
هاتف: 2424 265 011 فاك�ض: 2223 265 011

info@rasass.com.sa  : الربيد الإلكرتوين 

www.rasass.com.sa  : املوقع على الإنرتنت 

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

%88.3 �سركة الت�سنيع ال�طنية     : ال�سركاء الرئي�سيون 

%11.7 �سركاء حملي�ن       
البال�ستيكية  االأل���اح   - ال�سيارات  بطاريات  وت�سمل  ال�سناعية  املنتجات  وت�زيع  وبيع  ت�س�يق   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

يف  اال�ستثمار   - ال�سناعية  للمنتجات  التجارية  ال�كاالت   - والت�سدير  اال�سترياد  اأعمال   -
 جماالت اخلدمات ال�سناعية وت�سمل خدمات املحافظة على البيئة وخدمات اجل�دة والفح�ض

واالختبار الفني.
ال�س�ق املحلية واالإقليمية.  : الأ�سواق 

مبنى العقارية اجلديد - الربج االأول  : املوقع 

�سارع ال�ستن - امللز - الريا�ض
�ض.ب 86868 الريا�ض 11632

اململكة العربية ال�سع�دية
هاتف: 2800 476 011 فاك�ض: 0088 476 011

khadamatbp@hotmail.com  : الربيد الإلكرتوين 

KHADAMATالشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة »خدمات«
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التقرير السنوي

1406/7/29هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%74.89 �سركة الت�سنيع ال�طنية و�سركة خدمات   : ال�سركاء الرئي�سيون 

%25.11 �سركة تي ي� يف ن�رد االأملانية العاملية    
تقدمي اخلدمات الفنية يف جماالت الفح�ض واالختبار، املعايرة وال�سيانة، نظم اإدارة اجل�دة والبيئة )االآيزو(، نظم   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

اإدارة �سالمة االأغذية )ها�سب(، ال�سحة وال�سالمة، تقنية املعل�مات، التقييم البيئي، والتدريب.
 OHSAS( اأنظمة ال�سالمة وال�سحة املهنية ،)اأنظمة اإدارة اجل�دة )االآيزو 9001(، اأنظمة اإدارة البيئة )االآيزو 14001  : خدمات ال�سركة 

18001(، اأنظمة اإدارة �سالمة الغذاء )الها�سب(، الفح�ض واالختبار الفني للغاليات واأوعية ال�سغط والرافعات 
اإج��راء   ،)ASME( للتاأهيل  الهند�سية  اال�ست�سارات  تقدمي  ال�سالمة،  معدات  ومعاينة  فح�ض  الرفع،  ومعدات 

االختبارات غري االإتالفية )NDT(، القيا�ض واملعايرة الأجهزة ومعدات القيا�ض، والتدريب على كل هذه اخلدمات.
اململكة العربية ال�سع�دية  : الأ�سواق 

املقر الرئي�سي: �ض.ب 3998 الدمام 31481 هاتف: 8333 840 013 فاك�ض 6476 840 013  : املوقع 

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

www.fahsstuv.com   : املوقع على الإنرتنت 

فرع الفح�ض واالختبار الفني )فح�ض/TUV اجلبيل(  : الفروع 

�ض.ب 10771 اجلبيل 31961 هاتف: 9/10 / 8 / 7607 340 013 فاك�ض: 7605 340 013
info@fahsstuv.com :الربيد االإلكرتوين

www.fahsstuv.com :م�قع االإنرتنت
خمترب اخلليج للمقايي�ض واملعايري )جيم�ض(

�ض.ب 10166 اجلبيل 31961 هاتف: 9453 341 013 / 9452 341 013 / 9451 341 013 فاك�ض: 7628 341 013
  info@gems-calibration.com   : الربيد الإلكرتوين 

www.gems-calibration.com   : موقع الإنرتنت 

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

%74.89 �سركة الت�سنيع ال�طنية و�سركة خدمات    : ال�سركاء الرئي�سيون 

%25.11 �سركة تي ي� يف ن�رد االأملانية العاملية     
تقدمي اخلدمات الفنية يف جماالت الفح�ض واالختبار، نظم اإدارة اجل�دة والبيئة )االآيزو(، نظم اإدارة �سالمة   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

االأغذية )ها�سب(، ال�سحة وال�سالمة، تقنية املعل�مات، والتقييم البيئي والتدريب.
املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  اأنظمة  )االآيزو 14001(،  البيئة  اإدارة  اأنظمة  )االآيزو 9001(،  اإدارة اجل�دة  اأنظمة   : خدمات ال�سركة 

)OHSAS 18001(، اأنظمة اإدارة �سالمة الغذاء )الها�سب(، الفح�ض واالختبار الفني للغاليات واأوعية ال�سغط 
 ،)ASME( للتاأهيل  الهند�سية  اال�ست�سارات  تقدمي  ال�سالمة،  معدات  ومعاينة  فح�ض  الرفع،  ومعدات  والرافعات 
الفنية  املجاالت  من  العديد  يف  متخ�س�سة  تدريبية  خدمات  تقدمي   ،)NDT( االإتالفية  غري  االختبارات  اإج��راء 

.)TUV Akademie( والهند�سية واالإدارية من خالل اأكادميية ذات م�ست�ى متميز
دول جمل�ض التعاون اخلليجي، وبع�ض الدول العربية.  :  الأ�سواق 

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

samsonb@tuv-nord.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.tuv.me.com  : املوقع على الإنرتنت 

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

abudhabi@tuv-nord.com فاك�ض: 8600 447 2 971 الربيد االإلكرتوين 
فرع دبي؛ �ض.ب 79123 دبي - االإمارات العربية املتحدة هاتف: 6431 345 4 971 

dubai@tuv-nord.com :فاك�ض 6373 345 4 971 الربيد االإلكرتوين
فرع قطر؛ �ض.ب 24922 الدوحة - قطر، هاتف: 186 4620 974

qatar@tuv-nord.com :فاك�ض: 216 4620 974 الربيد االإلكرتوين
فرع الكويت؛ �ض.ب 29643 ال�سفاة 13157 الك�يت، هاتف: 5962 246 965

kuwait@tuv-nord.com :فاك�ض: 5964 246 965 الربيد االإلكرتوين

»TUV-ME« تي يو في ميدل إيست
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التقرير السنوي

1411/5/16هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

%35.46 �سركة الت�سنيع ال�طنية     : ال�سركاء الرئي�سيون 

%64.54 بقية امل�ساهمن      
ال�سناعات احلديدية التح�يلية والهند�سية واالأ�سا�سية.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

خمتلف اأن�اع االأ�سالك امل�سح�بة، املحاور مبختلف اأن�اعها، وامل�سب�كات وقطع الغيار.  : املنتج 

اململكة العربية ال�سع�دية، دول جمل�ض التعاون اخلليجي، الدول العربية.  : الأ�سواق 

مدينة اجلبيل ال�سناعية  : موقع املركز الرئي�سي 

�ض.ب 10882 اجلبيل ال�سناعية 31961
هاتف: 8000 358 013 فاك�ض 3831 358 013

natmetal@natmetalco.com  : الربيد الإلكرتوين 

www.natmetalco.com  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن »معدنية«
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1404/4/19هـ.  : تاريخ التاأ�سي�س 

�سركة ع�سري     %50.40  : ال�سركاء الرئي�سيون 

%42.60 �سركة الت�سنيع ال�طنية  
%07 �سركاء حملي�ن    

اإنتاج وت�س�يق وبيع الكرت�ن امل�سلع.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

الكرت�ن امل�سلع جلميع القطاعات واال�ستخدامات  : املنتج 

اململكة العربية ال�سع�دية، دول جمل�ض التعاون اخلليجي، الدول العربية.  : الأ�سواق 

املدينة ال�سناعية الثانية بالريا�ض.  : املوقع 

�ض.ب: 25817 الريا�ض 11476
هاتف: 2211 265 011 فاك�ض: 2482 265 011

info@watanpac.com.sa  : الربيد الإلكرتوين 

www.watanpac.com.sa  : املوقع على الإنرتنت 

الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة »وطن باك«
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تقديرًا لرعايتها ومشاركتها في معرض الخمسة الكبار

وزير التجارة والصناعة يكرم التصنيع الوطنية

اأ�ســاد معــايل الدكتــور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة وال�سناعــة ورئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنمية ال�ســادرات ال�سعودية، بجناح الت�سنيع يف 
املعر�س الدويل للبناء والأعمال الإن�سائية )اخلم�سة الكبار( الذي اأقيم يف دبي بالإمارات العربية املتحدة خالل الفرتة 25-28 نوفمرب 2013م. كما 
اأ�ساد معايل الدكتور الربيعة مبا احتواه جناح الت�سنيع من منتجات متميزة ت�سهم بقوة يف تعزيز �سعار “�سنع يف ال�سعودية”، جاء ذلك اأثناء تكرميه 

ل�سركة الت�سنيع الوطنية �سمن ال�سركات امل�ساركة يف املعر�س.

مثل الت�سنيع يف املعر�ض، باالإ�سافة اإلى املركز الرئي�سي، جمم�عة من �سركاتها 
ال�س���قيقة �سمت؛ �سركة كري�س���تل العاملية، �س���ركة الرواد ال�طنية للبال�ستيك، 
و�س���ركة معدنية. وقد �س���اركت الت�س���نيع بجناحها املتميز �سمن جمم�عة من 
ال�س���ركات ال�س���ع�دية حت���ت مظل���ة هيئ���ة تنمي���ة ال�س���ادرات ب����زارة التجارة 
وال�س���ناعة، حي���ث رع���ت الت�س���نيع جن���اح ال�س���ركات ال�س���ع�دية يف املعر�ض. 
وا�ستعر�س���ت الت�س���نيع من خالل جناحها حمفظة منتجاته���ا واأهم ما تقدمه 

�سركاتها ال�سقيقة من منتجات.

وق���دم املعر�ض فر�س���ة هائلة لل�س���ركات اخلليجية للظه�ر جنب���ًا اإلى جنب مع 
ال�س���ركات العاملية وتقدمي وت�س����يق منتجاتها والتعريف بها، حيث و�س���ل عدد 
ال�س���ركات امل�س���اركة اإلى 2500 �س���ركة ميثل�ن 63 دولة ح�ل العامل، مما ي�ؤكد 
على ا�س���تهداف ال�سركات العاملية لال�ستثمار وت�س����يق منتجاتها والتعرف اأكر 

فاأكر على دول ال�سرق االأو�سط ودول اخلليج العربي.
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شاركت بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر..

التصنيع الوطنية ترعى المؤتمر الثامن لالتحاد الخليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات »جيبكا«

رعــت الت�سنيــع الوطنية و�ساركــت يف املوؤمتر الثامن لالحتاد اخلليجــي للبرتوكيماويات والكيماويــات »جيبكا«، الذي ُعقد يف دبي بالإمــارات العربية املتحدة 
خــالل الفــرتة مــن 19 اإلى 21 نوفمرب 2013م، وذلك بح�سور اأكرث من 1700 من القيادات واخلــرباء واملهتمني باملجالت ال�سناعية. وحفل املوؤمتر بالعديد من 
الأن�سطــة والفعاليــات وت�سمــن مناق�ســة العديــد من املوا�سيــع الهامة التي ركزت علــى تعزيز الفر�س وجمابهــة التحديات وعلــى راأ�سها اإمكانيــات اإنتاج الغاز 

ال�سخري بكميات جتارية، ومدى تاأثريه على قطاع البرتوكيماويات يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

كما �س���اركت الت�س���نيع بجناح خا����ض يف املعر�ض 
امل�ســـاحب للموؤمتـــر، ا�ســـتعر�ض فيـــه فريـــق من 
عار�س���ي ال�س���ركة حمفظ���ة منتجاته���ا واأه���م ما 
تقدم���ه خ�س��س���ًا يف قطاع���ي البرتوكيماوي���ات 
والكيماويات، والرد على ا�ستف�س���ارات الزوار عن 
طري���ق طاقم م���ن ق�س���م الت�س����يق مدع�م���ًا من 

العالقات العامة يف ال�سركة.
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تتويجًا اللتزامها بالمعايير اإلدارية الدولية

التصنيع تحصل على شهادة اآليزو 9001
ح�سلــت �سركــة الت�سنيــع الوطنية اأم�س على �سهادة الآيــزو )9001: 2008 ( والتي تعتمد نظام اإدارة اجلودة الــذي تتبعه ال�سركة والذي يتوافق مع 
املعايــري الدوليــة التــي ت�سعها موؤ�س�سة الآيــزو العاملية، حيث اأمتــت الت�سنيع جميع الإجراءات الالزمــة ومتطلبات احل�سول علــى ال�سهادة من عمليات 

املراقبة ال�سارمة واملراجعة امل�ستمرة ملعايري اجلودة التي يتم تطبيقها على كامل اإجراءاتها.

جاء ذلك خالل زيارة وفد �س���ركة تي ي� يف – ن�رد اإلى مقر الت�سنيع بالريا�ض 
حيث �سلم املهند�ض جمال �س���قر البعيجان، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة تي ي� يف 
– ن�رد ال�س���رق االأو�س���ط، �س���هادة االآيزو اإلى املهند�ض �سالح بن فهد النزهة، 

الرئي�ض التنفيذي للت�سنيع.
وبهذه ال�سهادة حت�سل الت�سنيع على اعتماد دويل ل�سمان اجل�دة ي�ؤكد تبنيها 
الأف�س���ل املمار�س���ات اخلا�س���ة باجل����دة العاملي���ة، وقدرتها عل���ى تط�ير ج�دة 
اأنظمته���ا االإدارية ح�س���ب املعايري االإدارية الدولية، باالإ�س���افة اإلى قدرتها على 
و�س���ع ال�سيا�س���ات الكفيلة بتط�ير االأداء وو�س���ع االإج���راءات واالآليات االإدارية 

لتنفيذها.
وته���دف الت�س���نيع اإلى اإيجاد اأط���ر للتط�ير االإداري امل�س���تمر لتحقيق تطلعات 
م�س���اهميها واأ�س���حاب العالقة معها، وذلك من خالل حتقيق االأداء املتميز يف 
جميع قطاعات اأعمالها، والتط�ير امل�ستمر لكفاءة م�ظفيها و�سمان م�ساركتهم 

الفاعلة يف تنفيذ �سيا�سة اجل�دة.
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التصنيع تحصل على شهادة اآليزو العالمية لجودة المعامل
ح�سلــت �سركــة الت�سنيع الوطنية يف �سهر اأغ�سط�ــس 2013م على �سهادة اجلودة العاملية اآيزو )ISO IEC 17025( اخلا�ســة باملتطلبات العامة لكفاءة خمتربات 

ومعامــل الفح�ــس والقيا�ــس واملعايــرة، بعــد اأن مت اعتمادهــا مــن قبــل واحــدة مــن اأعــرق هيئــات العتمــاد يف العــامل وهــي املنظمــة الدوليــة للمعايــري 

)International Accreditation Service )IAS التي تتخذ من الوليات املتحدة الأمريكية مقرا لها. 

وتعد هذه ال�س���هادة اجنازًا مميزًا ي�س���اف اإلى اإجنازات ال�سركة ال�سابقة مما 
ي�ؤكد على كفاءة خمتربات ال�س���ركة والتح�س���ن امل�ستمر لالأداء االإداري والفني 
له���ا، وه� م���ا يعك�ض العمل الدوؤوب واجله�د املخل�س���ة التي بذلها فريق خمترب 
التحك���م باجل�دة بال�س���ركة والذي يق����م بتطبيق نظام اإدارة اجل�دة ال�س���املة 
الذي مت ت�سميمه خ�سي�سا للمختربات. وي�سع هذا االعتماد خمتربات ال�سركة 
اأم���ام حت���ٍد جديد مما يعزز دق���ة نتائج اختب���ارات التحليل الت���ي جتريها على 

منتجاتها والتاأكيد على اأنها ت�ست�يف اأدق املعايري الدولية.

 وقال املهند�ض/ حممد بن ابراهيم البيبي، رئي�ض جممع الت�سنيع للبرتوكيماويات، 
اأن ه���ذا التقدي���ر يعمل على حت�س���ن م�س���ت�ى اجل����دة يف جميع جم���االت االإنتاج 
بال�س���ركة  وه� خ���ري دليل عل���ى التزامنا الق�ي نح���� التميز الت�س���غيلي والتجديد 

واالبتكار يف جمال �سناعة البرتوكيماويات وت�سديره اإلى جميع اأنحاء العامل.
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التصنيع.. من خالل أول مشاركة لها في معرض K-Show  بألمانيا
الخفرة: المملكة تتمتع بمزايا كثيرة تؤهلها ان تكون مركزًا عالميًا 

إلنتاج البتروكيماويات
اأكــد املهند�ــس مبارك بن عبــداهلل اخلفرة، رئي�س جمل�ــس اإدارة الت�سنيع، باأن �سركات البرتوكيماويــات يف اململكة لها مكانتهــا يف ال�سوق العاملية، حيث 
تتمتــع اململكــة منــذ زمن طويل مبزايا كثرية توؤهلها ان تكون  مركزًا عامليًا لإنتاج البرتوكيماويات واملنتجات التحويلية على نحو متزايد، م�سريا اإلى اأن 
قطــاع البرتوكيماويــات مــن اأكرب القطاعات غري النفطيــة باململكة والتي ت�سنف رقــم 11 عامليًا يف جمال توريد البرتوكيماويــات، كما يعد توفر املواد 
الأوليــة والقــرب مــن اأ�سواق الت�سديــر الأوروبية والآ�سيويــة ف�سال عن توفر م�ســادر الطاقة الوفرية بتكلفة  مــن العوامل الرئي�سيــة التي ت�ساهم يف 

احلفاظ على النمو امللحوظ الذي ي�سهده هذا القطاع.
وقال اخلفرة خالل ت�س���ريحه مبنا�س���بة م�ساركة �سركة الت�س���نيع ال�طنية يف 
معر����ض K- SHOW واملق���ام مبدين���ة دي�س���لدورف باملانيا، باأن اال�س���تثمارات 
ال�س���خمة التي اطلقتها الدولة يف البنية التحتية جعلت اململكة من اأكرب  الدول 
على م�س���ت�ى املنطقة انتاجًا ملادة الب�يل اإيثيلن والب�يل بروبلن التي تعد اأحد 

العنا�سر الرئي�سية امل�ستخدمة يف اإنتاج امل�اد البال�ستيكية اال�ستهالكية.
واأ�س���اف ب���اأن بع����ض االأ�س����اق العاملية تنم���� ب�س���كل ملح����ظ وزاد طلبها على 
املنتجات البال�ستيكية  مما ت�س���بب يف ارتفاع الطلب، ولذلك هناك تط�ر كبري 
يف كل ما يتعلق ب�سناعة البال�ستيك من االآالت واملعدات وامل�اد اخلام واملنتجات 
ن�س���ف النهائي���ة وقطع الغيار واخلدمات ذات ال�س���لة ب�س���ناعة البال�س���تيك 

والبرتوكيماويات.
 ولف���ت رئي����ض جمل����ض االإدارة، اإل���ى اأن م�س���اركة الت�س���نيع االأول���ى يف معر�ض

 K- SHOW الذي اأقيم يف املانيا هدفت اإلى ا�س���تعرا�ض منتجات ال�سركة اأمام 
نح� ثالثة اآالف �س���ركة عار�س���ة خ���الل الفرتة من 16 اإل���ى 23 اأكت�بر2013م، 
وبح�س����ر عدد كبري من الزوار التجارين، م�ؤكدا يف ال�قت ذاته باأن الت�س���نيع 

من اأكرب ال�سركات العار�سة يف املعر�ض من بن الثالثة اآالف �سركة عار�سة.
واأ�سار اخلفرة، اإلى اأن الت�سنيع قدمت خالل فعاليات احلدث، الذي وفر وجهة 
رئي�س���ية الأبرز ال�سركات العاملية املتخ�س�س���ة، ا�ستعرا�سًا كاماًل و�ساماًل ل�اقع 
وت�جه���ات ال�س���ركة، واأطل���ع الزوار عل���ى اأحدث االإبت���كارات التي ت�س���تخدمها 
الت�س���نيع  يف جمال �سناعة البال�ستيك ورفع م�ست�ى امل�اد اخلام لتقدمي حل�ل 

متكاملة للم�ستخدمن.
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بهدف تفعيل دور الشركات الصناعية في توطين التقنية

)تقنية( والتصنيع الوطنية توقعان مذكرة تفاهم
لتطوير األلياف الصناعية

يف اإطــار �سعيهــا لتفعيــل دور القطاع ال�سناعــي يف توطني التقنية وحتقيق ال�سراكة املثمــرة بني �سركات القطاع اخلا�س، وقعــت ال�سركة ال�سعودية للتنمية 
وال�ستثمار التقني )تقنية( مذكرة تفاهم غري حمددة املدة مع �سركة الت�سنيع الوطنية، بهدف تعزيز ال�سراكة للعمل يف جمال تطوير الألياف ال�سناعية. 
وقــع الإتفاقيــة من جانب )تقنية( الدكتــور اأحمد عبداجلبار اليماين، الرئي�س التنفيــذي للعمليات، ومن جانب الت�سنيع املهند�ــس �سالح بن فهد النزهة، 
الرئي�ــس التنفيــذي، وذلــك يوم الأربعاء 13 نوفمرب 2013 وبح�سور �سمو الأمري الدكتور تركي بن �سعــود بن حممد اآل �سعود، رئي�س جمل�س اإدارة )تقنية(، 

واملهند�س مبارك بن عبداهلل اخلفرة، رئي�س جمل�س اإدارة )الت�سنيع(.

وبعد ت�قيع االتفاقية، اأكد رئي�ض جمل�ض ادارة �سركة تقنية االأمري الدكت�ر تركي 
بن �س���ع�د بن حممد اآل �س���ع�د على اأهمية هذه اخلط�ة والتي �س�ف تعزز الدور 
الهام لل�سركات ال�طنية باال�ستفادة من خمرجات االأبحاث والتط�ير وال��س�ل 
بها  الى االإنتاج التجاري والتي تت�اكب مع الت�جهات اال�سرتاتيجية للمملكة من 
خالل اخلط���ة ال�طنية للعل�م والتقنية واالبتكار، وحتقق روؤية �س���ركة تقنية يف 
دف���ع عجل���ة التن�يع املت�س���ارع القت�س���اد اململكة العربي���ة ال�س���ع�دية من خالل 
ال�س���ناعات القائمة على املعرفة، وبالتايل خلق فر�ض عمل ذات قيمة م�سافة، 

وامل�ساعدة على خلق النظام البيئي االإبداعي يف اململكة العربية ال�سع�دية.
و�س���ركة )تقني���ة( هي �س���ركة للتط�ي���ر واال�س���تثمار التقني ممل�كة ل�س���ندوق 
اال�س���تثمارات العامة ال�سع�دي، مهمتها اال�ستثمار يف التقنيات املحلية والعاملية 
ونق���ل التقني���ة اإل���ى اململك���ة العربي���ة ال�س���ع�دية من خالل ال�س���راكة م���ع قادة 
�س���ناعين، وم�س���تثمرين، ومراكز اأبحاث، به���دف تعزيز اقت�س���اد اململكة مع 

احلفاظ على ع�ائد جمزية على اال�ستثمار.
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اطلع على مجسمات الطابعة ثالثية األبعاد بجناح التصنيع بالمعرض

أمير الرياض يكرم التصنيع الوطنية لرعايتها منتدى الرياض االقتصادي
كــرم �ساحــب ال�سمــو امللكي الأمري خالد بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س �سركة الت�سنيع الوطنية بت�سليمه درع ل�سعادة املهند�س مبارك بن 
عبــداهلل اخلفــرة، رئي�س جمل�س اإدارة الت�سنيــع الوطنية، وذلك لرعاية الت�سنيع ملنتــدى الريا�س القت�سادي، الذي اأقيمــت دورته ال�ساد�سة بفندق 

ريتز كارلتون بالعا�سمة الريا�س خالل الفرتة 9-11 دي�سمرب 2013م.

كم���ا زار �س���م� اأمري منطقة الريا�ض جناح الت�س���نيع �س���من تفق���ده للمعر�ض 
امل�ساحب للمنتدى، وا�ستمع ل�سرح من �سعادة املهند�ض �سالح بن فهد النزهة، 
الرئي����ض التنفي���ذي للت�س���نيع، ت�س���من يف عجالة تعريفًا باأن�س���طة الت�س���نيع 
وجماالت ا�ستثماراتها، وت�سمن �سرحًا �سريعًا ملا تق�م به الت�سنيع ال�طنية من 
دور يف الرتوي���ج للطباعة ثالثي���ة االأبعاد يف اململكة العربية ال�س���ع�دية. واطلع 
�س���م� االأمري بندر على الطابعة ثالثية االأبعاد يف جناح الت�سنيع و�ساهد بع�سًا 

من املج�سمات الناجتة عنها.
وقامت الت�س���نيع بتعري���ف رواد املعر�ض على الطباعة ثالثية االأبعاد بح�س����ر 
اثن���ن من من�س����بي مرك���ز الت�س���نيع لتط�ي���ر اأبح���اث البال�س���تيك باجلبيل 
)نربا����ض(، واجلدي���ر بالذك���ر اأن الت�س���نيع ال�طنية تق�م بجه���د كبري خالل 
الف���رتة احلالية للرتويج للطباعة ثالثية االأبعاد يف اململكة العربية ال�س���ع�دية، 
من خالل ن�س���ر ثقافة هذه التقنية اجلدي���دة بن اأفراد املجتمع، والتعريف بها 
وبدوره���ا كتقنية جدي���دة تخ���دم القطاعات ال�س���ناعية وت�س���تخدم منتجات 

البال�ستيك كاأحد اخلامات الهامة يف الطباعة.
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مشروع التصنيع للبوليمرات فائقة االمتصاص
يفوز بجائزة اإلنجاز لهذا العام

اأعلنــت �سركــة الت�سنيع الوطنية اأن م�سروع �سركة البوليمــرات فائقة المت�سا�س، اأحد م�ساريعها حلام�س الأكريليــك قد فاز بجائزة »الإجناز كاأكرب 
م�ساريــع العــام« مــن املعهد الأوروبــي لالإن�ساءات، وقــد منحت اجلائزة ل�سركــة فلور بــي يف باعتبارها ال�سركة القائمــة على اأعمــال الهند�سة والتملك 

والإن�ســاءات للم�ســروع اجلديد وذلك �سمن موؤمتــر املعهد الأوروبــي لالإن�ساءات والذي 
اأقيم يف 13 يونية 2013م املا�سي يف لندن باململكة املتحدة.

وم�س���روع الب�ليمرات فائقة االمت�س���ا�ض ه� م�س���روع م�س���رتك بن �س���ركة الت�س���نيع و�س���ركة 
ال�سحراء للبرتوكيماويات و�سركة اإيف�نيك وينتج 80 األف طن من الب�ملريات عالية االمت�سا�ض 
�س���ن�يًا لتغطي���ة الطلب املتزايد على هذا املنتج عامليًا ويف منطقة ال�س���رق االأو�س���ط، وهي مادة 
تتميز بقدرة عالية على امت�س���ا�ض ال�س�ائل واالحتفاظ بها وت�ستتخدم كم�اد اأ�سا�سية ل�سناعة 

احلفاظات.
وتتم اأعمال الهند�س���ة والتملك واالإن�س���اءات بامل�س���روع بفريق اإداري متكامل مك�ن من �س���ركة 
الت�سنيع و�سركة فل�ر ومقدم التقنية �سركة اإيف�نيك االأملانية باالإ�سافة اإلى املقاولن الداخلين 

مثل اإن اإ�ض اإت�ض )نا�سر الهاجري( وكي اإيه اإم �سي اأو )كامك�(.
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التصنيع توقع إتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 4 مليارات ريال
احتفلــت الت�سنيــع الوطنية الأحد 6 اأكتوبر 2013م باإمتام متويل مرابحة متوافقة مع اأحــكام ال�سريعة الإ�سالمية مببلغ اأربعة مليارات ريال �سعودي 
ب�سعــر مرابحــة متغــري وتناف�سي، وذلك �سمن اإتفاقية وقعتها مع جمموعة من البنوك ال�سعودية واخلليجيــة �سمت؛ بنك الريا�س، م�سرف الراجحي، 
بنــك البــالد، بنك الإمارات دبــي الوطني، البنك ال�سعودي الربيطــاين )�ساب(، جمموعة �سامبا املاليــة، البنك ال�سعودي الفرن�ســي، والبنك ال�سعودي 

لال�ستثمار.

وكانت الت�سنيع قد وقعت اإتفاقيات متويل مع البنوك يوم االأربعاء 2 اأكت�بر 
2013م مبدة �سداد تبلغ ثماين �سن�ات ت�سمل فرتة �سماح �سنة واحدة، ويتم 
ال�ســـداد باأق�ساط ن�ســـف �سنوية مت�ســـاوية. وقد مت تغطية القر�ض )1.5( 
مرة، وه� ما مينح الت�سنيع مزيدًا من املرونة املالية حيث يتم ت�جيه قيمة 
القر�ـــض اإلى متويل ح�ســـ�ض ال�ســـركة يف امل�ســـروعات امل�ســـتقبلية واإعادة 

متويل قرو�سها احلالية.
ويتميز هذا التم�يل بانخفا�ض تكلفته وط�ل فرتة �س���داده واحل�س����ل على 
مرونة اأكرث يف ال�ســـروط التمويلية. كما �سهد هذا التمويل م�ساركة 3 بن�ك 
جدي���دة عل���ى م�س���ت�ى املق���ر الرئي�س���ي وه���� م���ا يزيد م���ن ع���دد البن�ك 
اال�سرتاتيجية للت�سنيع. ويعك�ض جناح هذا التم�يل، يف ال�قت نف�سه، مدى 
ثقة القطاع امل�س���ريف وال�س����ق ب�س���كل عام يف الت�س���نيع، ويف ق�تها املالية 
وقدرتها على ال�س���داد، مما يدعم جناحها يف تنفيذ ا�سرتاتيجياتها لتن�يع 
م�ســـادر متويلهـــا واالعتماد ب�ســـكل اأكرب علـــى التمويل طويـــل االأجل، مما 

ي�ساعد على النم� والت��سع يف كافة اأعمال ال�سركة وم�سروعاتها.
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األخبار االجتماعية
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تقديرًا لجهودها المتميزة في خدمة المجتمع

التصنيع الوطنية تحصد جائزة التميز الذهبية في المسؤولية 
االجتماعية العربية لعام 2013

ح�سدت �سركة الت�سنيع الوطنية جائزة التميز الذهبية يف برامج امل�سوؤولية الجتماعية للمرة الثانية على التوايل ح�سب ت�سنيف املنظمة العربية 
للم�سوؤوليــة الجتماعيــة، �سمن احلفل الذي اأقامته املنظمة لت�سليم اجلوائز يف ختام فعاليات امللتقــى الإقليمي الأول للم�سوؤولية الجتماعية، الذي 
عقد خالل الفرتة 4-6 نوفمرب 2013م، وذلك يف فندق اأتالنت�س مبدينة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة، وبح�سور لفيف من ال�سخ�سيات العربية 

وممثلني عن غرف ال�سناعة والتجارة و�سركات القطاع اخلا�س ورجال الأعمال ومنظمات املجتمع املدين يف الوطن العربي.

وجاء تكرمي الت�س���نيع بهذه اجلائزة �س���من م�س���اركتها يف امللتقى الذي نظمته 
املنظمة العربية للم�س����ؤولية االجتماعية حتت �س���عار »امل�س���اعدة وامل�ساندة بن 
احلك�م���ات العربي���ة وامل�ؤ�س�س���ات اخلا�س���ة«، به���دف ا�س���تعرا�ض اخل���ربات 
والدرا�سات ح�ل طبيعة امل�س�ؤولية االجتماعية يف احلك�مات العربية وامل�ؤ�س�سات 
اخلا�س���ة ودور اله�ية ال�طنية يف املبادرة والتغيري نح� االأف�سل، كما مت ت�سليط 
مزي���د م���ن ال�س����ء على اجله����د الت���ي تقدمها احلك�م���ات العربي���ة يف جمال 
امل�س����ؤولية االجتماعية كمثال يحتذى من قبل امل�ؤ�س�س���ات اخلا�سة النا�سطة يف 
املجال. كما ا�ستعر�س���ت ال�س���ركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�س���ة خرباتها ودورها مبا 
قدمته وما متيزت به يف املجال. و�ســـاركت الت�ســـنيع بجنـــاح متميز عربت من 
خالله عن دورها يف امل�س����ؤولية االجتماعي���ة، كما اأبرزت ت�ثيقًا الأعمالها خالل 
ال�س���ن�ات الع�سر املا�س���ية من خالل مادة تعريفية وت�ثيقية اأ�سدرتها يف كتيب 

عن روؤيتها ودورها يف امل�س�ؤولية االجتماعية.
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التصنيع تدعم مركز األمير سلمان ألبحاث االعاقة بمليوني ريال
ا�ستقبــل �ساحــب ال�سمــو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة مركز الأمــري �سلمان لأبحاث الإعاقة، مبقر املركز بالريا�س 
يــوم اخلمي�ــس 12 دي�سمرب 2013م، وفد �سركة الت�سنيع الوطنية الذي تراأ�سه �سعادة املهند�س مبارك بن عبداهلل اخلفرة رئي�س جمل�س الإدارة، حيث 
قدم وفد الت�سنيع �سيكًا مببلغ مليوين ريال �سعودي، دعمًا ملركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة متثل الدفعتني الرابعة واخلام�سة من دعم مليوين �سنوي 
داأبت الت�سنيع على تقدميه �سمن ع�سويتها للمركز خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية. واأ�ساد �سمو الأمري �سلطان مببادرات الت�سنيع وم�ساركاتها الفاعلة 

يف امل�سوؤولية الجتماعية التي تعترب ق�سايا الإعاقة اأحد اأهم حماورها.

وكان �س���احب ال�سم� امللكي االأمري �سلطان 
ب���ن �س���لمان، ق���د ك���رم الت�س���نيع م�ؤخرًا 
تقديرًا جله�دها واإ�س���هاماتها الفاعلة يف 
جمال خدم���ة االإعاقة يف اململك���ة العربية 
ال�س���ع�دية، وذلك خالل حف���ل ليلة ال�فاء 
ال���ذي اأقي���م بجمعي���ة االأطف���ال املعاق���ن 
وال�س���ركت  اجله���ات  لتك���رمي  بالريا����ض 

الداعمة.
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برعاية سمو أمير منطقة الرياض باإلنابة وللعام الرابع على التوالي

التصنيع تدعم إقامة حفل الزوج الجماعي للمعاقين حركيًا
في السعودية

رعت �سركة الت�سنيع الوطنية الن�سخة الرابعة من حفل الزواج اجلماعي للمعاقني حركيًا والذي تنظمه جمعية الإعاقة احلركية للكبار )حركية(، 
والذي احت�سنه مركز امللك فهد الثقايف بالعا�سمة الريا�س م�ساء الإثنني التا�سع من �سبتمرب 2013م.

اأقيم احلفل برعاية كرمية من �س���احب ال�س���م� امللكي االأمري تركي بن عبداهلل بن 
عبدالعزي���ز، اأمري منطقة الريا�ض باالإنابة، ومن خالل برنامج متكامل يهدف اإلى 
م�س���اعدة املعاق���ن حركيًا على ال���زواج وكذلك م�س���اعدتهم عل���ى االإجناب. وقد 
ا�ستهدف الربنامج لهذا العام تك�ين 100 اأ�سرة جديدة بتزويج مائتي �ساب وفتاة، 
منها 83 اأ�سرة بتزويج �ساب معاق من فتاة �سليمة، و9 اأ�سر بتزويج �ساب �سليم من 

فتاة معاقة، و8 اأ�سر بتزويج �ساب وفتاة معاقن.
وت�س���لم �س���عادة املهند�ض مبارك بن عبداهلل اخلفرة، رئي�ض جمل�ض االإدارة، درعًا 
تكرمييًا للت�س���نيع ال�طنية لرعايتها هذا احلفل، من �س���احب ال�س���م� امللكي اأمري 
منطق���ة الريا����ض باالإناب���ة، حيث تعترب ه���ذه هي امل���رة الرابعة الت���ي ترعى فيها 
الت�س���نيع هذا احلف���ل، حيث رعت ن�س���خته االأولى يف ع���ام 2009م، وداومت على 
رعايت���ه يف كل عام تعاطفًا منها مع املعاقن حركيًا واإميانًا ب�س���رورة م�س���اعدتهم 
على اأعباء الزواج وحقهم على املجتمع مل�ساندتهم ل�سق طريقهم يف احلياة والقيام 
بدوره���م يف تنمية جمتمعهم كم�اطنن كاملي االأهلي���ة. وكان ثمرة هذه الزيجات 

خالل ال�سن�ات الثالث املا�سية اإجناب 70 طفاًل.
كم���ا قدمت الت�س���نيع مبلغ 100.000 ريال كدعم اإ�س���ايف هذا الع���ام يتم ت�جييه 
لل�سرف على ال�قف اجلديد الذي اأن�ساأته اجلمعية للم�ساعدات اخلريية ملن�س�بيها.
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للعام الثاني على التوالي
التصنيع الراعي الرسمي الحصري لمعرض المسؤولية االجتماعية الثاني

رعــت �سركــة الت�سنيع الوطنية معر�س امل�سوؤولية الجتماعي الثاين الذي افتتحه �ساحــب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز، رئي�س 
جمل�ــس امل�سوؤوليــة الجتماعية. اأقيم العر�س يف فندق الإنرتكونتيننتال مبدينــة الريا�س خالل الفرتة 15-17 اإبريل 2013م، ورعته الت�سنيع للعام 
الثــاين علــى التــوايل، حيث رعــت ن�سخته الأولى يف العــام املا�سي، والتي �سهدت ح�ســور وتفاعل متميز مــن ال�سركات واملوؤ�س�ســات والأجهزة احلكومية 

وجميع املعنيني مبوؤ�س�سات املجتمع املدين والإعالميني والباحثني واملتخ�س�سني.

ا�س���تهدف املعر�ض بناء ج�س����ر الت�ا�س���ل بن من�ساآت القطاع 
اخلا����ض من جهة، والقط���اع اخلريي واالجتماع���ي واالأجهزة 
املعنية من جهة اأخرى، واأتاح املعر�ض لل�س���ركات وامل�ؤ�س�س���ات 
عر�ض جتاربها يف جمال امل�س���ئ�لية االجتماعية، والتعرف عن 
ق���رب على اأه���م احتياجات املجتم���ع من م�س���روعات التنمية 
لتنفيذه���ا   احلك�مي���ة  االأجه���زة  م���ع  والتع���اون  امل�س���تدامة، 
باالإ�س���افة ال���ى ا�س���تعرا�ض التجرب���ة االملاني���ة يف امل�س���ئ�لية 

االجتماعية.
اأقي���م املعر�ض على مدى ثالثة اأيام وواكبه عدد من الفعاليات 
الثقافي���ة والتدريبية وور�ض العمل تعظيمًا لفائدة هذا املعر�ض 
املتف���رد، وال���ذي حقق جناح���ًا متميزًا يف دورت���ه االأولى العام 
املا�سي.  وت�سارك الت�سنيع بجناح يف املعر�ض تربز من خالله 
دوره���ا يف خدمة املجتمع وكذلك تلقي مزيدًا من ال�س����ء على 
دورها البارز يف اال�س���تثمار ال�سناعي يف اململكة وكثاين اأكرب 

�سركة �سناعية �سع�دية.
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دعمت 230 جمعية بما يزيد عن 33 مليون ريال في 2013
التصنيع الوطنية توقع

22 اتفاقية جديدة مع شركاء 
المسئولية االجتماعية

وقعــت �سركة الت�سنيع الوطنيــة 22 اإتفاقية مع 22 جهة من �سركائها يف 
امل�سوؤولية الجتماعية  مبا يتجاوز 12 مليون ريال، وذلك يف حفل التوقيع 
اجلماعــي الذي اأقيم مبقر الت�سنيــع بالريا�س يف يوم الأحد 29 دي�سمرب 
2013م، وح�ســره لفيــف من العاملــني يف جمال خدمة املجتمــع واملهتمني 
بامل�سوؤوليــة الجتماعية، وكذلك عدد كبري مــن الإعالميني. ويعترب هذا 
ا�ستكمــاًل لــدور كبــري قامــت به الت�سنيــع، حيث يعتــرب هذا هــو التوقيع 
اجلماعــي الثاين هذا العام، بالإ�سافة اإلــى دعمها ال�سنوي ملا يقارب 190 
جمعيــة وموؤ�س�سة اأخرى مــن جمعيات وموؤ�س�سات النفــع العام حيث و�سل 
مبلــغ الدعم لهذا العام اإلى 3.5 ماليني ريال، كما دعمت برامج اأخرى مبا 

يزيد عن 3 ماليني ريال �سعودي.

التصنيع ترعى فعاليات صيف 
حائل السياحي 1434

رعــت �سركــة الت�سنيع الوطنيــة ك�سريك ر�سمي مهرجــان �سيف حائل 
ال�سياحــي 34 والذي انطلق من منتــزه املغواة يف يوم اخلمي�س 6 يونية 
2013م املوافــق 27 رجــب 1434هـــ وا�ستمــر ملــدة �سهــر كامــل. واأقيم 
املهرجــان حتت �سعار »يا طيب ملقاكم« باإ�سراف مبا�سر من اأمانة حائل 
باعتبــاره املهرجــان الأكــرب للجذب ال�سياحــي للمنطقة مبــا �سهده من 
تنــوع يف الفعاليــات لهــذا العام بتوقعــات عالية بــاأن ي�سهــم يف اإنعا�س 

ال�ستثمار ال�سياحي يف املنطقة.
وا�ستقطب املهرجان عائالت حائل ب�سكل اأكرب، وا�ستمل على 92 فعالية �سمت 
االأوبريت االإن�سادي امل�سرحي، ومعر�سًا للفن�ن الت�سكيلية، ومعر�سًا للت�س�ير 
الف�ت�غ���رايف، ومعر�س���ًا للحي���اة الفطري���ة، ومدين���ة للماله���ي البال�ني���ة، 
وم�س���رحيات ك�ميدية. كما �س���م املهرجان اأي�س���ًا فعالية خا�سة لليايل حائل 
االإن�س���ادية، واالأم�س���يات ال�س���عرية، والندوات التثقيفية، وعرو�ض التج�س���يد 
الب�سري، واملحا�س���رات الدينية، وي�مًا خا�سًا بالل�حات االإلقائية، ومهرجانًا 
للحرف ال�س���عبية، وليلة للزواج القدمي ا�ستقطب االأطفال. كما �سم املهرجان 
برنام���ج ق�س���ة جن���اح والت���ي مت فيه���ا عر����ض ق�س����ض جن���اح امل�س���روعات 
اال�س���تثمارية لل�س���باب، كما �س���م مهرجان���ًا للماأك����الت ال�س���عبية، ومعار�ض 
للت�عي���ة، ومهرجانًا للت�س����ق، واأركانًا لنادي االأطف���ال لالأكروبات البهل�انية، 
وليل���ة »اأن���ا اأح���ب اأمي« وا�ست�س���افة لنج����م برنام���ج زد ر�س���يدك، وعرو�ض 
ال�س���يارات والدرجات النارية، وفعاليات م�س���رح الطفل التي �سملت ديك�رات 
خمتلفة كالي�م الثلجي وفعاليات اخليمة الن�سائية وعرو�ض لالألعاب النارية.



التقرير السنوي

67

وتن�ع���ت االإتفاقي���ات اجلديدة ب���ن دعم برامج ثقافي���ة وتاأهيلي���ة واجتماعية 
و�س���حية تراوح���ت بن الدع���م االإغاثي لالأ�س���قاء يف �س����ريا بت�ف���ري بطانيات 
ال�س���تاء، ودعم ملتقيات ثقافية تعزز ا�س���تفادة ال�سباب ال�س���ع�دي من اأوقاتهم 
ودعم موؤمتر لالأيتام واأندية للمعاقني، ودعم عيادات متنقلة للفح�ض والك�سف 
املبكر عن داء ال�س���كري وفح�ض وعالج االأ�س���نان، ودعم غ�سيل الكلى، واإ�سكان 
املر�سى القادمن من خارج الريا�ض وذويهم، ودعم زواج املعاقن ودعم جتهيز 

وت�س���غيل مقرات حلفظ النعمة مع تاأمن �س���يارات لنق���ل فائ�ض ال�الئم، ودعم 
اأوقاف، وبناء وحدات �سكنية، وتاأهيل فتيات على جمم�عة من املهن.

ويف كلمته التي األقاها يف بداية احلفل ترحيبًا ب�س���ي�ف ال�س���ركة الذين جاءوا 
م���ن جميع اأنح���اء اململكة العربية ال�س���ع�دية، اعت���رب املهند�ض �س���الح بن فهد 
النزه���ة، الرئي����ض التنفي���ذي للت�س���نيع ال�طني���ة، اجلمعي���ات ه���م ال�س���ركاء 
احلقيقي����ن يف النج���اح باعتباره���م الناف���ذة الت���ي تط���ل منها الت�س���نيع على 
امل�س���تحقن للدعم وتتع���رف على االأماكن االأكر احتياجًا وقطاعات امل�س����ؤولية 

االجتماعي���ة االأك���ر اإيجابية. كما ثمن النزهًة ما تق�م به جمعيات وم�ؤ�س�س���ات 
النفع العام من جهد ي�س���هم يف تنمية املجتمع ورفاه االإن�س���ان ال�سع�دي وتثقيفه 
وتوعيتـــه وتطويـــر مهاراته وعالجـــه، وهو ما يتوافـــق متامًا مع روؤية الت�ســـنيع 
للم�س����ؤولية االجتماعية ومهمتها التي األزمت نف�سها بها من خالل ت�جيه ن�سبة 

1% من اأرباحها ال�سن�ية لل�سرف على برامج امل�س�ؤولية االجتماعية.
و�سهد احلفل حما�سرة ق�سرية ل�سيف �سرف احلفل الداعية واملفكر االإ�سالمي 
حمم���د  الدكت����ر  املع���روف 
الع��سي، حتدث فيها عن اأهمية 
العم���ل اخل���ريي وخ�س��س���ًا ما 
يتعل���ق بدعم الربام���ج الثقافية 
الن�عية داخليًا وخارجيًا، واأ�ساد 
جم���ال  يف  الت�س���نيع  بجه����د 
امل�س�ؤولية االجتماعية وذلك بعد 
اأن ا�س���تعر�ض عي���ادة مكافح���ة 
التدخ���ن وعي���ادة الك�س���ف عن 
ال�س���كري وهي من م�س���روعات 

الت�سنيع التي ح�سرت تزامنًا مع االحتفال.
كما �س���هد احلفل اإطالق دليل حفظ النعمة الذي جاء مببادرة واإ�سراف مبا�سر 
من �س���ركة الت�سنيع ال�طنية، وه� ما يعك�ض تبني الت�سنيع لفكرة حفظ النعمة 
ال���ذي يحافظ على فائ�ض الطعام ويعيد ت�س���خينه وتقدميه للمحتاجن وكذلك 
يحاف���ظ على البيئة برت�س���يد الغذاء وتقليل حجم الفاقد من���ه، مبا ي�ؤثر اإيجابًا 

على االأمن الغذائي العام للمجتمع.
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لتعزيز المشاركة الوجدانية
 فريق متطوعي التصنيع يزورون األطفال المنومين

بمركز الملك فهد لألورام
زار الفريق التط�عي الن�سائي للت�سنيع ال�طنية واملك�ن من زوجات امل�ظفن بال�سركة، مركز امللك فهد لالأورام مبدينة الريا�ض. 
وق���دم اأف���راد الفريق الهداي���ا لالأطفال املن�من باملركز، وا�س���طحنب اأطفالهن لق�س���اء وقت مع االأطفال املن�من وم�س���اركتهم 

وجدانيًا والتخفيف عنهم نف�سيًا واإدخال الفرحة على قل�بهم بعد اأن منعهم املر�ض من اخلروج من امل�ست�سفى الأوقات ط�يلة.
ويهدف فريق الت�س���نيع التط�عي الن�س���ائي من وراء ما يق�م به من زيارات اإلى اإ�س���عار االأطفال املن�من اأنهن واأطفالهن يقف�ن 

معهم يدًا بيد حتى يتم اهلل عليهم ال�سفاء ويع�دوا ال�ستكمال حياتهم و�سط اأهلهم وذويهم.
اجلدير بالذكر اأن هذه هي الزيارة الثانية للفريق والتي �سبقها زيارة اأخرى لالأطفال امل�سابن مبر�ض ال�سرطان يف مدينة امللك 

فهد الطبية بالريا�ض ومت اأي�ساً ت�زيع الهدايا عليهم.

تقديرًا لدعمها لألطفال المعاقين
األمير سلطان بن سلمان يكرم التصنيع

تقديــرًا جلهودهــا واإ�سهاماتهــا الفاعلة يف جمال خدمة الإعاقــة يف اململكة، كرم �ساحب ال�سمــو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بــن عبدالعزيز، رئي�س 
جمل�ــس اإدارة جمعيــة الأطفــال املعوقني، �سركــة الت�سنيع الوطنية، خالل حفــل ليلة الوفاء الــذي اأقامته جمعية الأطفال املعاقــني بالريا�س يف 11 

نوفمرب 2013م، لتكرمي اجلهات وال�سركات الداعمة.

واأعرب �سم� االأمري عن �سكره وتقديره جله�د الت�سنيع لدعم اأعمال جمعية االأطفال املع�قن عرب دعمها ملجم�عة 
من الفعاليات التي تقدمها اجلمعية للم�س���تفيدين من خدماتها. جاء ذلك خالل ت�س���ليمه درعًا تكرمييًا لالأ�س���تاذ 

مفلح بن �سلطان ال�سمري، مدير العالقات العامة واخلدمات بالت�سنيع.
وكانت �س���ركة الت�س���نيع ال�طنية قد �س���اهمت يف دعم جمم�عة من الربامج، منها؛ كفالة جمم�عة من الكرا�س���ي، 
دعم برنامج االإ�سكان لذوي املعاقن ممن ياأت�ن من خارج مدينة الريا�ض، رعاية الي�م العاملي للمعاقن، باالإ�سافة 

اإلى تقدمي جمم�عة من الدورات التدريبية للمعاقن من اجلن�سن.
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للعام الثاني على التوالي

التصنيع ترعى األسر المنتجة  بمهرجان الرياض للتسوق
رعت الت�سنيع الوطنية �سوق الأ�سر املنتجة الذي اأقيم �سمن فعاليات مهرجان الريا�س للت�سوق والرتفيه الذي اأقيمت ن�سخته التا�سعة ملدة �سهر كامل 

ابتداًء من 2013/6/5 وحتى 2013/7/5، ونظمته الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س بالتعاون مع �سركة اأعايل التقنية للتنظيم والت�سويق.
اأقيم املهرجان لهذا العام حتت �س���عار »حيث يحل� امل�س���اء« بدعم من اأمانة منطقة الريا�ض والهيئة العليا لل�س���ياحة 

واالآثار جلعل العا�سمة الريا�ض مق�سدًا �سياحيًا عامليًا ملحبي الت�س�ق والرتفيه العائلي.
ودعمت الت�س���نيع �س�ق االأ�سر املنتجة للعام الثاين على الت�ايل �سمن براجمها للم�س�ؤولية االجتماعية، واأقيم ال�س�ق 
لهذا العام يف 8 اأ�س�اق كربى مبدينة الريا�ض، وا�ستهدف برناجمه ت�فري اأماكن للت�س�ق ملائة اأ�سرة يقدم�ن منتجاتهم 
واإبداعاتهم جلمه�ر املهرجان. وت�س���من برنامج الت�س���نيع لهذا العام عقد دورات تدريبية يف فن�ن الت�س����يق لتاأهيل 
االأ�س���ر املنتجة لالرتقاء مبنتجاتهم وتعزيز قدراتهم على الت�س����يق مبا فيها طباعة بطاقات �سخ�س���ية للم�س���اركات 
ك��سيلة للت�ا�سل مع عمالئهم. وي�فر الربنامج للم�ساركات يف ال�س�ق و�سيلة نقل ي�مية ملن ال يت�فر لها و�سيلة النقل.

للمرة الخامسة على التوالي

التصنيع الراعي األلماسي لرالي حائل الدولي 2013
رعت الت�س���نيع ال�طنية فعاليات رايل حائل الدويل لعام 2013 كراعي ما�س���ي، يف ن�سخته الثامنة التي اأقيمت خالل 

الفرتة 20-28 مار�ض 2013م مبنطقة حائل باململكة العربية ال�سع�دية.
ودعمت الت�س���نيع الرايل مببلغ 500.000 ريال �س���ع�دي مقابل الرعاية املا�س���ية للرايل والتي ت�سمنت، هذا العام، 
رعاية الت�س���نيع لفعالية ال�س�ق ال�سعبي لالأ�سر املنتجة للعام الثالث على الت�ايل من خالل اإقامة 100 ك�سك لت�س�يق 
منتجات االأ�س���ر املنتجة يف املنطقة، وكذلك ال�س���ماح للت�س���نيع مبخاطبة اجلمه�ر وتقدمي خدمات خا�س���ة لهم مثل 

فعالية عيادة مكافحة التدخن وتقدمي جمم�عة من املحا�سرات الت�ع�ية لل�سباب.
وتعترب هذه هي املرة اخلام�س���ة على الت�ايل التي ترعى فيها الت�س���نيع رايل حائل الدويل والذي اأ�س���بح ي�سكل قيمة 

اقت�سادية واجتماعية و�سياحية الأبناء منطقة حائل.
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إيمانا بالمسؤولية االجتماعية وتعزيزًا ألواصر التواصل مع المجتمع:

التصنيع تنظم زيارة للمسنين بدار الرعاية اإلجتماعية بالدمام 
�سمــن مبادراتهــا الإن�سانيــة والجتماعيــة املتعــددة نظمت �سركــة الت�سنيــع الوطنية يوم ال�سبــت 7 �سبتمرب 2013م  زيــارة للم�سنــني يف دار الرعاية 

الجتماعية يف الدمام، �سارك فيها عدد من م�سوؤويل ال�سركة وموظفيها. 
وتخللت الزيارة ج�لة تعريفية اطلع فيها وفد ال�سركة على اأن�سطة وفعاليات الدار واخلدمات التي تقدمها لكبار ال�سن. 
والتق���ى وفد الت�س���نيع بع���د ذلك بنزالء الدار من امل�س���نن واطمئن�ا عليهم، يف حماولة للتخفيف من وحدتهم ور�س���م 
البهج���ة على حمياهم، من خالل ت�فري ج� عائل���ي للنزالء وتقدمي الهدايا لهم مما كان له اأكرب االأثر يف ظه�ر مالمح 

الفرح والبهجة على وج�ههم.
وجاءت هذه الزيارة اإ�ستمرارًا ل�سل�سلة برامج الت�سنيع املتن�عة التي تقدمها ب�سكل دائم للت�ا�سل مع املجتمع وانطالقًا 
من حر�ض ال�سركة ومن�س�بيها على التفاعل مع جميع �سرائح املجتمع واالإ�سهام يف تخفيف معاناة ذوي احلاجة معن�يًا 
وماديًا، اتباعًا لتعاليم ديننا احلنيف واأحاديث ر�س�لنا �سلى اهلل عليه و�سلم التي ت�ؤكد اأن اأحب االأعمال اإلى اهلل تعالى 

بعد الفرائ�ض ه� اإدخال ال�سرور على امل�سلمن.

التصنيع تنظم يوم ترفيهي لأليتام بالخبر 
�سمــن مبادراتهــا الإن�سانيــة والجتماعية املتعددة نظمــت الت�سنيع الوطنية خالل ثاين اأيــام عيد الأ�سحى املبارك املوافق ليــوم الأربعاء 16 اأكتوبر 

2013م برناجمًا ترفيهيًا لالأيتام وذلك بالتن�سيق مع مربة الإح�سان اخلريية باخلرب يف منطقة الهاف مون مبدينة اخلرب. 

ح�سر الربنامج املهند�ض  حممد بن ابراهيم البيبي، رئي�ض جممع الت�سنيع للبرتوكيماويات باجلبيل، 
وال�سيخ  عادل بن ابراهيم املحي�سن، مدير فرع جمعية الرب باملنطقة ال�سرقية، وعدد من م�س�ؤويل ال�سركة واملربة.

وج���اءت هذه املبادرة االجتماعية من الت�س���نيع بالتزامن مع عيد االأ�س���حى املبارك مل�س���اركة االأيتام فرحتهم بالعيد 
واالإ�سهام يف ر�سم الفرحة على حمياهم. و�سهد الربنامج العديد من الفعاليات الرتفيهية وزعت فيها الهدايا واجل�ائز 

على جميع احل�س�ر.
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التصنيع الوطنية تدعم الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بنصف 
مليون ريال

وقعــت �سركــة الت�سنيــع الوطنية اتفاقية تعاون مع اجلمعية اخلريية ل�سعوبات التعلم، قدمت الت�سنيــع مبوجبها مبلغ 500 األف ريال للجمعية بهدف 
تاأمني �سيارة لنقل طالب اجلمعية والتكفل بتكلفة برنامج تدري�سي ملدة عام كامل ملن�سوبي اجلمعية. وقع الإتفاقية من جانب الت�سنيع املهند�س �سالح 

بن فهد النزهة الرئي�س التنفيذي لل�سركة ومن جانب اجلمعية الدكتور عثمان اآل عثمان رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية.
واأكد املهند�ض النزهة اأن هذا الدعم ياأتي تنفيذا لربامج امل�سئ�لية االجتماعية يف ال�سركة واحرتامًا لطاقات واإبداعات االأ�سخا�ض الذين يعان�ن من �سع�بات التعلم 

وتقدمي كامل الدعم وامل�ساندة لهم لتعزيز دورهم االجتماعي وجعلهم اأ�سخا�ض فاعلن ي�ساهم�ن يف عملية التنمية امل�ستدامة.
وقال املهند�ض النزهة: اإن مبادرتنا هذه تاأتي اإميانًا منا بدور اجلمعيات اخلريية املتخ�س�سة يف تنمية الك�ادر ال�طنية ممن يعان�ن من �سع�بات التعلم، ونحن بدورنا 

ن�سعى لتعزيز هذا الدور من خالل تقدمي كامل الدعم لهم وتاأمن احتياجاتهم لل�سري قدمًا نح� م�ستقبل م�سرق لكافة اأبنائنا.
من جهته ثّمن الدكت�ر اآل عثمان الدعم املقدم للجمعية من �سركة الت�سنيع ال�طنية معتربًا اإياه من�ذجًا يحتذى به لل�سراكة املجتمعية. وك�سف الدكت�ر اآل عثمان اأن 
اجلمعية �س���تق�م با�س���تئجار مبنى و�س���ت�ؤثثه بالكامل ليك�ن مركزًا متخ�س�س���ًا لتقدمي خدمات جمانية للطلبة الذين يعان�ن �س���ع�بات التعلم، واإقامة دورات تدريبية 

وتقدمي اال�ست�سارات االأ�سرية وت�سخي�ض احلاالت.

سمو الرئيس العام لرعاية 
الشباب يكرم التصنيع الوطنية

كّرم  �ساحب ال�سم� امللكي االأمري ن�اف بن في�سل بن فهد بن عبدالعزيز، 
الرئي����ض العام لرعاية ال�س���باب �س���ركة الت�س���نيع ال�طنية نظ���ري دعمها 
ورعايتها مللتقى امل�س����ؤولية االإجتماعية لقطاع االأعمال جتاه �سباب ال�طن، 
والذي نظمته الرئا�س���ة العامة لرعاية ال�سباب واللجنة االأوملبية ال�سع�دية 
يف 24-25 من دي�سمرب مبدينة الريا�ض مب�ساركة مركز القان�ن ال�سع�دي 

للتدريب.
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تفقدهما سمو أمير منطقة حائل
التصنيع ونقاء تدشنان عيادتان متنقلتان لمكافحة التدخين

د�س���نت �س���ركة الت�س���نيع ال�طني���ة )الت�س���نيع( واجلمعية اخلريي���ة ملكافحة 
التدخ���ن )نقاء( يف مهرجان رايل حائل م�س���روعهما امل�س���رتك »عيادات نقاء 
املتنقل���ة«. وه� عبارة عن حافلتن كبريتن �س���عة 50 راكب مت حت�يل كل منهما 
اإلى عيادة متنقلة �سمت اأجهزة طبية حديثة ذات كفاءة عالية يف التخل�ض من 
التدخن ومعر�ض ا�ستمل على �سا�سة عر�ض وكتيبات ون�سرات تعريفية باأ�سرار 
التدخن. ويهدف امل�سروع اإلى م�ساعدة املدخنن لالإقالع عن التدخن، وتزويد 
الفئات امل�ستهدفة باملعل�مات الطبية واالأ�سرار الناجتة عن التدخن مبا يحقق 

�سالمتهم ووقايتهم من اآثاره ال�سيئة.
ويهدف امل�س���روع اإلى تنمية روح التعاون والعمل اجلماعي بن اأفراد وم�ؤ�س�سات 
املجتمع املدين مبا ي�س���هم يف الق�س���اء على املظاهر ال�س���لبية يف املجتمع ب�سكل 
اإيجابي وكذلك امل�ساهمة يف احلد من انت�سار  التدخن ب�سكل فعال و احرتايف.
م���ن جانب���ه، وجه الربوفي�س����ر حممد بن جاب���ر اليماين، رئي����ض جمل�ض اإدارة 

جمعية )نقاء(، �س���كره ل�سركة الت�س���نيع مثمنًا التعاون بن نقاء والت�سنيع مبا 
ي�اكب الت�جه الإقامة �س���راكة فاعلة بينهما واإعطاء من�ذج لتعزيز ال�سراكة بن 
م�ؤ�س�س���ات و�س���ركات القطاع اخلا�ض واجلمعيات اخلريي���ة ومنظمات املجتمع 
امل���دين لدعم ورعاية الربامج التي تهدف اإلى حتقيق ال�س���حة العامة، وحماية 
املجتمع من اأ�سرار التدخن، وبذلك حتقق اجلمعية الرغبة  ال�طنية للم�ؤ�س�سات 
الت���ي ت�س���عى اإلى خدمة املجتمع بتبن���ي برامج امل�س����ؤولية االجتماعية. كما دعا 
اليماين ال�س���ركات وامل�ؤ�س�س���ات االأخرى اأن تقتدي ب�سركة الت�سنيع ال�طنية يف 

تبني ورعاية الربامج التي تقدمها اجلمعية للمجتمع.
وقد تفقد �س���احب ال�سم� امللكي االأمري �سع�د بن عبداملح�سن بن عبدالعزيز اآل 

�سع�د، اأمري منطقة حائل العيادتن اأثناء ت�اجدهما يف رايل حائل.
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القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2013
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قائمة المركز المالي الموحدة  
كما يف 31 دي�صمرب 2013 )باآلف الريالت ال�صعودية(

2012    2013اإي�ساح

املوجودات

املوجودات املتداولة
45.181.7166.455.713نقدية و�سبه نقدية 

53.997.3533.853.065مدين�ن 
65.801.5705.514.485خمزون 

7840.571699.575م�ساريف مدف�عة مقدما وم�ج�دات متداولة اأخرى
15.821.21016.522.838جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة
9871.885571.201اإ�ستثمارات يف اوراق مالية متاحة للبيع

10743.170457.459اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة واأخرى
1117.436.79817.746.115ممتلكات واآالت ومعدات

127.875.5535.850.145م�ساريع قيد التنفيذ 
133.587.8693.608.429م�ج�دات غري ملم��سة

14933.747853.743م�ج�دات غري متداولة اخرى
31.449.02229.087.092جمموع املوجودات غري املتداولة

47.270.23245.609.930جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات املتداولة
15975.795191.071ت�سهيالت بنكية ق�سرية االأجل ومرابحات

161.626.7881.340.051دائن�ن
1.840.249 172.220.759م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطل�بات متداولة اأخرى

193.142.0972.414.854اجلزء املتداول من قرو�ض ط�يلة االأجل
2028.06628.066اجلزء املتداول من مكا�سب م�ؤجلة عن عمليات بيع واإعادة ا�ستئجار 

21187.500187.500اجلزء املتداول من التزامات مب�جب عق�د اإيجار راأ�سمالية
8.181.0056.001.791جمموع املطلوبات املتداولة
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2012    2013اإي�ساح

املطلوبات غري املتداولة
1917.645.11617.572.694�سك�ك وقرو�ض ط�يلة االأجل

34اأدوات مالية م�ستقة  33.809126.351
207.01635.082مكا�سب م�ؤجلة عن عمليات بيع واإعادة ا�ستئجار

21468.750656.250التزامات مب�جب عق�د اإيجار راأ�سمالية 
270.655209.839تع�ي�سات نهاية اخلدمة

221.080.3701.398.420مطل�بات غري متداولة اخرى
19.505.71619.998.636جمموع املطلوبات غري املتداولة

27.686.72126.000.427جمموع املطلوبات
حقوق امللكية

حقوق امل�ساهمني
236.689.1426.689.142راأ�ض املال

1.034.807917.063احتياطي نظامي
4.385.0594.665.194اأرباح مبقاة

9316.40231.535اأرباح غري حمققة من اإعادة تق�مي اال�ستثمارات يف االأوراق املالية املتاحة للبيع 
)235.557()419.277(25         احتياطيات اأخرى

12.006.13312.067.377جمموع حقوق امل�ساهمني

357.577.3787.542.126حق�ق االأقلية

19.583.51119.609.503جمموع حقوق امللكية

47.270.23245.609.930جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

قائمة المركز المالي الموحدة  
كما يف 31 دي�صمرب 2013 )باآلف الريالت ال�صعودية(
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قائمة الدخل الموحدة  
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 )باآلف الريالت ال�صعودية(

20132012اإي�ساح

18.198.97017.922.182املبيعات
)12.344.599()13.361.706(تكلفة املبيعات

4.837.2645.577.583اإجمايل الربح
)719.694()855.164(26م�ساريف بيع وت�س�يق

)754.903()915.657(27م�ساريف عم�مية واإدارية 

1021.38916.644ح�سة ال�سركة يف �سايف ارباح ال�سركات الزميلة 

3.087.8324.119.630الدخل من العمليات الرئي�سية 

28107.895249.321اإيرادات اأخرى، �سايف

       -)187.500(29خم�س�ض ق�سايا قان�نية

)802.767()653.631(15و19اأعباء مالية

2.354.5963.566.184الدخل قبل الزكاة و�سريبة الدخل وحقوق الأقلية 

)469.571()76.725(18الزكاة و�سريبة الدخل لل�سركات التابعة

)1.312.687()1.075.271(35حق�ق االأقلية 

1.202.6001.783.926الدخل قبل الزكاة 

)20.089()25.163(18الزكاة 

1.177.4371.763.837�سايف دخل ال�سنة

30ربح ال�سهم لل�سنة )بالريال ال�سعودي(: املتعلق بـ:

4.626.16الدخل من العمليات الرئي�سية 

1.762.64�سايف دخل ال�سنة
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التقرير السنوي قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 )باآلف الريالت ال�صعودية(

                                                                                20132012

    الن�ساطات الت�سغيلية
1.177.4371.763.837�سايف دخل ال�سنة

تعديالت ل�:
1.075.2711.312.687حق�ق االقلية )اإي�ساح 35(

1.313.1851.274.080ا�ستهالك )اإي�ساح 11(
177.118117.942اإطفاء م�ج�دات غري ملم��سه

)28.066()28.066(اإطفاء مكا�سب م�ؤجلة )اإي�ساح 28(
)16.644()21.389(ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح ال�سركات الزميلة )اإي�ساح 10(

     -187.500خم�س�ض ق�سايا قان�نية )اإي�ساح 29(    
21.00012.883انخفا�ض يف قيمه اأ�س�ل غري متداولة )اإي�ساح 27( 

60.81639.468تع�ي�سات نهاية اخلدمة، �سايف
3.962.8724.476.187النقدية من العمليات

التغريات يف امل�ج�دات واملطل�بات الت�سغيلية:
)21.301()285.284(مدين�ن وم�ساريف مدف�عة مقدماً وم�ج�دات متداولة اأخرى 

)1.821.941( )287.085(خمزون
)100.486()80.004(م�ج�دات غري متداولة اخرى

477.747415.177دائن�ن وم�ساريف م�ستحقة الدفع ومطل�بات متداولة اأخرى
53.948)318.050(مطل�بات غري متداولة اخرى

3.470.1963.001.584�سايف النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

الن�ساطات ال�ستثمارية
)180.000()15.817(�سراء اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع 

30.807 )285.322(ا�ستثمارات يف �سركات زميلة واخرى، �سايف
)980.304( )1.030.917(ممتلكات واآالت ومعدات، �سايف

)1.954.509()2.025.408(م�ساريع قيد التنفيذ، �سايف
)170.127()129.509(م�ج�دات غري ملم��سة، �سايف

)3.254.133()3.486.973(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات ال�ستثمارية
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الن�ساطات التمويلية
)2.558.547(784.724ت�سهيالت بنكية ق�سرية االجل ومرابحات، �سايف

523.4036.177.949�سك�ك وقرو�ض ط�يلة االجل واأدوات مالية م�ستقة
)187.500()187.500(التزامات مب�جب عق�د ايجار راأ�سمالية

)836.143()1.337.828(ت�زيعات اأرباح مدف�عة 
)524.172()1.040.019(حق�ق االقلية

2.071.587)1.257.220(�سايف النقدية )امل�ستخدمة يف( من الن�ساطات التمويلية

1.819.038)1.273.997()النق�س( الزيادة يف النقدية و�سبه النقدية 
6.455.7134.636.675النقدية و�سبه النقدية يف بداية ال�سنة

5.181.7166.455.713النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة 

املعامالت غري النقدية: 
63.145)183.720(احتياطيات اأخرى 

284.86753.712�سايف التغري من اإعادة تق�مي اال�ستثمارات يف االأوراق املالية املتاحة للبيع 
1.114.857-الزيادة يف راأ�ض املال )اإي�ساح 23(

)796.491(-عالوة اإ�سدار )اإي�ساح 23(
)318.366(-حم�ل من االأرباح املبقاه الى راأ�ض املال )اإي�ساح 23( 

209.402-م�ساريع قيد التنفيذ حم�له الى ممتلكات واآالت ومعدات 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 )باآلف الريالت ال�صعودية(
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التقرير السنوي قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 )باآلف الريالت ال�صعودية(

حقوق امل�ساهمني

حقوق 
الأقلية

جمموع حقوق 
امللكية عالوة راأ�س املال اإي�ساح

الإ�سدار
الإحتياطي 

النظامي 
الأرباح 
املبقاة 

)خ�سائر( اأرباح غري 
حمققة من اإعادة تقومي 
الإ�ستثمارات يف الأوراق  

املالية املتاحة للبيع

الإحتياطيات 
الأخرى

جمموع 
حقوق 

امل�ساهمني

11.022.8266.753.61117.776.437)298.702()22.177(5.574.285796.491740.6794.232.250الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011
-----)318.366(-)796.491(231.114.857املح�ل الى راأ�ض املال

1.763.837-1.763.837--1.763.837---�سايف دخل ال�سنة
788.515788.515-------35�سافى احلركة خالل ال�سنة

-----)176.384 (176.384--حم�ل الى االحتياطي النظامي
)836.143 (-)836.143 (--)836.143 (---24ت�زيعات ارباح مدف�عة 

�سايف التغري خالل ال�سنة من:
51.535-51.53551.535-----26حت�طات التدفقات النقدية- 
725-725725-----26ت�س�يات حت�يل عمالت اأجنبية - 
10.885-10.88510.885-----26تعديالت التزامات �سندوق التقاعد- 
53.712-53.712-53.712----اأخرى- 

12.067.3777.542.12619.609.503)235.557(917.0634.665.19431.535-6.689.142الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012
1.177.437-1.177.437--1.177.437-- -�سايف دخل ال�سنة

35.25235.252------ -35�سافى احلركة خالل ال�سنة
-----)117.744(117.744- -حم�ل الى االحتياطي النظامي
)2.000(-)2.000(--)2.000(-- -24مكافاأة اأع�ساء جمل�ض االإدارة

)1.337.828(-)1.337.828(--)1.337.828(-- -24ت�زيعات ارباح مدف�عة
�سايف التغري خالل ال�سنة من:

)25.454(-)25.454()25.454(-----26حت�طات التدفقات النقدية- 
)239.865(-)239.865()239.865(-----26ت�س�يات حت�يل عمالت اأجنبية - 
81.599-81.59981.599-----26تعديالت التزامات �سندوق التقاعد- 
284.867-284.867-284.867----اأخرى- 

12.006.1337.577.37819.583.511)419.277(1.034.8074.385.059316.402-6.689.142الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
31 دي�صمرب 2013

التكوين والن�شاط- 1
�سركة الت�سنيع ال�طنية )»ال�سركة«(، �سركة م�ساهمة �سع�دية م�سجلة يف مدينة الريا�ض بال�سجل التجاري رقم 1010059693 بتاريخ 7 �س�ال 
1405ه� )امل�افق 25 ي�ني� 1985(، وقد مت تاأ�سي�ض ال�سركة وفقا للقرار ال�زاري رقم 601 بتاريخ 24 ذو احلجة 1404ه� )امل�افق 19 �سبتمرب 1984(. 
خا�سة  ب�سفة  للمملكة  املتقدمة  ال�سناعية  التقنية  ونقل  ال�سناعي  اال�ستثمار  يف  لها  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  اال�سا�سية  الن�ساطات  تتمثل 
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�سح�بة واأ�سالك الن�اب�ض واأ�سالك الت�سليح للكابالت واأ�سالك تق�ية مربومة حلمل امل��سالت الكهربائية واأ�سالك تق�ية 
مربومة للخر�سانة واأ�سالك اللحام. انتاج البطاريات ال�سائلة لل�سيارات واال�ستخدامات ال�سناعية وانتاج الر�سا�ض و�سلفات ال�س�دي�م وت�س�يقها. 
اجراء الفح��سات الفنية على التجهيزات واملن�ساآت ال�سناعية وامل�سانع الكيماوية والبرتوكيماوية واملعدنية وحمطات حتلية املياه املاحلة وت�ليد 
الطاقة الكهربائية. اقامة ال�سناعات البال�ستيكية بكافة ان�اعها وانتاج ال�اح االكريليك وت�س�يقها وانتاج وت�س�يق ثاين اوك�سيد التيتاني�م وانتاج 
االيثيلني والبويل ايثيلني والربوبلني والبويل بروبلني. ومتلك مناجم وعمليات انتاج متخ�س�سة يف مادة الروتايل وهي املادة اخلام النتاج ثاين 

اأك�سيد التيتاني�م.

اأ�ص�س توحيد القوائم املالية - 2
اأعمال �سركة الت�سنيع ال�طنية وال�سركات التابعة لها )»املجم�عة«(. ال�سركة  ت�ستمل الق�ائم املالية امل�حدة على م�ج�دات ومطل�بات ونتائج 
التابعة هي تلك ال�سركة التي متتلك فيها املجموعة، ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، ا�ستثمارًا طويل االأجل يزيد عن 50% من راأ�ض املال الذي 
اإلى  اأو متار�ض عليها �سيطرة عملية. يتم توحيد ال�سركة التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال ال�سيطرة على تلك ال�سركة  يحق ل�ساحبه الت�سويت 

املجم�عة وحلن الت�قف عن ممار�سة مثل هذه ال�سيطرة. 
مت احت�ساب واإظهار حق�ق االأقلية كبند م�ستقل يف قائمة املركز املايل امل�حدة وقائمة الدخل امل�حدة. مت حذف كافة االأر�سدة واملعامالت الهامة 

املتداخلة بن �سركات املجم�عة عند اإعداد الق�ائم املالية امل�حدة.
مت تاأ�سي�ض كافة ال�سركات التابعة يف اململكة العربية ال�سع�دية، فيما عدا �سركة تي ي� يف – ال�سرق االأو�سط، حيث مت تاأ�سي�سها يف مملكة البحرين.  

فيما يلي بيانًا بال�سركات التابعة املدرجة يف هذه الق�ائم املالية امل�حدة ون�سبة امللكية املبا�سرة وغري املبا�سرة: 
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التقرير السنوي إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
31 دي�صمرب 2013

ن�سبة امللكية )%(

20132012الكيان القانوينا�ســم ال�سركـــة

100100ذات م�س�ؤولية حمدودة�سركة الرواد ال�طنية للبال�ستيك املحدودة )رواد( و�سركاتها التابعة )1(

100100ذات م�س�ؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع ال�طنية لت�س�يق البرتوكيماويات

100100ذات م�س�ؤولية حمدودةال�سركة ال�طنية الدولية للتط�ير ال�سناعي املحدودة

100100ذات م�س�ؤولية حمدودةال�سركة ال�طنية اخلليجية لتقنية البرتوكيماويات

100100ذات م�س�ؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع ال�طنية لال�ستثمارات ال�سناعية

100100ذات م�س�ؤولية حمدودة�سركة مكا�سب ال�سع�دية الدولية للتجارة وال�سناعة

100100ذات م�س�ؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع ال�طنية للبرتوكيماويات

88.3388.33ذات م�س�ؤولية حمدودةال�سركة ال�طنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعية )خدمات(

9090ذات م�س�ؤولية حمدودةال�سركة ال�طنية ل�سناعة البطاريات )بطاريات(

7575ذات م�س�ؤولية حمدودةال�سركة ال�سع�دية للب�يل اوليفينات

74.9074.90ذات م�س�ؤولية حمدودةال�سركة ال�طنية ل�سهر الر�سا�ض املحدودة )ر�سا�ض( و�سركتها التابعة )2(

6666ذات م�س�ؤولية حمدودةال�سركة ال�طنية لثاين اأوك�سيد التيتاني�م املحدودة )كري�ستل( و�سركاتها التابعة )3(

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

52.2952.29ذات م�س�ؤولية حمدودةال�سركة ال�سع�دية حلام�ض االكريليك )�ساك( )4(

69.7369.73ذات م�س�ؤولية حمدودةال�سركة ال�طنية للفح�ض واالختبار الفني املحدودة )فح�ض(

69.7369.73ذات م�س�ؤولية حمدودةتي ي� يف – ال�سرق االأو�سط



84

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
31 دي�صمرب 2013

اأ�ص�س توحيد القوائم املالية املوحدة )تتمة(  -2

�سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة )رواد( 2-1

متتلك �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة ن�سبة 97% و62.5% )2012: 70%و 50% ( من حق�ق ملكية كل من �سركة الرواد الدولية لالأغ�سية 
ال�سناعية املحدودة و�سركة الرواد العاملية للتغليف املحدودة، على الت�ايل، وهي �سركات �سع�دية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة الريا�ض.

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

متتلك ال�سركة الوطنية ل�سهر الر�سا�ض املحدودة ن�سبة 100% ) ملكية مبا�سرة وغري مبا�سرة( من حق�ق ملكية �سركة التقنية الرباعية لتدوير 
الر�سا�ض وهي �سركة �سع�دية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة جدة.

ال�سركة الوطنية لثاين اوك�سيد التيتانيوم املحدودة )كري�ستل( 2-3

ان ال�سركة ال�طنية لثاين اوك�سيد التيتاني�م )كري�ستل(، هي �سركة �سع�دية ذات م�س�ؤولية حمدودة مقرها 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 ي�.ا�ض.ايه ومقرها ال�اليات املتحدة االمريكية.
يتمثل ن�ساط �سركة كري�ستل الرئي�سي و�سركاتها التابعة يف انتاج وت�سويق ثاين اوك�سيد التيتانيوم.

�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات 2-4

متتلك �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالوليفينات ن�سبة 75% من حق�ق ملكية ال�سركة ال�سع�دية لاليثيلن والب�يل ايثيلن وهي �سركة �سع�دية ذات 
م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة اجلبيل.

ذات  �سع�دية  �سركة  وهي  االكريليك  حلام�ض  ال�سع�دية  ال�سركة  ملكية  حق�ق  من   %65 ن�سبة  لالوليفينات  وال�سحراء  الت�سنيع  �سركة  متتلك 
م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة الريا�ض ويبلغ راأ�سمالها 1.777 مليون ريال �سعودي. كما متتلك ال�سركة ال�سعودية حلام�ض االأكريليك ن�سبة 
75% من حق�ق ملكية ال�سركة ال�سع�دية مل�منرات االأكريليك املحدودة - �سركة �سع�دية ذات م�س�ؤولية حمدودة - والتي يبلغ را�سمالها 1.084 
ملي�ن ريال �سع�دي. وخالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012، مت تاأ�سي�ض �سركة الب�ليمرات االأكريليكية ال�سع�دية بن�سبة ملكية 75% وهي 
�سركة �سع�دية ذات م�سئ�لية حمدودة م�سجلة مبدينة اجلبيل ال�سناعية ويبلغ راأ�سمالها 416.4 ملي�ن ريال �سع�دي. وخالل ال�سنة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2013 مت تاأ�سي�ض �سركه البي�تان�ل ال�سع�دية املحدودة بن�سبة ملكية 33.3% وهي �سركة �سع�دية ذات م�سئ�لية حمدودة م�سجلة مبدينة 
اجلبيل ال�سناعية ويبلغ راأ�سمالها 486 ملي�ن ريال �سع�دى – وبتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة مل تبداأ ال�سركات مبمار�سة الن�ساط التجاري بعد.
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التقرير السنوي

ملخ�س لأهم ال�صيا�صات املحا�صبية3- 
ال�سيا�سات  باأهم  بيانًا  يلي  ال�سع�دية، ون�رد فيما  العربية  اململكة  املتعارف عليها يف  للمعايري املحا�سبية  املالية امل�حدة وفقًا  الق�ائم  اإعداد  مت 

املحا�سبية املتبعة:

العرف املحا�سبي

مت اإعداد الق�ائم املالية امل�حدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا اال�ستثمارات يف االوراق املالية املتاحة للبيع واالدوات املالية امل�ستقة، حيث 
يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.

ا�ستخدام التقديرات

اأر�سدة  على  ت�ؤثر  التي  واالفرتا�سات  التقديرات  ا�ستخدام  عليها،  املتعارف  املحا�سبية  للمعايري  طبقًا  امل�حدة،  املالية  الق�ائم  اإعداد  يتطلب 
وامل�ساريف  االإيرادات  ومبالغ  امل�حدة،  املالية  الق�ائم  بتاريخ  املحتملة  واملطل�بات  امل�ج�دات  عن  واالإف�ساح  امل�سجلة،  واملطل�بات  امل�ج�دات 
النتائج  فاإن  والعمليات اجلارية،  لالأحداث  االإدارة  ملعرفة  وفقًا  واالأحكام  التقديرات  اإعداد هذه  اأن  وبالرغم من  الفرتة.  امل�سرح عنها خالل 

الفعلية ميكن اأن تختلف عن تلك التقديرات.

النقدية و�سبه النقدية 

اإلى مبالغ نقدية وفرتة ا�ستحقاقها االأ�سلية ثالثة  للتح�يل  القابلة  النقد وال�دائع حتت الطلب، واال�ستثمارات  النقدية،  النقدية و�سبة  تت�سمن 
اأ�سهر اأو اأقل.

املدينون

اإجراء تقدير للذمم امل�سك�ك يف  اأية مبالغ م�سك�ك يف حت�سيلها. يتم  اأر�سدة املدينن مببالغ الف�اتري االأ�سلية ناق�سًا املخ�س�ض لقاء  تظهر 
حت�سيلها عندما يعترب حت�سيلها اأمرًا م�سك�كًا فيه. ت�سطب الدي�ن املعدومة عند تكبدها.

املخزون

يظهر املخزون بالتكلفة اأو القيمة ال�س�قية، اأيهما اأقل. حتدد تكلفة امل�اد اخلام وامل�ستهلكة وقطع الغيار واملخزون تام ال�سنع، ب�سكل رئي�سي، على 
اأ�سا�ض طريقة املت��سط املرجح. ت�ستمل تكلفة املخزون قيد الت�سنيع وتام ال�سنع على تكلفة امل�اد والعمالة وح�سة مالئمة من م�ساريف االإنتاج 

غري املبا�سرة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
31 دي�صمرب 2013
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ال�ستثمارات

ال�صتثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع 

بالقيمة  تاريخ اال�ستحقاق. تظهر هذه اال�ستثمارات  اأو الإقتنائها حتى  املتاجرة بها  اأغرا�ض  املالية امل�سرتاة لغري  االأوراق  متثل اال�ستثمارات يف 
العادلة. تدرج اأية فروق بن القيمة العادلة والتكلفة، اإذا كانت ج�هرية، كبند م�ستقل �سمن حق�ق امل�ساهمن. يحمل اأي انخفا�ض غري م�ؤقت يف 

قيمة تلك اال�ستثمارات على قائمة الدخل امل�حدة.
حتدد القيمة العادلة على اأ�سا�ض القيمة ال�س�قية يف حالة وج�د �س�ق مالية لتداول االأوراق املالية اأو با�ستخدام طرق بديلة منا�سبة، واإال تعترب 

التكلفة مبثابة القيمة العادلة. 
ال�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة

ال�سركات الزميلة هي التي متار�ض املجموعة عليها تاأثريًا هامًا، ولي�ض �سيطرة، ومتتلك فيها ح�سة ما بني 20% و 50% يف راأ�ض مال ال�سركات 
امل�ستثمر فيها. حيث يتم املحا�سبة عنها وفقًا لطريقة حق�ق امللكية. يتم اإثبات ح�سة املجم�عة يف النتائج املالية لهذه ال�سركات امل�ستثمر فيها يف 

قائمة الدخل امل�حدة.
الإ�صتثمارات يف ال�صركات املدارة ب�صورة م�صرتكة

اقت�سادي معني،  بن�ساط  القيام  على  اأخرى  واأطراف  املجموعة  تتعهد مبوجبه  تعاقدي  ترتيب  عبارة عن  م�سرتكة هي  ب�سورة  املدارة  املن�ساة 
ح�سة  اإثبات  يتم  حيث  امللكية  حق�ق  لطريقة  وفقًا  امل�حدة،  املالية  الق�ائم  يف  عنها  باملحا�سبة  املجم�عة  وتق�م  امل�سرتكة،  لل�سيطرة  ويخ�سع 

املجم�عة يف النتائج املالية لهذه ال�سركات امل�ستثمر فيها يف قائمة الدخل امل�حدة. 
ال�صتثمارات يف ال�صركات الأخرى

اال�ستثمارات يف ال�سركات االأخرى هي التي متتلك فيها املجموعة ح�سة اأقل من 20% يف راأ�ض مال ال�سركات امل�ستثمر فيها. وتظهر اال�ستثمارات 
يف ال�سركات االأخرى بالقيمة العادلة او بالتكلفة حالة عدم ت�فر القيمة العادلة ناق�سا اأي انخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمتها. 

املمتلكات والآلت واملعدات

تظهر املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة بعد ح�سم اال�ستهالك املرتاكم واالنخفا�ض يف القيمة، فيما عدا االأرا�سي اململ�كة واالأعمال الراأ�سمالية 
قيد التنفيذ حيث تظهر بالتكلفة والت�ستهلك. تعترب م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة م�ساريف ت�سغيلية، اأما م�ساريف التح�سينات فتعترب م�ساريف 

راأ�سمالية، ويجري احت�ساب اال�ستهالك عليها على اأ�سا�ض االأعمار االإنتاجية املقدرة لها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. 
ت�ستهلك حت�سينات املباين امل�ستاأجرة على مدى العمر االإنتاجي املقدر لها اأو فرتة االإيجار، اأيهما اأق�سر. 

ت�ستهلك امل�ج�دات امل�ستاأجرة بعق�د اإيجار راأ�سمالى على مدى العمر االإنتاجي املقدر لالأ�سل اأو فرتة االإيجار، اأيهما اأق�سر.
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اإن االأعمار االإنتاجية املقدرة لفئات امل�ج�دات الرئي�سة الأغرا�ض ح�ساب اال�ستهالك هي كما يلي:
ال�سن�ات

10-40مباين واإن�ساءات
على مدة عقد االإيجار او مدى العمر االإنتاجي، اأيهما اأق�سرحت�سينات مباين م�ستاجرة 

5-20اآالت ومعدات
4-14عدد واأدوات 

3-10اأثاث ومفرو�سات ومعدات مكتبية 
4-5�سيارات

3اأجهزة حا�سب اآيل 
5-30تط�ير اآبار

1.5م�اد م�ساعدة )حمفزة(
امل�صاريع قيد التنفيذ

تت�سمن م�ساريع قيد التنفيذ التكاليف املتعلقة مبا�سرة وغري مبا�سرة بامل�ساريع والتي يتم ر�سملتها عند انتهاء امل�سروع.
املوجودات غري امللمو�سة 

ال�صهرة

تقيد املبالغ املدف�عة بالزيادة عن القيمة العادلة ل�سايف امل�ج�دات امل�سرتاة ك� »�سهرة«، ويعاد قيا�سها دوريًا، ويتم اإظهارها يف الق�ائم املالية امل�حدة 
اإن وجدت، مقابل القيمة العادلة  اإن وجد. يتم مقا�سة القيمة الدفرتية لل�سهرة ال�سالبة،  بالقيمة الدفرتية بعد تعديلها مبقدار االإنخفا�ض يف قيمتها، 

للم�ج�دات غري املتداولة.
م�صاريف ما قبل الت�صغيل

الفرتات  يف  منافع  عنها  تنتج  اأن  يت�قع  والتي  اجلديدة  للم�ساريع  التجريبي  والت�سغيل  التط�ير  مراحل  خالل  املتكبدة  امل�ساريف  ر�سملة  اأو  تاأجيل  يتم 
امل�ستقبلية. تطفاأ م�ساريف ما قبل الت�سغيل امل�ؤجلة اعتبارًا من تاريخ بدء العمليات التجارية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى الفرتة املقدرة 

لالإنتفاع بها اأو �سبع �سن�ات، اأيهما اأقل. 
تكاليف ت�صغيل برامج حا�صب اآيل

يتم اإطفاء تكاليف ت�سغيل برامج احلا�سب االآيل با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت على فرتة خم�ض �سن�ات من تاريخ بداية الت�سغيل.
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تكاليف بحث وتطوير

يتم حتميل تكاليف البحث والتط�ير على قائمة الدخل امل�حدة خالل ال�سنة التي يتم تكبدها، فيما عدا امل�ساريع ال�ا�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 �سن�ات.

تكاليف التمويل املوؤجلة

يتم اإطفاء تكاليف التم�يل امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فرتة القرو�ض ذات ال�سلة.
امل�ج�دات غري امللم��سة االأخرى

تقييمها  يتم  حيث  العمالء  وعالقات  والتقنية  التجاري  واالإ�سم  التجارية  العالمات  يف  رئي�سية  ب�سفة  االأخرى  امللم��سة  غري  امل�ج�دات  تتمثل 
بالقيمة العادلة مب�ساعدة مثمنني م�ستقلني، اعتبارا من تاريخ متلك ال�سركة التابعة. حيث يعترب اال�سم التجاري اأ�سال غري ملمو�ض ولي�ض له عمر 

حمدد، وعليه ال يتم اإطفاوؤه ويتم التاأكد �سن�يا، فيما اإذا كان هناك انخفا�ض يف القيمة، اأو عندما ت�سري اأحداث اإلى وج�د انخفا�ض.
اإطفاء هذه امل�ج�دات با�ستخدام طريقة الق�سط  كما تت�سمن امل�ج�دات غري امللم��سة االأخرى براءات اخرتاع وتكاليف تراخي�ض. حيث يتم 

الثابت على مدى الفرتة املقدرة لالنتفاع بها، اأو مدة االتفاقيات ذات ال�سلة، اأيهما اأق�سر.
تكاليف ال�ستك�ساف

يتم حتميل تكاليف ما قبل الرتاخي�ض على قائمة الدخل امل�حدة عند تكبدها. يتم ر�سملة تكاليف اال�ستك�ساف، مبا يف ذلك تكاليف احل�س�ل 
على الرتاخي�ض، كتكاليف ا�ستك�ساف على اأ�سا�ض املنطقة ذات الفائدة وخا�سعة لتحديد اجلدوى الفنية والتجارية للم�سروع، وعندما يتم التخلي 

عن ترخي�ض فاإنه يتم حتميل التكاليف املر�سملة على قائمة الدخل امل�حدة مبا�سرة.
اإطفائها على مدى  ويتم  بها  املتعلقة  اال�ستك�ساف  تكاليف  ر�سملة  يتم  فاإنه  والتجارية ال�ستخراج معدن معن  الفنية  يتم حتديد اجلدوى  حاملا 

االأعمار االإنتاجية املت�قعة.
 تكاليف ال�سيانة ال�ساملة

يتم ر�سملة تكاليف ال�سيانة ال�ساملة الدورية، ويتم اإطفاوؤها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت خالل الفرتة لغاية ال�سيانة الدورية ال�ساملة التالية 
وفى حالة اإجراء اأي �سيانة �ساملة مبكرة عند اإذا تقيد التكاليف غري املطفاأة كم�ساريف يف قائمة الدخل امل�حدة مبا�سرة.
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النخفا�س يف قيمة املوجودات غري املتداولة  

تق�م املجم�عة، دوريًا، مبراجعة القيمة الدفرتية للم�ج�دات ط�يلة االأجل امللم��سة وغري امللم��سة للتاأكد من وج�د اأي دليل على وق�ع اأي خ�سارة ناجتة 
عن االنخفا�ض يف قيمة تلك امل�ج�دات. ويف حالة وج�د مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك االأ�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. 
ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك االأ�سل، تق�م املجم�عة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لل�حدة املدرة للنقدية التي 

ينتمي اإليها ذلك االأ�سل. 
ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل اأو ال�حدة املدرة للنقدية باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية لذلك 

االأ�سل اأو ال�حدة املدرة للنقدية اإلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها، ويتم اإثبات االنخفا�ض يف قيمة االأ�سل يف قائمة الدخل امل�حدة. 
فيما عدا ال�سهرة، اإذا ما زال الحقًا االنخفا�ض يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو ال�حدة املدرة للنقدية اإلى القيمة املعدلة القابلة 
لال�سرتداد له، على اأال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات االنخفا�ض يف 

قيمة ذلك االأ�سل اأو ال�حدة املدرة للنقدية يف ال�سن�ات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�ض قيد االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة الدخل امل�حدة.

تكاليف القرتا�س
تتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض املتعلقة مبا�سرة بامل�سروع قيد االإن�ساء خالل فرتة االإن�ساء اإلى اأن ي�سبح جاهزًا لال�ستعمال. هذا ويتم خ�سم االإيرادات 

املتحققة من ا�ستثمار مبالغ مقرت�سة حمددة بانتظار �سرفها على امل�سروع قيد االإن�ساء، من تكاليف االقرتا�ض التي يتم ر�سملتها.

الدائنون وامل�ساريف امل�ستحقة الدفع  
يتم اإثبات االلتزامات لقاء املبالغ ال�اجبة الدفع م�ستقبال عن الب�ساعة اأو اخلدمات امل�ستلمة �س�اء قدمت اأم مل تقدم بها ف�اتري من قبل امل�ردين ومقدمي 

اخلدمات.

توزيعات الأرباح
تقيد ت�زيعات االأرباح النهائية كمطل�بات عند امل�سادقة عليها من قبل اجلمعية العم�مية للم�ساهمن.

املخ�س�سات
يتم االعرتاف باملخ�س�ض يف قائمة املركز املايل امل�حدة عند وج�د التزام قان�ين او بناء على نتيجة حلدث يف املا�سي، وانه �سيك�ن هناك حاجة لت�س�ية 

هذا االلتزام. 
الزكاة و�سريبة الدخل

الزكاة 
يجنب خم�س�ض للزكاة وفقا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سع�دية وعلى اأ�سا�ض مبداأ اال�ستحقاق. يحمل املخ�س�ض على قائمة 

الدخل املوحدة. تقيد الفروق الناجتة عن اإجراء الربوط النهائية يف ال�سنة التي يتم فيها اإ�سدار هذه الربوط.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
31 دي�صمرب 2013



90

ملخ�س لأهم ال�صيا�صات املحا�صبية )تتمة(   -3
�صريبة الدخل

يخ�سع ال�سركاء االأجانب يف ال�سركات التابعة ل�سريبة الدخل التي تدرج �سمن حق�ق االأقلية يف الق�ائم املالية امل�حدة. بالن�سبة لل�سركات التابعة خارج 
اململكة العربية ال�سع�دية، يتم احت�ساب ال�سريبة وفقًا لالأنظمة ال�سريبية املتبعة يف تلك البلدان. وتدرج ح�سة ال�سركة منها �سمن قائمة الدخل امل�حدة.

ال�صريبة املوؤجلة امل�صنفة كموجودات ومطلوبات 
يتم احت�ساب ال�سرائب امل�ؤجلة، امل�سنفة كم�ج�دات اأو مطل�بات، التي ن�ساأت عنها كافة الفروقات امل�ؤقتة وفقًا لل�سرائح ال�سريبية املطبقة يف البلدان 
املعنية. يتم اإجراء مراجعة للقيمة الدفرتية لل�سرائب امل�ؤجلة، امل�سنفة كم�ج�دات، بتاريخ قائمة املركز املايل امل�حدة، وتخف�ض بالقدر الذي مل يعد فيه 

اإمكانية ال�سرتدادها، ب�سكل جزئي اأو كلي، لعدم وج�د اأرباح كافية خا�سعة لل�سريبة يف امل�ستقبل.
عقود الإيجار

الإيجار الت�صغيلية
حتمل دفعات االإيجار مب�جب عق�د االإيجار الت�سغيلية على قائمة الدخل امل�حدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد االإيجار الت�سغيلي.

الإيجار الراأ�صمالية
ت�سنف عق�د االإيجار وعمليات البيع واإعادة اال�ستئجار كعق�د اإيجار راأ�سمالية اإذا ما ترتب على عقد االإيجار حت�يل ج�هري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة 

باالأ�سل م��س�ع العقد اإلى امل�ستاأجر، بينما ت�سنف كافة عق�د االإيجار االأخرى كعق�د اإيجار ت�سغيلية.
اإثبات امل�ج�دات اململ�كة مب�جب عق�د االإيجار الراأ�سمالية كم�ج�دات للمجم�عة �سمن املمتلكات واالآالت واملعدات بالقيمة احلالية للحد االأدنى  يتم 

لدفعات االإيجار اأو القيمة ال�س�قية العادلة لالأ�سل عند ن�س�ء االإيجار، اأيهما اأقل.
العادلة  ال�سوقية  القيمة  اأو  االإيجار  االأدنى لدفعات  للحد  والقيمة احلالية  االإيجار  التزامات عقود  الفرق بني جمموع  التي متثل  التمويل،  حتمل تكاليف 
لالأ�سل عند ن�س�ء االإيجار، اأيهما اأقل، على قائمة الدخل امل�حدة على مدى فرتة االإيجار لل��س�ل اإلى معدل عائد ثابت على الر�سيد املتبقي من االلتزامات 

لكل فرتة حما�سبية.
يتم تاأجيل املكا�سب الناجتة عن اأي زيادة يف �سعر البيع عن القيمة الدفرتية لعمليات البيع واإعادة اال�ستئجار، وتطفاأ بطريقة الق�سط الثابت على مدى 

فرتة االإيجار.

الأدوات املالية امل�ستقة 
ت�ستخدم املجم�عة االأدوات املالية امل�ستقة مثل خيارات العمالت ومقاي�سات اأ�سعار العم�الت لتغطية خماطر التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف االأجنبي والناجتة 
عن االأن�سطة الت�سغيلية، والتم�يلية واال�ستثمارية ولتغطية بع�ض اأجزاء خماطر اأ�سعار العم�الت الناجتة عن االأن�سطة التم�يلية. تق�م املجم�عة، عادة، 
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بت�سنيف هذه االأدوات املالية امل�ستقة كتغطية خماطر التدفقات النقدية املتعلقة بالتغريات يف اأ�سعار العم�الت. يخ�سع ا�ستخدام االأدوات املالية امل�ستقة 
الإدارة  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  مع  تتفق  مالية  م�ستقات  با�ستخدام  متعلقة  مبادئ خطية  تقدم  والتي  االإدارة،  قبل جمل�ض  املعتمدة من  ال�سركة  ل�سيا�سات 
املخاطر. ال تق�م املجم�عة با�ستخدام االأدوات املالية امل�ستقة الأغرا�ض امل�ساربة. يتم، يف االأ�سل، قيا�ض االأدوات املالية امل�ستقة بالقيمة العادلة عند ن�ساأة 

العقد، ويعاد قيا�سها بالقيمة العادلة يف الفرتات املالية الالحقة.
يتم اإثبات التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ستقة التي مت حتديدها على اأنها تغطية فعالة ملخاطر التدفقات النقدية مبا�سرة �سمن االحتياطيات 
االخرى يف حق�ق امل�ساهمن اإذا كانت ج�هرية، بينما يتم اإثبات اجلزء غري الفعال من التغطية يف قائمة الدخل امل�حدة. واإذا ما اأدت تغطية خماطر 
التدفقات النقدية املتعلقة بااللتزام امل�ؤكد اأو العملية املت�قعة اإلى اإثبات م�ج�دات اأو مطل�بات ما، عندئذ يتم اإثبات الربح اأو اخل�سارة - التي مت اإثباتها 
�سابقًا– ف�ي القيا�ض االأويل للم�ج�دات واملطل�بات. وبالن�سبة لعملية التغطية التي ال ت�ؤدي اإلى اإثبات م�ج�دات اأو مطل�بات ما، يتم اإثبات املبالغ امل�ؤجلة 

املدرجة �سمن حقوق امل�ساهمني يف قائمة الدخل املوحدة خالل نف�ض الفرتة التي يوؤثر فيها البند الذي متت تغطيته على �سايف الدخل اأو اخل�سارة.
 يتم اإثبات التغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ستقة غري امل�ؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر يف قائمة الدخل امل�حدة عند ن�س�ؤها. يتم الت�قف عن 
حما�سبة تغطية املخاطر عند اإنتهاء �سريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو اإنهاءها اأو تنفيذها، اأو عندما مل تعد تلك االأداة م�ؤهله ملحا�سبة تغطية املخاطر. ويف 
ذلك ال�قت، بالن�سبة للعمليات املت�قعة، يتم االإبقاء على الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة الناجمة عن اأدوات تغطية املخاطر �سمن حق�ق امل�ساهمن حلن 
حدوث العملية املت�قعة. ويف حالة عدم ت�قع حدوثها، يتم حت�يل �سايف الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة – املثبتة �سمن حق�ق امل�ساهمن – اإلى قائمة الدخل 

امل�حدة.

تعوي�سات نهاية اخلدمة ومنافع ما بعد التقاعد
يجنب خم�س�ض لتع�ي�سات نهاية اخلدمة يف الق�ائم املالية امل�حدة وفقا ملتطلبات نظام العمل ال�سع�دي على اأ�سا�ض الفرتة التي اأم�ساها امل�ظف يف 
خدمة ال�سركة او ال�سركات التابعة لها كما يف تاريخ قائمة املركز املايل امل�حدة. لدى ال�سركة برامج معا�سات تقاعد للم�ظفن امل�ؤهلن يف مناطق خارجية 

ذات �سيادة م�ستقلة.

الحتياطي النظامي   
طبقًا الأحكام نظام ال�سركات ال�سع�دي، يجب على ال�سركة اأن حت�ل 10% من �سايف دخل ال�سنة اإلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ جمم�ع هذا االحتياطي 

ن�سف راأ�ض املال. اإن هذا االحتياطي غري قابل للت�زيع.

املبيعات
متثل املبيعات قيمة الب�ساعة التي مت ا�سدار فواتري بها ومت ت�سليمها الى العمالء وتتحقق املبيعات عند ت�سليم الب�ساعة الى العمالء وتظهر بال�سايف بعد 

اخل�سم التجاري او خ�سم الكميات.
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ملخ�س لأهم ال�صيا�صات املحا�صبية )تتمة(   -3
تق�م بع�ض ال�سركات التابعة بت�س�يق منتجاتها من خالل �سركات تابعة ممل�كة لل�سركاء )وي�سار لها هنا »بامل�س�قن«(. تتم املبيعات مبا�سرة اإلى العمالء 
النهائين وكذلك اإلى امل�س�قن يف اأوروبا. ت�سجل املبيعات التي تتم من خالل حمطات الت�زيع التابعة للم�س�قن باأ�سعار مبدئية عند �سحن املنتجات، ويتم 

تعديلها اإلى االأ�سعار الفعلية امل�ستلمة من قبل امل�س�قن من عمالئهم النهائين بعد خ�سم تكاليف ال�سحن والت�زيع والت�س�يق.

امل�ساريف
تتك�ن م�ساريف البيع والت�س�يق ب�سكل رئي�سي من التكاليف املنفقة لت�س�يق وبيع منتجات ال�سركات التابعة. ويتم ت�سنيف امل�ساريف االأخرى كم�ساريف 

عم�مية واإدارية.
تت�سمن امل�ساريف العم�مية واالإدارية امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة والتي ال تتعلق ب�سكل مبا�سر بتكلفة املبيعات. ويتم ت�زيع امل�ساريف، اإذا دعت 

احلاجة لذلك، بن امل�ساريف العم�مية واالإدارية وتكلفة املبيعات على اأ�سا�ض ثابت.

حقوق الأقلية
حتدد حق�ق �سركاء االأقلية يف �سايف امل�ج�دات )عدا ال�سهرة( لل�سركات التابعة امل�حدة ب�سكل م�ستقل عن حق�ق امللكية للمجم�عة. ان ح�سة �سركاء 
االأقلية من اخل�سائر التي تزيد عن حق�ق االأقلية يف حق�ق ملكية ال�سركة التابعة يتم ت�زيعها مقابل حق�ق املجم�عة با�ستثناء احلد الذي يك�ن فيه على 

�سركاء االأقلية التزام ملزم واأن يك�ن�ا قادرين على تقدمي ا�ستثمار ا�سايف لتغطية اخل�سائر. 

حتويل العمالت الأجنبية
امل�ج�دات  اأر�سدة  حت�يل  ويعاد  املعامالت.  حدوث  وقت  ال�سائدة  التح�يل  باأ�سعار  ال�سع�دي  الريال  اإلى  االأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  حت�ل 
واملطل�بات النقدية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل امل�حده باأ�سعار التح�يل ال�سائدة يف ذلك التاريخ. تدرج االأرباح واخل�سائر 

الناجتة عن الت�سديدات اأو حت�يل العمالت االأجنبية يف قائمة الدخل امل�حدة.
ترتجم الق�ائم املالية للعمليات اخلارجية لرياالت �سع�دية باأ�سعار التح�يل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل بالن�سبة للم�ج�دات واملطل�بات، وعلى 
اأ�سا�ض مت��سط اأ�سعار التح�يل لل�سنة بالن�سبة لالإيرادات وامل�ساريف. حت�ل عنا�سر حق�ق امللكية، فيما عدا االأرباح املبقاة، ب�سعر التح�يل ال�سائد عند 

ن�س�ء كل عن�سر. تدرج الت�س�يات الناجتة عن ترجمة الق�ائم املالية للعمليات االأجنبية، �سمن االحتياطيات االأخرى يف حق�ق امل�ساهمن.

املعلومات القطاعية 
القطاع ه� جزء اأ�سا�سي من املجم�عة، يق�م ببيع اأو بتقدمي منتجات اأو خدمات معينة )قطاع اأعمال( اأو يق�م ببيع اأو بتقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة 

اقت�سادية معينة )قطاع جغرايف(، وعادًة ما يك�ن القطاع معر�ض ملخاطر وع�ائد ذات طبيعة خمتلفة عن القطاعات االأخرى.
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النقدية و�سبه النقدية    - 4
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديـــة

1.653.8783.008.842نقد يف ال�سندوق ولدى البن�ك
3.527.8383.446.871ودائع ق�سرية االجل ومرابحات

5.181.7166.455.713

ان ال�دائع ق�سرية االأجل واملرابحات هي لفرتات خمتلفة )ما بن ي�م واحد وثالثة اأ�سهر( وذلك ح�سب املتطلبات النقدية للمجم�عة، ويتحقق عليها 
عم�لة ب�سعر ال�س�ق ال�سائد.

املدينون - 5
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديـــة

2.736.8382.331.315مدين�ن جتاري�ن
1.356.6901.612.957مطل�بات من اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 8(
)91.207( )96.175(ناق�سًا: خم�س�ض دي�ن م�سك�ك يف حت�سيلها

3.997.3533.853.065

املخـــزون  - 6
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديـــة

2.891.6862.721.641خمزون تام ال�سنع
1.689.0381.610.870م�اد خام

649.568632.002قطع غيار 
577.457555.022خمزون قيد الت�سنيع

5.807.7495.519.535

)5.050()6.179(ناق�سًا: خم�س�ض خمزون بطىء احلركة 

5.801.5705.514.485
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امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات املتداولة الأخرى- 7

2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديـــة

316.871 294.773ذمم مدينة غري جتارية
146.803 201.243م�ساريف مدف�عة مقدمًا 

127.245 174.440دفعات مقدمة مل�ردين
149.41889.966�سلف للم�ظفن

18.690 20.697م�ج�دات متداولة اأخرى  

840.571699.575

املعامالت والأر�صدة مع اجلهات ذات العالقة- 8
االجنبي يف  ال�سريك  مع  وت�س�يق  بيع  اتفاقية  تابعة(  اإيثيلن )�سركات  والب�لى  لالإيثيلن  ال�سع�دية  وال�سركة  اوليفينات  للب�يل  ال�سع�دية  ال�سركة  وقعت 
ال�سركات )�سركة با�سل - وي�سار له بامل�س�ق( حيث وافق امل�س�ق على ت�س�يق كميات من منتجات ال�سركات باأ�سعار حمددة وفقا لالتفاقية. حتدد هذه 
االتفاقية م�س�ؤوليات الت�س�يق، والكميات التي �س�ف يتم ت�س�يقها من قبل امل�س�ق، واملناطق اجلغرافية التي �ستباع فيها هذه املنتجات، وطرق احت�ساب 

االأ�سعار، و�سروط الدفع، وااللتزامات االأخرى.

l	 :ن�رد فيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة
مبلغ املعامل���ة

20132012

باآالف الرياالت ال�سع�دي��ةباآلف الريالت ال�سعوديــةطبيعة املعاملةاجلهة ذات العالقة

4.477.7334.839.470مبيعات اإلى امل�س�قجهة منت�سبة

21.23236.863م�ساريف وبدالت ورواتب ومزاياجمل�ض اإدارة ال�سركة واللجان وكبار امل�ظفن



95

التقرير السنوي

املعامالت والأر�صدة مع اجلهات ذات العالقة )تتمة(  -8

l	:تتك�ن االأر�سدة املطل�بة من جهات ذات عالقة كما يف 31 دي�سمرب مما يلي

20132012

باآالف الرياالت ال�سع�دي��ةباآلف الريالت ال�سعوديــة

495.091685.243با�سل الدولية للتجارة )اأف.زد.اإي ( 
692.641723.770�سركه با�سل ا�سيا با�سفيك

116.001179.676�سركه با�سل للمبيعات والت�س�يق
42.18715.546�سركة ال�احة للبرتوكيماويات

10.7708.722اأخرى

1.356.6901.612.957

مت اظهار االأر�سدة املطل�بة من / اإلى اجلهات ذات العالقة االخرى يف االي�ساحن 5 و 16، على الت�ايل. 

الإ�صتثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع  - 9
ميثل هذا البند ا�ستثمارات املجم�عة يف �سركات متداولة حملية مببلغ 605.229 األف ريال �سع�دي )2012: 393.182 األف ريال �سع�دي( و دولية مببلغ 

266.656 األف ريال �سع�دي )2012: 178.019 األف ريال �سع�دي(، كانت حركة اال�ستثمارات خالل ال�سنة، كما يلي:
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة 2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

التكلفة:
539.666359.666يف بداية ال�سنة

15.817180.000اال�سافات

555.483539.666يف نهاية ال�سنة

االأرباح )اخل�سائر( غري املحققة:
)22.177(31.535يف بداية ال�سنة 

284.86753.712اأرباح غري حمققة خالل ال�سنة 

316.40231.535يف نهاية ال�سنة

871.885571.201�سايف القيمة الدفرتية

بلغت ت�زيعات االأرباح امل�ستلمة من االإ�ستثمارات يف االأوراق املالية املتاحة للبيع مبلغ 34.471 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 25.989 ملي�ن ريال �سع�دي(، 
حيث مت قيدها من �سمن االإيرادات االأخرى )اإي�ساح 28(.
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ال�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة والأخرى- 10
يتك�ن ر�سيد اال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة واالأخرى كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

2012    2013ن�سبة امللكية
باآالف الرياالت ال�سع�دي��ةباآلف الريالت ال�سعوديــة20132012

ال�سركات الزميلة
35.45130.591126.798   35.45   ال�سركة ال�طنية لت�سنيع و�سبك املعادن )معدنية(  

42.642.632.58532.270ال�سركة ال�طنية مل�اد التعبئة )وطن باك(
70.000      -5050�سركة الت�سنيع واملتط�رة للب�لي�ل وم�ستقاته )*(   

163.176229.068جمم�ع اال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة

ال�سركة املدارة ب�سورة م�سرتكة
-330.750  -33.3�سركة البي�تان�ل ال�سع�دية املحدودة )**(

249.244228.391اال�ستثمارات االخرى

743.170457.459جمم�ع اال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة واالخرى

)*(  خالل العام 2013، مت تخفي�ض راأ�ض مال ال�سركة واعادة مبلغ الزيادة الى ال�سركاء، كما مت تك�ين خم�س�ض مببلغ 15 ملي�ن ريال �سع�دي ملقابلة االنخفا�ض يف كامل قيمة 
اال�ستثمار املتبقي )اي�ساح 27(، بعد ان تبن عدم اجلدوى االقت�سادية من اال�ستمرار يف تنفيذ امل�سروع الذي مت تا�سي�ض ال�سركة من اجله. 

)**(  خالل  العام 2013، قامت ال�سركة ال�سع�دية حلام�ض االإكريليك )�سركة تابعة( بالتعاون مع �سركة �سدارة للكيميائيات و �سركة كيان ال�سع�دية للبرتوكيماويات بتاأ�سي�ض 
�سركة البي�تان�ل ال�سع�دية املحدودة )بن�سبة ملكية 33.3% لكل منهم( وهي �سركة �سع�دية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة اجلبيل. تتمثل اأغرا�ض ال�سركة فى اإنتاج مادة 

البي�تان�ل وااليزو بي�تان�ل وم�ستقاتهم )اإي�ساح 12(.

كانت حركة اال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة واالأخرى على النح� التايل:
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة   2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

457.459471.622ر�سيد بداية ال�سنة 
21.38916.644ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح ال�سنة

     - 364.007اإ�سافات خالل ال�سنة
)13.041 ()81.685(اإ�ستبعادات خالل ال�سنة

)17.766 ()18.000(ت�زيعات اأرباح م�ستلمة من �سركات زميلة

743.170457.459ر�سيد نهاية ال�سنة 
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املمتلكات و الآلت واملعدات- 11

االأرا�سى 
واملباين

 واالإن�ساءات

االآالت
 واملعدات

العدد 
واالأدوات

االأثاث 
واملفرو�سات 

ومعدات مكتبية
ال�سيارات

اأجهزة 
حا�سب اآيل

تط�ير اآبار
م�اد م�ساعدة 

) حمفزة (

االعمال 
راأ�سمالية

قيد التنفيذ

  االإجم��ايل
2013    

االإجم��ايل
   2012   

باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة

التكلفة:
1.920.16919.168.3577.811146.46871.27822.6841.351.24455.3791.249.84523.993.23522.861.187يف بداية ال�سنة 

13.233282.2232813.8986.2101.00554.58954.713915.9041.341.803984.130لالإ�سافات
(      -)546()4.071()4.242()210(  )17.758()2.134(لال�ستبعادات 52.371()35.881()117.213()80.546(

209.402-)326.355(   -1.4024811.5514.935  -56.158261.828للتح�يالت
19.062)495.114()19.433(   -)167.483(-   -  --)274.632()33.566(فروقات ترجمة عمالت اأجنبية،�سافى

1.953.86019.420.0187.629157.52673.89824.6941.243.28557.7211.784.08024.722.71123.993.235يف نهاية ال�سنة 

ال�ستهالك:
6.247.1205.030.698      - 468.2645.222.7113.33957.94756.18517.946372.17048.558يف بداية ال�سنة 

1.313.1851.274.080      -84.1281.099.75213212.0506.5691.22797.72911.598لل�سنة
)38.312()72.661(       -)52.371(     -)225()3.025()3.033( )77()12.995()935(االإ�ستبعادات

)19.346()201.731(       -)61.065(    -      -     -    -)125.940()14.726(فروقات ترجمة عمالت اأجنبية،�سافى

7.285.9136.247.120      -536.7316.183.5283.39466.96459.72918.948408.8347.785يف نهاية ال�سنة

�سايف القيمة الدفرتية:

1.417.12913.236.4904.23590.56214.1695.746834.45149.9361.784.08017.436.798يف 31 دي�سمرب 2013

1.451.90513.945.6464.47288.52115.0934.738979.0746.8211.249.84517.746.115يف 31 دي�سمرب 2012

l	 ابرمت املجم�عة خالل العام 2007 اتفاقيات ت�سهيالت اإجارة متمثلة يف عمليات بيع واإعادة ا�ستئجار مع جمم�عة من املم�لن، حيث تت�سمن املمتلكات واالآالت واملعدات كما يف 31 دي�سمرب 2013 اأ�س�ل
مت بيعها واإعادة ا�ستئجارها بغر�ض التملك بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال �سع�دي )2012: 1.5 مليار ريال �سع�دي( )اإي�ساح 20(.  كما تت�سمن املمتلكات واالآالت واملعدات اأ�س�ل م�ستاأجرة مب�جب عق�د 

اإيجار راأ�سمايل، بلغت القيمة الدفرتية لتلك االأ�س�ل كما يف 31 دي�سمرب 2013 مبلغ 656 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 835 ملي�ن ريال �سع�دي( )اإي�ساح 21(.

l	.)يت�سمن بند االأرا�سى واملبانى واالإن�ساءات قيمة اأرا�سى ال ت�ستهلك مببلغ  109 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 109 ملي�ن ريال �سع�دي

l	.)يت�سمن بند االأرا�سى واملبانى واالإن�ساءات قيمة حت�سينات مباين م�ستاأجرة بلغت �سايف القيمة الدفرتية لها 18.1 ملي�ن ريال �سع�دي، كما يف 31 دي�سمرب 2013 )2012:  17.2 ملي�ن ريال �سع�دي
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املمتلكات والآلت واملعدات - تتمة  -11
l	 العاملن وتكاليف ل�سكن  الت��سعة  ب�سكل رئي�سي من تكاليف م�سروع  التنفيذ كما يف 31 دي�سمرب2013 و 2012  الراأ�سمالية قيد  االأعمال  تتمثل 

حت�سينات ال�سالمة والبيئة وم�ساريع الكفاءة وتوفري التكاليف وم�سانع اأخرى لبع�ض ال�سركات التابعة وتو�سعة مرافق خطوط االإنتاج وم�سنع 
الب�يل بروبلن. بلغت تكاليف التم�يل التي مت ر�سملتها على بند االأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ  خالل العام 2013 مبلغ 6.7 ملي�ن ريال �سع�دي 

)2012: 4.9 ملي�ن ريال �سع�دي(.

l	 اإن بع�ض االأرا�سي املقام عليها بع�ض امل�سانع واملرافق اخلا�سة ببع�ض ال�سركات التابعة م�ستاأجرة بعق�د اإيجار قابلة للتجديد من الهيئة امللكية
للجبيل وينبع باأج�ر رمزية لفرتات ت�سل اإلى 30 �سنة.

l	.)19 مت رهن بع�ض املمتلكات واالآالت واملعدات لبع�ض ال�سركات التابعة �سمانا للقرو�ض املقدمة لها )اإي�ساحي 15 و

امل�صاريع قيد التنفيذ- 12
 يتك�ن ر�سيد امل�ساريع قيد التنفيذ كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة   2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

6.481.6805.534.979ال�سركة ال�سع�دية حلام�ض االأكريليك املحدودة وال�سركات التابعة لها )اأ( 
1.381.046311.377ال�سركة ال�طنية لثاين اأك�سيد التيتاني�م املحدودة )كري�ستل( )ب(

12.8273.789م�ساريع اخرى 

7.875.5535.850.145

م�سنع  الإن�ساء  لها  التابعة  ال�سركات  حتملتها  التي  بالتكاليف  تابعة(  )�سركة  املحدودة  االأكريليك  حلام�ض  ال�سع�دية  ال�سركة  م�ساريع  تتمثل  اأ (  
مل�منرات االأكريليك وم�سنع الب�ليمرات االأكريليكية املحدودة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية وم�سروع اخلدمات واملرافق العامة للمن�سات ال�سناعية 
اإعداد امل�اقع و�سراء معدات  اأ�سيتيت، حيث تتك�ن تكلفة امل�ساريع كما يف 31 دي�سمرب 2013، من تكاليف م�ظفن وتكاليف  اإن ب�تيل  وم�سنع 
للم�ساريع وتكاليف الرتكيب واأتعاب مهنية وتكاليف اقرتا�ض ور�س�م تراخي�ض وتكاليف املكاتب اال�ست�ساريه امل�سرفه على امل�ساريع. وخالل العام 
منه  مطروحًا  التجريبي  االنتاج  تكلفة  بلغت  حيث  االأكريليكية،  الب�ليمرات  وم�سنع  االأكريليك  امل�منرات  مل�سنع  التجريبي  االإنتاج  بداأ   ،2013

االيرادات املرتبطة به مبلغ 22.5 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: ال�سئ(. ومت ر�سملته �سمن امل�ساريع قيد التنفيذ.
قامت ال�سركة ال�سع�دية حلام�ض االأكريليك املحدودة خالل العام 2011، بت�قيع مذكرة تفاهم مع عدد من ال�سركات املتخ�س�سة والرائدة يف   
جمال ال�سناعات البرتوكيماوية الإن�ساء م�سنع الإنتاج مادة البي�تان�ل وااليزو بي�تان�ل، حيث ت�ستخدم هذه املادة لتقدمي الع�ن لل�سناعات املحلية 
التح�يلية والثان�ية و�س�ف يقام امل�سنع يف مدينة اجلبيل ال�سناعية. وتتك�ن تكاليف االإن�ساء كما يف 31 دي�سمرب 2013، من تكاليف م�ظفن 
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االإجراءات  من  االنتهاء  مت   ،2013 العام  وخالل  اإقرتا�ض.  وتكاليف  مهنية  واأتعاب  ترخي�ض  ور�س�م  الرتكيب  وتكاليف  امل�قع  اإعداد  وتكاليف 
النظامية لتاأ�سي�ض �سركة البي�تان�ل ال�سع�دية املحدودة )اإي�ساح 10(، وعليه مت نقل امل�سنع اإلى �سركة البي�تان�ل ال�سع�دية املحدودة )اإ�ستثمار 

يف �سركة مدارة ب�س�رة م�سرتكة(.
من املت�قع بداية االإنتاج التجاري لهذه امل�ساريع خالل االأع�ام  2014 و 2015.   

تتك�ن م�ساريع كري�ستل ب�سكل رئي�سي كما يف 31 دي�سمرب 2013، من تكاليف اإن�ساء م�سنع ملعاجلة مادة االأملنيت كم�سدر اإ�سايف للمادة اخلام   ب ( 
املت�قع بداية االنتاج لهذا  للم�سروع مببلغ 2 مليار ريال �سع�دي ومن  االإجمالية  التكلفة  التيتاني�م يف مدينة جيزان، وتقدر  اأك�سيد  الإنتاج ثاين 

امل�سروع خالل العام 2014.
مبا�سرة  املتعلقة  التم�يل  تكاليف  �سع�دي( ميثل  ريال  ملي�ن  �سع�دي )2012: 23  ريال  ملي�ن  وقدره 188  مبلغ  ر�سملة  العام 2013، مت  خالل   

بامل�ساريع قيد التنفيذ.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
31 دي�صمرب 2013

امل�صاريع قيد التنفيذ )تتمة(  -12
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املوجودات غري امللمو�صة- 13
تتك�ن امل�ج�دات غري امللم��سة كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

2.538.1812.538.181ال�سهرة )اأ(
734.471696.272تكاليف برامج احلا�سب االآيل وتقنية وم�ج�دات غري ملم��سة اأخرى، �سايف )ب(

293.610357.238تكاليف التم�يل امل�ؤجلة، �سايف 
21.60716.738م�ساريف ما قبل الت�سغيل وتكاليف م�ؤجلة، �سايف

3.587.8693.608.429

ال�سهرة اأ- 
مراجعة النخفا�س يف القيمة  -1

اإدارة املجم�عة باإجراء اختبار �سن�ي ملراجعة االنخفا�ض يف قيمة ال�سهرة. والإجراء االختبار، يتم اعتبار كل �سركة تابعة ك�حدة مدرة للنقدية.  تق�م 
وبناءًا على اختبار تق�مي ال�سهرة الذي مت اإجراوؤه على م�ست�ى املجم�عة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013، مل يتم حتديد انخفا�ض يف قيمتها.

اأ�ص�س حتديد القيمة القابلة لال�صرتداد   -2

مت حتديد قيمة ال�سهرة القابلة لال�سرتداد با�ستخدام طريقة القيمة احلالية وذلك على اأ�سا�ض التدفقات النقدية املخ�س�مة املبنية على التدفقات النقدية 
املت�قعة لل�حدات املدرة للنقدية املعنية واملعتمدة من االإدارة لفرتة خم�ض �سن�ات. وقد مت ا�ستخدام معدل من� تقديري على مدى فرتة ت�قعات التدفقات 
النقدية التي تزيد عن خم�ض �سنوات. تعتقد االإدارة باأن معدل النمو التقديري ال يزيد عن متو�سط معدل النمو للمدى طويل االأجل امل�ستخدم يف الن�ساط 
الذي تزاوله ال�سركة التابعة املعنية. اإن معدل اخل�سم امل�ستخدم كان قبل احت�ساب ال�سريبة ويعك�ض خماطر حمددة تتعلق بالن�ساط العام لل�سركة التابعة 
املعنية. تبن من درا�سة القيمة احلالية باأن احت�ساب القيمة القابلة لال�سرتداد يتاأثر كثريًا بالتغريات يف معدالت النم� على املدى الط�يل ومعدل النم� 

النهائي ومعدل اخل�سم واالفرتا�سات املتعلقة براأ�ض املال العامل وامل�ساريف الراأ�سمالية خالل الفرتة.

بن�د  اأحد  قيمة  انخفا�ض يف  وج�د  تبن  امللم��سة،   امل�ج�دات غري  لقيمة  التابعة  ال�سركات  اإحدى  اإدارة  مراجعة  2012،و من خالل  عام  خالل  ب- 
امل�ج�دات غري امللم��سه االأخرى مببلغ 12.9 ملي�ن ريال �سع�دي. وعليه مت قيد املبلغ كخ�سائر انخفا�ض يف قيمة امل�ج�دات غري امللم��سة االأخرى 

)اإي�ساح 27(، كما يتم اإظهار تلك امل�ج�دات بال�سايف بعد خ�سم خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة.
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املوجودات غري املتداولة الخرى- 14
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة   2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

568.256480.005ال�سرائب امل�ؤجلة 
249.319268.331تكاليف تقييم وا�ستك�ساف، �سايف 
57.919  56.719تكاليف ال�سيانة ال�ساملة، �سافى 

59.45347.488اأخرى

933.747853.743

الت�صهيالت البنكية ق�صرية الأجل واملرابحات - 15
ح�سلت املجم�عة خالل العام 2013، على ت�سهيالت ائتمانية ق�سرية االأجل بلغت 1.793.750 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 848 ملي�ن ريال �سع�دي( 
وقد بلغ الر�سيد القائم كما يف 31 دي�سمرب 2013، مبلغ 976 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 191 ملي�ن ريال �سع�دي(. اإن هذه الت�سهيالت م�سم�نة ب�سندات 

اأمر ل�سالح البن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية وبع�ض التعهدات املالية، وحتمل عم�لة وفقا للمعدالت التجارية ال�سائدة.
قامت اإحدى ال�سركات التابعة خالل العام 2013، بتوقيع اإتفاقية متويل مرابحة اإ�سالمية مع عدد من البنوك املحلية مببلغ اإجمايل قدرة 656.3 ملي�ن 
ريال �سعودي مع وجود خيار لل�سركة بتجديد تلك القرو�ض لفرتات اإ�سافية. وحيث اأن ال�سركة التابعة قامت بتجديد تلك القرو�ض لفرتات اإ�سافية متتد 
الأكر من �سنة، فقد مت اإعادة ت�سنيف تلك القرو�ض لالع�ام 2013 و 2012 حتت بند �سك�ك وقرو�ض ط�يلة االأجل )اإي�ساح 19(، وقد بلغ الر�سيد القائم 

كما يف 31 دي�سمرب 2013 مبلغ 637.5 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 637.5 ملي�ن ريال �سع�دي(.

الدائنــون- 16
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة   2013باآلف الريالت ال�سعوديــة

1.620.8471.336.156دائن�ن جتاري�ن 
1.171737مطل�بات اإلى جهات ذات عالقة )اإي�ساح 8( 

4.7703.158دائن�ن اآخرون

1.626.7881.340.051

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
31 دي�صمرب 2013
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امل�صاريف امل�صتحقة الدفع واملطلوبات املتداولة الأخرى - 17
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة   2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

898.024817.366م�ساريف م�ستحقة الدفع
304.935216.484ذمم دائنة اأخرى 

284.725284.605خم�س�ض زكاة و�سريبة 
242.513245.864مزايا م�ظفن م�ستحقة

- 187.500خم�س�ض ق�سايا قان�نية )اي�ساح 29(
120.446112.357خم�س�ض ابحاث وتط�ير
71.79564.008ت�زيعات اأرباح م�ستحقة 

37.78611.277اأدوات مالية م�ستقة
73.03588.288مطل�بات متداولة اأخ�رى

2.220.7591.840.249

الزكــاة- 18
املحملة لل�سنة

تتك�ن الزكاة املحملة لل�سنة وقدرها 25.163 األف ريال �سع�دي من املخ�س�ض لل�سنة احلالية )2012: 20.089 األف ريال �سع�دي(.
تق�م ال�سركة و�سركاتها التابعة بتقدمي ق�ائمها املالية واإقراراتها ال�سريبية والزك�ية اإلى م�سلحة الزكاة والدخل ب�سكل اإفرادي.

حركة املخ�س�س خالل ال�سنة
كانت حركة خم�س�ض الزكاة لل�سنة كما يلي: 

2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة   2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

27.3827.293يف بداية ال�سنة  
    -)1.533(م�سدد خالل ال�سنة
25.16320.089جمنب خالل ال�سنة

51.01227.382خم�س�ض الزكاة 



103

التقرير السنوي إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
31 دي�صمرب 2013

الزكــاة - تتمة  -18
الربوط	الزكوية

ح�سلت ال�سركة على الربوط الزكوية حتى عام 2007، كما مت ت�سديد الزكاة امل�ستحقة عن ال�سن�ات من 2008 ولغاية 2012 من واقع اقرارات الزكاة ومل 
ت�ستلم ال�سركة بعد الربوط الزكوية لهذه ال�سنوات من م�سلحة الزكاة والدخل. 

خالل العام 2013، اإ�ستلمت احدى ال�سركات التابعة ربوط زكوية معدلة من م�سلحة الزكاة والدخل عن ال�سنوات من 2004 حتى 2011، والتي اأظهرت 
فروقات زك�ية اإ�سافية مببلغ 83.2 مليون ريال �سعودي. وقامت ال�سركة بتقدمي اعرتا�ض على هذه الربوط، و تعتقد االدارة باأنه لن تن�ساأ اأي التزامات 

ج�هرية. 

ال�صكوك والقرو�س طويلة الأجل- 19

2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة   2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

ال�سكوك:
2.000.0002.000.000االإ�سدار االأول

القرو�س:
1.012.2001.518.300�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سع�دي )اأ(

17.775.01316.469.248بن�ك جتارية واخرى )ب( 

20.787.21319.987.548اإجمالى ال�سك�ك والقرو�ض ط�يلة االأجل
)2.414.854()3.142.097(ناق�سًا: اجلزء املتداول

17.645.11617.572.694اجلزء غري املتداول
ال�سكوك

بتاريخ 30 جمادى االآخرة 1433 ه� )امل�افق 21 ماي� 2012(، اأ�سدرت ال�سركة اإ�سدارها االأول اخلا�ض من ال�سك�ك بقيمة 2 مليار ريال �سع�دى، وبقيمة 
اإ�سمية قدرها 1.000.000 ريال �سع�دى لكل منها، بدون خ�سم اأو عالوة اإ�سدار. وياأتي هذا اال�سدار كاأول ا�سدار من برنامج ال�سك�ك املعتمد ا�سدارة 
على عدة فرتات، حيث ان القيمة االجمالية لهذا الربنامج تعادل راأ�ض مال ال�سركة املدف�ع كما يف 31 مار�ض 2012. يحمل االإ�سدار معدل عائد متغري على 
اأ�سا�ض االأ�سعار ال�سائدة بن البن�ك فى اململكة العربية ال�سع�دية )�سايب�ر( زائدا هام�ض حمدد ي�ستحق ال�سداد مقدما كل ن�سف �سنة. ت�ستحق ال�سك�ك 

ال�سداد بالقيمة االإ�سمية بتاريخ اإ�ستحقاقها فى 16 رم�سان 1440 ه� )امل�افق 21 ماي� 2019(.
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ال�صكوك والقرو�س طويلة الأجل )تتمة(  -19
القــرو�س

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي اأ- 

ح�سلت املجم�عة على ت�سهيالت قرو�ض ط�يلة االأجل من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سع�دي مببلغ 1.547 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 2.741 ملي�ن 
ريال �سع�دي( وقد بلغ الر�سيد القائم كما يف 31 دي�سمرب 2013 مبلغ 1.012 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 1.518 ملي�ن ريال �سع�دي(. ح�سل �سندوق 
التنمية ال�سناعية ال�سع�دي ك�سمان مقابل هذه القرو�ض على رهن جميع ممتلكات واآالت ومعدات ال�سركات التابعة امل�ستفيدة من هذه القرو�ض باالإ�سافة 
اإلى �سندات الأمر و�سمانات فردية وم�سرتكة من ال�سركاء. كما تت�سمن اإتفاقيات القرو�ض على بع�ض التعهدات والتي تتطلب بع�ض االأم�ر مبا فيها حتديد 

للم�ساريف الراأ�سمالية واملحافظة على م�ست�ى اأدنى لكل من �سايف قيمة حق�ق امللكية ومعدل التداول.

بنوك جتارية واخرى ب- 

ح�سلت املجم�عة على ت�سهيالت قرو�ض ط�يلة االأجل من بن�ك جتارية مببلغ 26.456 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 26.456 ملي�ن ريال �سع�دي( وقد 
اإن هذه القرو�ض م�سم�نة  بلغ الر�سيد القائم كما يف 31 دي�سمرب 2013، مبلغ 17.775 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 16.469 ملي�ن ريال �سع�دي(. 
اإلى �سمانات فردية وم�سرتكة من ال�سركاء. و ت�سمل هذه الت�سهيالت  ب�سندات الأمر وبرهن ممتلكات واآالت ومعدات بع�ض ال�سركات التابعة باالإ�سافة 

اتفاقية ت�سهيالت ائتمانية م�سم�نة بدرجة ممتازة مببلغ 3.300 ملي�ن ريال �سع�دي. 

خالل العام 2013، وقعت ال�سركة اتفاقية متويل مرابحة متوافقة مع ال�سريعة االإ�سالمية مع جمموعة من البنوك املحلية واخلليجية مببلغ اربعة مليارات 
ريال �سعودي. يتم ت�سديد هذا القر�ض على ثمان �سنوات باأق�ساط ن�سف �سنوية مت�ساوية، وقد مت ا�سدار هذه القرو�ض ب�سمان �سندات الأمر، وقامت 
ال�سركة خالل العام 2013 ب�سحب مبلغ 3 مليارات ريال �سع�دي، حيث مت ا�ستخدام اجلزء االكرب منها يف �سداد كامل املبالغ املتبقية لعدة قرو�ض ط�يلة 
االأجل مع عدد من البن�ك املحلية. وقد نتج من عملية اعادة التم�يل هذه �سطب مبلغ 9.972 الف ريال �سع�دي والذي ميثل املبلغ املتبقي من تكاليف 

التم�يل امل�ؤجلة املتعلقة بتلك القرو�ض امل�سددة )اي�ساح 13( وقد مت حتميل املبلغ كجزء من االعباء املالية يف قائمة الدخل امل�حدة.

حتمل تلك القرو�ض عم�لة وفقا لالأ�سعار التجارية ال�سائدة.

دخلت ال�سركة ال�سع�دية لاليثيلن والب�يل ايثيلن يف اتفاقية تقلب اأ�سعار عم�الت مع بن�ك جتارية حملية واجنبية للحد من تاأثري خطر التعر�ض لتقلبات 
ا�سعار العم�الت مببالغ تقديرية ترتاوح من 21 ملي�ن دوالر امريكي الى 127 ملي�ن دوالر امريكي ومن 29 ملي�ن ي�رو الى 102 ملي�ن ي�رو وبدون اأي عالوة. 
اأ�سعار العم�الت االختيارية هي  5.19% و3.80% �سن�يا لقرو�ض الدوالر االمريكي والي�رو على الت�ايل، ومت تطبيقها فعليا من دي�سمرب 2006 على ا�سا�ض 

ربع �سن�ي لغاية  �سهر مار�ض 2015. 
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ال�صكوك والقرو�س طويلة الأجل )تتمة(  -19
و خالل العام 2012، قامت ال�سركة ال�سعودية لالإثيلني والبولى اإيثيلني باإعادة متويل للقرو�ض املتبقية التى ح�سلت عليها فى عام 2006 من عدة بن�ك 
جتارية حملية واأجنبية بعمالت متعددة. ونتيجة لعملية اعادة التم�يل مت حت�يل القرو�ض احلالية اإلى ت�سهيالت ط�يلة االأجل بالريال ال�سع�دى مت�افقة مع 
ال�سريعة االإ�سالمية مع 8 بن�ك حملية باالإ�سافة اإلى اأحد البن�ك االإقليمية مببلغ 4.8 مليار ريال �سعودى، وب�سعر مرابحة متغري تناف�سى، مع متديد فرتة 
�سداد القرو�ض اإلى العام 2021، على اأن يتم ال�سداد باأق�ساط ن�سف �سنوية مت�ساوية. وت�سمل �سمانات الت�سهيل تقدمي �سندات الأمر. وقد نتج عن عملية 
اإعادة التم�يل ت�سجيل خ�سارة مببلغ 141 ملي�ن ريال �سع�دى نتيجة اإقفال اإتفاقية تقلب اأ�سعارالعم�الت مع بن�ك جتارية حملية واأجنبية امل�سار اإليها اأعاله. 

ومت حتميل هذه اخل�سارة على بند اأعباء مالية فى قائمة الدخل امل�حدة.
تت�سمن الت�سهيالت االئتمانية اأعاله بع�ض التعهدات التي تقيد بع�ض االأم�ر، خا�سعة اإلى اال�ستثناء، منها تكبد حق حجز ومعامالت البيع واإعادة اال�ستئجار 
ودفعات معينة ومبيعات م�ج�دات ومعامالت �سركات �سقيقة واندماجات اأو اإ�ستح�اذات. كما اأن ال�سركة مقيدة بحد اأق�سى للم�ساريف الراأ�سمالية يف 

ال�سنة، ومطالبة باحلفاظ على معدالت مالية حمددة.
كما قامت اإحدى ال�سركات التابعة بتاريخ 6 ي�لي� 2007 بجمع مبلغ 656.25 ملي�ن ريال �سع�دي )مبا يعادل 175 ملي�ن دوالر اأمريكي( من �سندات دين 
رئي�سية غري م�سم�نة حتمل فائدة بن�سبة 9.375 % وت�ستحق بتاريخ 15 ي�لي� 2014، وت�ستحق الفائدة على هذه االأوراق بتاريخ 15 يناير و25 ي�لي� من كل 

عام. اإن هذه االأوراق متداولة يف ب�ر�سة �سنغاف�رة واإن القيمة الدفرتية لهذه ال�سندات م�سجلة بال�سايف بعد خ�سم تكاليف االقرتا�ض املر�سملة.

املكا�صب املوؤجلة عن عمليات البيع واإعادة ال�صتئجار - 20
ميثل هذا البند املكا�سب امل�ؤجلة الناجتة عن عمليات البيع واإعادة اال�ستئجارلبع�ض املمتلكات واالالآت واملعدات يف اإحدى ال�سركات التابعة )اإي�ساح 11(. 

حيث يتم اإطفاء تلك املكا�سب على مدى فرتة االإيجار.
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة   2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

63.14891.214اإجمايل املكا�سب امل�ؤجلة يف بداية ال�سنة
)28.066()28.066(مكا�سب مت اإثباتها خالل ال�سنة )اإي�ساح 28(

35.08263.148اإجمايل املكا�سب امل�ؤجلة فى نهاية ال�سنة
)28.066()28.066(ناق�سًا: اجلزء املتداول

7.01635.082اجلزء غري املتداول
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اللتزامات مبوجب عقود الإيجار الراأ�صمايل- 21
فيما يلي بيان باحلد االأدنى لدفعات االإيجار للثالث �سن�ات الالحقة لعام 2013 وب�سكل اإجمايل:

2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة   2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

187.500 187.500خالل: �سنة
187.500 468.750�سنتن

468.750        -ثالث �سن�ات

843.750 656.250�سايف احلد االأدنى لدفعات االإيجار
)187.500( )187.500(ينزل: اجلزء املتداول 

468.750656.250اجلزء غري املتداول

املطلوبات غري املتداولة الأخرى- 22
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة   2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

634.387713.592مطل�بات �سرائب دخل م�ؤجلة 
118.204310.050التقاعد واملنافع االأخرى ملا بعد التقاعد 

98.755108.656التزامات ت�قف عمل م�ج�دات
95.625111.570خم�س�ض تكاليف اإ�سالح واإقفال مناجم 

11.83921.143م�ستحقات الإعادة هيكلة يل هافرى
133.409 121.560اأخرى

1.080.3701.398.420

راأ�س املال- 23
يتك�ن راأ�ض مال ال�سركة البالغ 6.689.142 األف ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2013 )2012: 6.689.142 األف ريال �سع�دي( من 668.914 األف 

�سهم )2012: 668.914 األف �سهم(، قيمة كل �سهم 10 ريال �سع�دي. 
وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة يف جل�ستها املنعقدة بتاريخ 12 جمادى االأولى 1433 ه� )امل�افق 4 اأبريل 2012( على زيادة راأ�ض مال ال�سركة 
من 5،574،285 الف ريال �سع�دي اإلى 6.689.142 الف ريال �سع�دي وذلك مبنح �سهم جماين لكل 5 اأ�سهم مببلغ اإجمايل وقدره 1.114.857 األف ريال 

�سع�دي وذلك من عالوة االإ�سدار مببلغ 796.491 الف ريال �سع�دي واالأرباح املبقاة مببلغ 318.366 الف ريال �سع�دي كما يف 31 دي�سمرب 2011. 
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توزيعات الأرباح- 24
وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف جل�ستها املنعقدة بتاريخ 25 جمادى االأولى 1434 ه� )امل�افق 6 اأبريل 2013( على ت��سيات جمل�ض االإدارة بت�زيع 

اأرباح نقدية �سن�ية للم�ساهمن عن عام 2012 ب�اقع 2 ريال �سع�دي لكل �سهم،  وعلى مكافاأة اأع�ساء جمل�ض االإدارة مببلغ 2 ملي�ن ريال �سع�دي.
وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف جل�ستها املنعقدة بتاريخ 12 جمادى االأولى 1433 ه� )امل�افق 4 اأبريل 2012( على ت��سيات جمل�ض االإدارة بت�زيع 

اأرباح نقدية �سن�ية للم�ساهمن عن عام 2011 ب�اقع 1.5 ريال �سع�دي لكل �سهم،  وعلى مكافاأة اأع�ساء جمل�ض االإدارة مببلغ 2 ملي�ن ريال �سع�دي.

الإحتياطيات الأخرى - 25
يتك�ن بند االحتياطيات االأخرى من البن�د الرئي�سية التالية:

حتوطات التدفقات النقدية اأ- 
ميثل التغري يف حت�طات التدفقات النقدية الفرق الناجت من حت�يل القرو�ض ط�يلة االأجل القائمة بعمالت اأجنبية اإلى الريال ال�سع�دي باأ�سعار التح�يل 
ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة والتي اعتربت مبثابة حتوط مقابل االإيرادات امل�ستقبلية املتوقعة بنف�ض العملة. كما ت�سمل اأي�سًا الفرق الناجت 
من تقديرات القيمة العادلة للجزء الفعال من االأدوات املالية امل�ستقة )عق�د مقاي�سة اأ�سعار ف�ائد( كما يف تاريخ قائمة املركز املايل امل�حدة والتي تعترب 
اأداة حتوط مقابل العن�سر املتحوط له، وهي عقود بعمالت اأجنبية وذلك بناء على اأ�سعار الليبور، ويتم معاجلة هذه الفروقات كفروقات غري حمققة �سمن 

حق�ق امللكية وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية.
ب-  ت�سويات حتويل عمالت اأجنبية

ميثل بند تعديالت فروقات ترجمة عمالت اأجنبية كافة فروقات حت�يل العمالت االأجنبية الناجتة عن حت�يل الق�ائم املالية لل�سركات التابعة اخلارجية، 
وعن حت�يل االلتزامات التي تغطي خماطر �سايف ا�ستثمارات املجم�عة يف ال�سركات التابعة يف اخلارج.

تعديالت اإلتزامات بعد التقاعد ج- 
ميثل هذا البند تعديالت اإلتزامات �سندوق التقاعد يف ال�سركات التابعة يف اخلارج والنا�سئة عن برامج معا�سات تقاعد للم�ظفن امل�ؤهلن يف مناطق 

خارجية ذات �سيادة م�ستقلة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
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م�صاريف البيع والت�صويق- 26
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

645.269532.704�سحن ونقل
119.307114.677رواتب ومزايا م�ظفن

47.37338.443ح�افز م�زعن
43.21533.870اأخ�رى

855.164719.694

امل�صاريف العمومية والإدارية - 27
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

412.888337.207رواتب ومزايا م�ظفن
144.16383.738بحث و تط�ير
122.463112.710اأتعاب مهنية

56.40152.054ا�ستهالك واإطفاء
30.19321.831�سفر

22.35119.525ايجارات
22.05025.621م�ساهمات خريية واإعمال اجتماعية

21.00012.883انخفا�ض فى قيمه اأ�س�ل غري متداولة )*(
84.14889.334اأخرى

915.657754.903

)*( يتك�ن هذا البند ب�سكل رئي�سي من اإنخفا�ض يف قيمة اإ�ستثمارات زميله مببلغ 15 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: ال�سئ( )اإي�ساح 10( و انخفا�ض يف 
قيمة امل�ج�دات غري امللم��سة مببلغ ال�سئ ريال �سع�دي )2012: 12.9 ملي�ن ريال �سع�دي( )اإي�ساح 13(. 
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الإيرادات الأخرى، �صايف- 28
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

34.47125.989ت�زيعات اأرباح م�ستلمة )اي�ساح 9(
32.02923.107ع�ائد مرابحات واخرى

28.06628.066اإطفاء مكا�سب م�ؤجلة )اإي�ساح 20(
63.859 18.109فروقات عمالت اجنبية

2.9506.151ارباح بيع ا�س�ل
44.651)40.688()خ�سائر(/تعوي�سات من �سركات تاأمني عن توقف خطوط اإنتاج

15.409)2.550()خم�س�ض( م�سرتد من تكاليف اعاده هيكله خطوط انتاج 
35.50842.089اخرى

107.895249.321

الق�صايا القانونية- 29
االأمريكية، حيث قامت  املتحدة  ال�اليات  اعتيادية يف  تابعة( دعاوى ق�سائية غري  ل�سركة كري�ستل )�سركة  التابعة  ال�سركات  اإحدى  ت�جد على 
ال�سركة خالل عام 2013 بتقدمي اقرتاح للت�س�ية قبل به املدعين لبع�ض هذه الدعاوي. وعليه، قامت ال�سركة بتك�ين املخ�س�ض الالزم لهذا 

االقرتاح املقدم، علمًا باأن الت�س�ية النهائية ومبلغ االلتزامات النهائية، اإن وجدت، تعتمد على ت�قيع االتفاقيات النهائية بن االأطراف. 

ربحية ال�صهم- 30
مت احت�ساب ربحية ال�سهم املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�سية و�سايف دخل ال�سنة على اأ�سا�ض اجمايل اال�سهم امل�سدرة والبالغة 668.914 األف 

�سهم كما يف 31 دي�سمرب 2013 )31 دي�سمرب 2011: 668.914 األف �سهم(.

املعلومات القطاعية  - 31
يتمثل ن�ساط ال�سركة )املركز الرئي�سي( باال�ستثمارات وتعمل ال�سركات التابعة يف املجال ال�سناعي والبرتوكيماويات. ان اال�سواق الرئي�سية لقطاع 
البرتوكيماويات هي اململكة العربية ال�سع�دية واوروبا وال�سرق االو�سط واآ�سيا والقطاعات االخرى هي اململكة العربية ال�سع�دية و�سمال وجن�ب 

ال�اليات املتحدة االمريكية واوروبا وا�سرتاليا وال�سرق االو�سط واآ�سيا. وفيما يلي البيانات املالية املختارة لهذه القطاعات:
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املعلومات القطاعية )تتمة(  -31
تتك�ن املجم�عه من قطاعات االأعمال الرئي�سيه التاليه:

اك�سيد :القطاع ال�سناعي ثاين  الإنتاج  اخلام  املاده  وهى  الروتايل  ماده  فى  متخ�س�سه  انتاج  وعمليات  التيتاني�م  اك�سيد  ثانى  اإنتاج 
التيتاني�م، وانتاج البطاريات ال�سائله لل�سيارات، وانتاج الر�سا�ض و�سلفات ال�س�دي�م، واقامه ال�سناعات البال�ستيكيه 

بكافه ان�اعها وانتاج ال�اح االكريليك.
ي�سمل على الكيماويات االأ�سا�سيه، والب�ليمرات.:قطاع البرتوكيماويات

ي�سمل على عمليات املركز الرئي�سى، ومراكز التقنيه واالأبتكارات واالأن�سطه االأ�ستثماريه، وتقدمي اخلدمات الفنيه :املركز الرئي�سى واأخرى
ال�سناعيه.

القطاع
ال�سناع�ي

باآالف الرياالت 
ال�سع�دي���ة

قطاع
البرتوكيماويات
باآالف الرياالت 

ال�سع�دي���ة

املركز 
الرئي�سي واأخرى
باآالف الرياالت 

ال�سع�دي���ة

الت�س�يات
باآالف الرياالت 

ال�سع�دي���ة

املجمــوع
باآلف الريالت 

ال�سعوديـــة

كما يف و لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013
47.270.232)12.460.032(17.800.62023.879.74118.049.903جمم�ع امل�ج�دات
27.686.721)1.431.441(9.904.81313.568.2015.645.148جمم�ع املطل�بات

18.198.970)3.198.265(9.154.32311.860.901382.011املبيعات
4.837.264)505(1.958.7942.821.04157.934الربح االجمايل

1.490.303       -652.541799.08238.680اال�ستهالكات واالطفاءات
3.087.832)1.357.796(780.7502.396.6831.268.195الدخل من العمليات الرئي�سية

3.056.325       -1.730.6151.288.64737.063م�ساريف راأ�سمالية

كما يف و لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
45.609.930)12.212.300(16.883.16123.567.97817.371.091جمم�ع امل�ج�دات
26.000.427)1.282.892(9.033.72513.311.8924.937.702جمم�ع املطل�بات

17.922.182)2.700.653(8.933.18811.331.236358.411املبيعات
5.577.583)1.459(3.113.9922.405.27259.778الربح االجمايل

1.392.022        -607.115759.21725.690اال�ستهالكات واالطفاءات
4.119.630)1.905.537(2.109.1722.077.7921.838.203الدخل من العمليات الرئي�سية

2.934.813        -1.117.1391.771.15746.517م�ساريف راأ�سمالية
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الأدوات املالية واإدارة املخاطر- 32
االأخرى،  املتداولة  وامل�ج�دات  مقدما  املدف�عة  امل�ساريف  و  واملدين�ن،  النقدية،  و�سبه  النقدية  من  رئي�سى،  ب�سكل  املالية،  االأدوات  تتك�ن 
واال�ستثمارات يف االأوراق املالية املتاحة للبيع، والقرو�ض البنكية ق�سرية االأجل واملرابحات، والدائن�ن، وامل�ساريف امل�ستحقة الدفع واملطل�بات 

املتداولة االأخرى، والقرو�ض ط�يلة االأجل، واالأدوات املالية امل�ستقة.

خماطر الإئتمان

متثل خماطر االئتمان، عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر خ�سارة مالية. ال يوجد لدى املجموعة 
تركيزات هامة ملخاطر االئتمان. يتم االحتفاظ بالنقدية ب�سكل ج�هري لدى بن�ك وطنية ذات ت�سنيف اإئتماين جيد. يتم اإظهار ر�سيد املدينن 

التجارين بعد خ�سم خم�س�ض الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها.

خماطر اأ�سعار العمولت

متثل خماطر اأ�سعار العموالت، املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة االأدوات املالية نتيجة للتقلبات يف اأ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق. لي�ض لدى 
ال�سركة  تق�م  لعم�الت كما يف31 دي�سمرب2013 و2012.  لديها مطل�بات خا�سعة  ولكن  لعم�الت  التابعة م�ج�دات ج�هرية خا�سعة  ال�سركات 
باإدارة قرو�سها اخلا�سعة الأ�سعار عم�لة متغرية با�ستعمال مقاي�سات اأ�سعار العم�الت من متغرية اإلى ثابتة والتي لها اأثر اقت�سادي يف حت�يل 
اأ�سعار عم�الت القرو�ض املتغرية اإلى اأ�سعار ثابتة. وعند ا�ستعمال اأ�سعار املقاي�سة ي�فر ذلك لل�سركة باالتفاق مع الطرف املقابل على تبادل األفرق 

بن عق�د االأ�سعار الثابتة واالأ�سعار املتغرية يف اأوقات حمددة )ربع �سن�ي( وذلك بالرج�ع اإلى القيمة املقرتحة االأ�سلية.

خماطر ال�سيولة 

متثل خماطر ال�سيولة، ال�سعوبات التي تواجهها املجموعة يف توفري االأموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة باالأدوات املالية. حتدث خماطر ال�سيولة 
عند عدم التمكن من بيع اأ�سل مايل ما خالل فرتة ق�سرية، مببلغ يقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�سي�لة وذلك مبراقبتها بانتظام للتاأكد 

من ت�فر ال�سي�لة الكافية لل�فاء باأية التزامات م�ستقبلية. 

خماطر العمالت

متثل خماطر العمالت، املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة االأدوات املالية نتيجة للتقلبات يف اأ�سعار ال�سرف االأجنبي. تقوم املجموعة مبراقبة 
العمالت  اأ�سعار  بتغطية خماطر  املجم�عة  لذلك. تق�م  وفقًا  امل�حدة  املالية  الق�ائم  اآثارها على  االأجنبي وحتمل  ال�سرف  اأ�سعار  التغريات يف 

االأجنبية من خالل ا�ستخدام االأدوات املالية امل�ستقة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
31 دي�صمرب 2013
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الأدوات املالية واإدارة املخاطر )تتمة(  -32

القيمة العادلة لالأدوات املالية 

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �سداد مطلوبات ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�سروط تعامل عادل. وحيث اأنه 
يتم اإعداد الق�ائم املالية امل�حدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فاإنه ميكن اأن تنتج فروق بن القيمة الدفرتية والقيمة العادلة. تعتقد االإدارة باأن 

القيمة العادلة للم�ج�دات واملطل�بات املالية ال تختلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية.

الرتباطات الراأ�صمالية والإلتزامات املحتملة- 33

الرتباطات الراأ�سمالية اأ- 
ي�جد لدى املجم�عة االرتباطات الراأ�سمالية التالية:

2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013  باآلف الريالت ال�سعوديــة

1.745.3953.076.583اإرتباطات راأ�سمالية عن م�ساريع قيد التنفيذ و �سراء ممتلكات واآالت ومعدات

الرتباطات مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلي
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

123.432136.746دفعات مب�جب عق�د اإيجار ت�سغيلي مت حتميلها كم�ساريف خالل ال�سنة 

تتك�ن دفعات عق�د االإيجار الت�سغيلي من االإيجارات امل�ستحقة على املجم�عة عن اإ�ستئجار اأرا�سي ووحدات �سكنية وم�اقع للم�سانع، اإن معدل فرتة عق�د 
االإيجار املتفق عليها ترتاوح من �سنة اإلى 3 �سن�ات.

تق�م �سركة كري�ستل اإن اأورجانيك كيميكالز )�سركة تابعة( باإ�ستئجار عدة اأرا�سي وممتلكات ومرافق ومعدات مب�جب عق�د اإيجار ت�سغيلية غري قابلة 
لالإلغاء ولفرتات متعددة.

اإن احلد االأدنى للدفعات امل�ستقبلية املتعلقة بكل عق�د االإيجار غري القابلة لالإلغاء والتي تزيد عن �سنة هي على النح� التايل: 
2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

113.079117.943�سنة واحدة
330.843321.725�سنتان اإلى اأربع �سن�ات

62.007192.102اأكر من اأربع �سن�ات

505.929631.770اإجمايل احلد االأدنى لدفعات عق�د االإيجار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
31 دي�صمرب 2013
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الرتباطات الراأ�صمالية والإلتزامات املحتملة )تتمة(  -33
اللتزامات املحتملة ب- 

2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

12.506.1083.294.298- خطابات م�ستندية و�سمان

لدى �سركة كري�ستل اإتفاقيات �سراء متعددة ل�سراء املعدن اخلام الذي يتم اإ�ستخدامه يف اإنتاج ثاين اأك�سيد التيتاني�م، وبع�ض االإتفاقيات االأخرى ل�سراء 
املواد اخلام واملنافع العامة واخلدمات ب�سروط خمتلفة متتد اإلى �سنة 2020. كما يف تاريخ قائمة املركز املايل امل�حدة كان احلد االأدنى للدفعات امل�ستقبلية 

املقدرة مب�جب هذه العق�د غري القابلة لالإلغاء كما يلي:

2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

1.404.0681.282.154�سنة واحدة
1.734.473740.278�سنتان اإلى اأربع �سن�ات

360.390393.290اأكر من اأربع �سن�ات

3.498.9312.415.722اإجمايل احلد الدنى  لدفعات امل�ستقبلية

هناك ق�سايا مقامة �سد املجم�عة خالل دورة اعمالها العادية، عدا ما مت االف�ساح عنه يف )اي�ساح 29(، ويتم الرتافع ب�ساأنها،. ال ميكن حاليًا   -2
حتديد النتيجة النهائية لهذه الق�سايا ب�سكل م�ؤكد كما يف تاريخ اعداد الق�ائم املالية امل�حدة. كما ال تت�قع االدارة، كما يف تاريخ الق�ائم املالية 

امل�حدة، ان يك�ن لهذه الق�سايا اثر ج�هري على الق�ائم املالية امل�حدة للمجم�عة.

الأدوات املالية امل�صتقة- 34
تق�م املجم�عة، خالل دورة اأعمالها العادية، بتغطية خماطر اأ�سعار العمالت االأجنبية وخماطر اأ�سعار العم�الت. ت�ستخدم هذه ال�سركات التابعة االأدوات 
املالية امل�ستقة )مثل مقاي�سات اأ�سعار العم�الت، وعق�د ال�سرف االأجنبي االآجلة، وم�ستقات العمالت االأجنبية االأخرى، عمليات التغطية الطبيعية( لتقليل 
تعر�سها ملخاطر اأ�سعار العم�الت وخماطر العمالت على املبيعات، وامل�سرتيات، وال�دائع النقدية، والقرو�ض امل�سجلة بالعملة املحلية لل�سركات التابعة. اإن 
عمليات التغطية هذه م�ؤهلة لتعترب تغطية خماطر تدفقات نقدية. يتم اإثبات ح�سة املجم�عة يف تغريات احتياطات تغطية خماطر التدفقات النقدية  ملا 

بعد ال�سراء الذي يتم حتديدها على اأنها فعالة �سمن حق�ق امللكية. 
اأ�سمية قدرها 562 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 1.205 ملي�ن ريال �سع�دي(،  اأدوات مالية م�ستقة مببالغ  ويف 31 دي�سمرب 2013، كان لدى املجم�عة 
وح�سة املجم�عة يف �سايف حركة القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية قدرها 26.5 ملي�ن ريال �سع�دي )2012: 51.5 ملي�ن ريال ل�سع�دي( 
متثل القيمة العادلة. ميثل احتياطي تغطية خماطر التدفقات النقدية اجلزء الفعال من عملية التغطية. يتم اإثبات الربح اأو اخل�سارة املوؤجلة املرتاكمة عن 

عمليات تغطية املخاطر يف قائمة الدخل امل�حدة عندما ت�ؤثر املعاملة املغطاة على قائمة الدخل امل�حدة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
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تتطلب معايري املحا�سبة املتعارف عليها ت�سجيل عق�د ال�سرف االأجنبي باالأ�سعار الف�رية بت�اريخ العق�د، واإطفاء الفرق بن ال�سعر الف�ري وال�سعر االآجل 

على مدى فرتة العقد وفقًا ملا ن�ست عليه. مل يتم اإجراء اأية ت�س�يات على املبالغ امل�سجلة الأنها لي�ست ج�هرية.

حقوق الأقلية- 35
كانت حركة احلق�ق االأقلية على النح� التايل:

2012 باآالف الرياالت ال�سع�دي���ة2013 باآلف الريالت ال�سعوديــة

7.542.1266.753.611ر�سيد بداية ال�سنة 
1.075.2711.312.687ح�سة يف �سايف اأرباح ال�سنة من ال�سركات التابعة

)540.403()896.792(ت�زيعات اأرباح
16.231)143.227(اأخرى، �سايف

7.577.3787.542.126ر�سيد نهاية ال�سنة 

توزيعات الأرباح املقرتحة- 36
اأو�سى جمل�ض اإدارة ال�سركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 19 ربيع الثانى 1435ه� )امل�افق 19 فرباير 2014( بت�زيع اأرباح نقدية �سن�ية للم�ساهمن عن عام 
انعقاد  ي�م  تداول  بنهاية  املالية  االأوراق  اإيداع  امل�سجلن لدى مركز  للم�ساهمن  االأرباح  اأحقية  تك�ن  لكل �سهم، و�س�ف  ب�اقع 1.5 ريال �سع�دي   2013
اجلمعية العم�مية العادية، وتخ�سع هذة الت��سية مل�افقة امل�ساهمن خالل اجتماع اجلمعية العم�مية العادية ال�سن�ية. كما اأو�سى املجل�ض ب�سرف مبلغ 

2ملي�ن ريال �سع�دي مكافاأة الأع�ساء جمل�ض االإدارة.

اعتماد القوائم املالية املوحدة - 37
مت اعتماد الق�ائم املالية من قبل جمل�ض االإدارة بتاريخ 19 ربيع الثانى 1435 ه� )امل�افق 19 فرباير 2014(.

اأرقام املقارنة- 38
اأعيد تب�يب بع�ض اأرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة كي تتما�سى مع العر�ض لل�سنة احلالية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
31 دي�صمرب 2013
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