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 التكوين والنشاط - 3

بتاريخ  101005.6.3تجاري رقم السجل بالالرياض مدينة شركة مساهمة سعودية مسجلة في  ،شركة التصنيع الوطنية
ذو  24بتوواريخ  601، وقوود تووم ت سوويس الشووركة وفقووا للقوورار الوووزاري رقووم (1.85 يونيووو 25الموافووق ) 1405شوووال  4

 . (1.84 سبتمبر .1الموافق ) 1404الحجة 

االستثمار الصوناعي ونقول التقنيوة الصوناعية المتقدموة للمملكوة تتمثل النشاطات االساسية للشركة والشركات التابعة لها في 
بصفة عامة في مجال صناعة وتحويول البتروكيماويوات والصوناعات الكيماويوة والهندسوية  وللمنطقة العربيةبصفة خاصة 
الخودمات الفنيوة  تقوديموادارة وتملك المشاريع البتروكيماوية والكيماويوة وتسوويق منتجاتهوا. ويتضومن النشواط والميكانيكية 

الصناعية وتصنيع المسبوكات الحديدية وغير الحديدية وانتاج أسالك الحديد المسحوبة وأسالك النوابض وأسالك التسولي  
انتوواج  للكوابالت وأسووالك تقويووة مبرومووة لحموول الموصووالت الكهربائيووة وأسووالك تقويووة مبرومووة للخرسووانة وأسووالك اللحووام.

اجوراء الفحوصوات وتسويقها. وانتاج الرصاص وسلفات الصوديوم  االستخدامات الصناعيةالبطاريات السائلة للسيارات و

الفنية على التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروكيماويوة والمعدنيوة ومحطوات تحليوة الميواه المالحوة 
نتواج الوواح االكريليوك وتسوويقها وانتواج وتسوويق اقامة الصوناعات البالسوتيكية بكافوة انواعهوا وا وتوليد الطاقة الكهربائية.

ثوواني اوكسوويد التيتووانيوم وانتوواج االيثيلووين والبووولي ايثيلووين والبووروبلين والبووولي بووروبلين. وتملووك منوواجم وعمليووات انتوواج 
 متخصصة في مادة الروتايل وهي المادة الخام النتاج ثاني أكسيد التيتانيوم.

 
 األولية أسس توحيد القوائم المالية  - 4

تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة التصنيع الوطنية والشوركات التابعوة  
لها )المجموعة(. الشركة التابعة هي تلك الشركة التي تمتلك فيها المجموعوة، بصوورة مباشورة أو غيور مباشورة، اسوتثمارا  

أس المال الذي يحوق لصواحبه التصوويت أو تموارس عليهوا سويطرة عمليوة. يوتم توحيود % من ر50طويل األجل يزيد عن 
الشركة التابعة اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة على تلك الشركة إلوى المجموعوة ولحوين التوقوف عون ممارسوة مثول هوذه 

 السيطرة. 

لية الموحدة وقائموة الودخل األوليوة الموحودة. توم تم احتساب وإظهار حقوق األقلية كبند مستقل في قائمة المركز المالي األو
 حذف كافة األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة.

 الشورق األوسوط، حيوم توم –تم ت سيس كافة الشركات التابعة في المملكة العربيوة السوعودية، فيموا عودا شوركة توي يوو فوي 
 ت سيسها في مملكة البحرين.  

 فيما يلي بيانا  بالشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة ونسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة: 
 

 نسبة الملكية )%(    

 2013 4132  الكيان القانوني  اســم الشركـــة

 100 311  ذات مسؤولية محدودة (1)رواد( وشركاتها التابعة )شركة الرواد الوطنية للبالستيك المحدودة 

 100 311  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات 

 100 311  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة

 100 311  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية الخليجية لتقنية البتروكيماويات 

 100 311  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية

 100 311  ذات مسؤولية محدودة شركة مكاسب السعودية الدولية للتجارة والصناعة

 100 311  ذات مسؤولية محدودة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات

 88433 66.11  ذات مسؤولية محدودة للتشغيل والخدمات الصناعية )خدمات(الشركة الوطنية 

 0. 31  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات )بطاريات(

 45 52  ذات مسؤولية محدودة الشركة السعودية للبولي اوليفينات 

 444.0 52.31  ذات مسؤولية محدودة (2)الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة )رصاص( وشركتها التابعة 

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

 60445 61.22  مغلقة مساهمة سعودية (4شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات وشركاتها التابعة )

 .5242 24.43  ذات مسؤولية محدودة (4)ساك( )وشركاتها التابعة الشركة السعودية لحامض االكريليك 

 6.443 63.51  ذات مسؤولية محدودة الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة )فحص(

 6.443 63.51  ذات مسؤولية محدودة الشرق األوسط –تي يو في 
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 أسس توحيد القوائم المالية االولية الموحدة )تتمة( - 4
 

 (وطنية للبالستيك المحدودة )روادشركة الرواد ال (3)

مون حقووق  % (50%و 40: 2012% )6245% و4. تمتلك شركة الورواد الوطنيوة للبالسوتيك المحودودة نسوبة 

ملكية كل من شركة الرواد الدولية لألغشية الصناعية المحودودة وشوركة الورواد العالميوة للتغليوف المحودودة، علوى 

 التوالي، وهي شركات سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الرياض.
 

 الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة )رصاص( (4)

مون حقووق ملكيوة  (وغيور مباشورة)ملكية مباشورة  %100تمتلك الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة نسبة 

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

 اوكسيد التيتانيوم المحدودة )كريستل(الشركة الوطنية لثاني  (1)

ان الشركة الوطنية لثاني اوكسيد التيتانيوم )كريستل(، هي شركة سوعودية ذات مسوؤولية محودودة مقرهوا الرئيسوي 

 في جدة.
 

% في كل من شركة كريستل آن اورجانيك كيميكلز المحودودة فوي 100تمتلك شركة كريستل شركات تابعة بنسبة 

ركة كريسوتل اسوتراليا بي.توي.واي. المحودودة ومقرهوا اسوتراليا وشوركة كريسوتل يو.اس.ايوه جزر الكيمان وفوي شو

 ومقرها الواليات المتحدة االمريكية.
 

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

 شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات (2)

% مون حقووق ملكيوة الشوركة السوعودية لاليثيلوين والبوولي 45التصونيع والصوحراء لالوليفينوات نسوبة تمتلك شركة 

 ايثيلين وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الجبيل.
 

% مون حقووق ملكيوة الشوركة السوعودية لحوامض االكريليوك 65تمتلك شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات نسبة 

مليوون   سوعودي.  14444عودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينوة الريواض ويبلوغ رأسومالها وهي شركة س

% موون حقوووق ملكيووة الشووركة السووعودية لمووونمرات 45كمووا تمتلووك الشووركة السووعودية لحووامض األكريليووك نسووبة 

 .يوون   سوعوديمل 3.162والتوي يبلوغ راسومالها  -شركة سعودية ذات مسوؤولية محودودة  -األكريليك المحدودة 

، توم ت سوويس شوركة البووليمرات األكريليكيوة السوعودية بنسوبة ملكيووة 2012ديسومبر  31وخوالل السونة المنتهيوة فوي 

مليوون  41644% وهي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بمدينة الجبيل الصوناعية ويبلوغ رأسومالها 45

تم ت سيس شركه البيوتانول السعودية المحودودة بنسوبة  ،2013ديسمبر  31وخالل السنة المنتهية في .   سعودي

ويبلوغ  ،وهوي شوركة سوعودية ذات مسوئولية محودودة مسوجلة بمدينوة الجبيول الصوناعية( 4)ايضواح % 3343ملكية 

 بممارسوةالموحودة لوم تبودأ الشوركات  األوليوة وبتواريخ قائموة المركوز الموالي –مليون   سوعودى  486رأسمالها 

 تجاري بعد.النشاط ال

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 1

تووم إعووداد القوووائم الماليووة األوليووة الموحوودة وفقووا  لمعيووار التقووارير الماليووة األوليووة الصووادرعن الهيئووة السووعودية للمحاسووبين 

المسوتخدمة فوي  القانونيين. تتماشى السياسوات المحاسوبية المتبعوة فوي إعوداد هوذه القووائم الماليوة األوليوة الموحودة موع تلوك

يجوب ان تقورأ القووائم الماليوة الموحودة وااليضواحات  .2013ديسومبر 31تهية في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المن

 31المرفقوووة جنبوووا الوووى جنوووب موووع القووووائم الماليوووة السووونوية الموحووودة وااليضووواحات المتعلقوووة بهوووا للسووونة المنتهيوووة فوووي 

 .2013ديسمبر
 

 العرف المحاسبي

إعداد القوائم المالية االولية الموحدة وفقا  لمبودأ التكلفوة التاريخيوة، فيموا عودا االسوتثمارات فوي االوراق الماليوة المتاحوة تم 

 للبيع واالدوات المالية المشتقة، حيم يتم قياسها بالقيمة العادلة.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 1

 

 استخدام التقديرات

القوائم المالية األولية الموحدة، طبقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، استخدام التقديرات واالفتراضوات يتطلب إعداد  

التووي تووؤثر علووى أرصوودة الموجووودات والمطلوبووات المسووجلة، واإلفصوواح عوون الموجووودات والمطلوبووات المحتملووة بتوواريخ 

مصاريف المصرح عنهوا خوالل الفتورة. وبوالرغم مون أن إعوداد هوذه القوائم المالية األولية الموحدة، ومبالغ اإليرادات وال

التقووديرات واألحكووام وفقووا  لمعرفووة اإلدارة لألحوودام والعمليووات الجاريووة، فووإن النتووائج الفعليووة يمكوون أن تختلووف عوون تلووك 

 التقديرات.
 

 النقدية وشبه النقدية 

ستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقديوة وفتورة اسوتحقاقها ية وشبة النقدية النقد، والودائع تحت الطلب، واالتضمن النقدت

 األصلية ثالثة أشهر أو أقل.
 

 المدينون

المخصص لقاء أية مبالغ مشكوك فوي تحصويلها. يوتم إجوراء تقودير  ا  ناقصتظهر أرصدة المدينين بمبالغ الفواتير األصلية 

 للذمم المشكوك في تحصيلها عندما يعتبر تحصيلها أمرا  مشكوكا  فيه . تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.
 

 المخزون

الغيوار والمخوزون توام . تحدد تكلفوة الموواد الخوام والمسوتهلكة وقطوع قلأيهما أ القيمة السوقية، أوكلفة تالالمخزون بظهر ي

الصنع، بشكل رئيسي، على أساس طريقة المتوسط المرج . تشتمل تكلفة المخزون قيد التصنيع وتام الصنع علوى تكلفوة 

 المواد والعمالة وحصة مالئمة من مصاريف اإلنتاج غير المباشرة.
 

 االستثمارات

 االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع 

المشوتراة لغيور أغوراض المتواجرة بهوا أو إلقتنائهوا حتوى تواريخ االسوتحقاق. تظهور  األوراق الماليةتمثل االستثمارات في 

 ضومن هذه االستثمارات بالقيمة العادلوة. تودرج أيوة فوروق بوين القيموة العادلوة والتكلفوة، إذا كانوت جوهريوة، كبنود مسوتقل

 الموحدة. األولية في قيمة تلك االستثمارات على قائمة الدخلحقوق المساهمين. يحمل أي انخفاض غير مؤقت 
 

باستخدام طرق بديلوة تحدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية في حالة وجود سوق مالية لتداول األوراق المالية أو 

 ، وإال تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة. مناسبة
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة

% و 20ركات الزميلة هي التوي تموارس المجموعوة عليهوا تو ثيرا  هاموا ، ولويس سويطرة، وتمتلوك فيهوا حصوة موا بوين الش

% في رأس مال الشركات المسوتثمر فيهوا. حيوم يوتم المحاسوبة عنهوا وفقوا  لطريقوة حقووق الملكيوة. يوتم إثبوات حصوة 50

 قائمة الدخل األولية الموحدة. المجموعة في النتائج المالية لهذه الشركات المستثمر فيها في
 

 اإلستثمارات في الشركات المدارة بصورة مشتركة

القيوام  علوى وأطوراف أخورىالمجموعوة المدارة بصورة مشتركة هوي عبوارة عون ترتيوب تعاقودي تتعهود بموجبوه  المنشاة

 األوليووة القوووائم الماليووةفووي المجموعووة بالمحاسووبة عنهووا تقوووم و ،بنشوواط اقتصووادي معووين، ويخضووع للسوويطرة المشووتركة

وفقا  لطريقة حقوق الملكية حيم يتم إثبات حصة المجموعة في النتائج المالية لهذه الشركات المستثمر فيهوا فوي الموحدة، 

 قائمة الدخل األولية الموحدة.
 

 االستثمارات في الشركات األخرى

% فووي رأس مووال الشووركات 20االسووتثمارات فووي الشووركات األخوورى هووي التووي تمتلووك فيهووا المجموعووة حصووة أقوول موون 

المستثمر فيها. وتظهر االستثمارات في الشركات األخرى بالقيمة العادلة او بالتكلفة حالة عدم توفر القيمة العادلة ناقصوا 

 أي انخفاض غير مؤقت في قيمتها. 
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 سياسات المحاسبية )تتمة(ملخص ألهم ال - 1
 

 واآلالت والمعدات الممتلكات

واالنخفواض فوي القيموة، فيموا عودا األراضوي  مالمتوراك االسوتهالك حسمكلفة بعد توالمعدات بالواآلالت تظهر الممتلكات 

والصوويانة مصوواريف  اإلصووالح. تعتبوور مصوواريف المملوكووة والمصوواريف الرأسوومالية قيوود التنفيووذ حيووم تظهوور بالتكلفووة

األعموار  أسواسعليهوا علوى  االستهالكويجري احتساب  ،ما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسماليةأ ،تشغيلية

 طريقة القسط الثابت. لها باستخدام المقدرة اإلنتاجية 
 

 ، أيهما أقصر. تاجي المقدر لها أو فترة اإليجارمدى العمر اإلنعلى  تحسينات المباني المست جرة تستهلك

الموجودات المست جرة بعقود إيجار رأسمالى على مدى العمر اإلنتاجي المقودر لألصول أو فتورة اإليجوار، أيهموا  تستهلك

 أقصر.
 

 إن األعمار اإلنتاجية المقدرة لفئات الموجودات الرئيسة ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي:
 
 السنوات 

 40-10 نشاءاتإو مباني

 عقد اإليجار او مدى العمر اإلنتاجي، أيهما أقصر على مدة تحسينات مباني مستاجرة

 20-5 اآلت ومعدات

 14-4 عدد وأدوات 

 10-3 أثام ومفروشات ومعدات مكتبية 

 5-4 سيارات

 3 أجهزة حاسب آلي 

 30-5 تطوير آبار

 145 مواد مساعدة )محفزة(
 

 المشاريع قيد التنفيذ

 مباشرة وغير مباشرة بالمشاريع والتي يتم رسملتها عند انتهاء المشروع. تتضمن مشاريع قيد التنفيذ التكاليف المتعلقة
 

 الموجودات غير الملموسة 

 الشهرة

تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلوة لصوافي الموجوودات المشوتراة كوـ "شوهرة"، ويعواد قياسوها دوريوا ، ويوتم 

بالقيموة الدفتريوة بعود تعوديلها بمقودار اإلنخفواض فوي قيمتهوا، إن وجود. يوتم إظهارهوا فوي القووائم الماليوة األوليوة الموحودة 

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

 مصاريف ما قبل التشغيل

ي للمشواريع الجديودة والتوي يتوقوع أن يتم ت جيل أو رسملة المصاريف المتكبدة خالل مراحل التطوير والتشوغيل التجريبو

تنووتج عنهووا منووافع فووي الفتوورات المسووتقبلية. تطفوو  مصوواريف مووا قبوول التشووغيل المؤجلووة اعتبووارا  موون توواريخ بوودء العمليووات 

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

 ج حاسب آليبرام تشغيلتكاليف 

يتم إطفاء تكاليف تشغيل برامج الحاسب اآللي باستعمال طريقة القسط الثابت على فترة خمس سونوات مون تواريخ بدايوة 

 التشغيل.
 

 بحم وتطوير تكاليف

يتم تحميل تكاليف البحم والتطوير على قائمة الدخل األولية الموحدة خالل الفترة التي يتم تكبدها ، فيموا عودا المشواريع 

لواضحة والمحددة والتوي يمكون تغطيوة تكواليف التطووير المتعلقوة بهوا خوالل النشواط التجواري الوذي سووف ينوتج عنهوا. ا

وتعتبر تكاليف التطوير في هذه الحالة موجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها باستعمال طريقوة القسوط الثابوت علوى فتورة 

  سنوات. 4
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 تتمة -الموجودات غير الملموسة 
 

 التمويل المؤجلة تكاليف

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

 الموجودات غير الملموسة األخرى

قوات العموالء حيوم يوتم تتمثل الموجودات غيور الملموسوة األخورى بصوفة رئيسوية فوي العالموات التجاريوة والتقنيوة وعال

تقييمها بالقيمة العادلة بمساعدة مثمنين مستقلين، اعتبوارا مون تواريخ تملوك الشوركة التابعوة. حيوم يعتبور االسوم التجواري 

لشركة كريستل آن أورجانيك كيميكلز أحد الشركات التابعة لشركة كريستل )شركة تابعة( ، أصوال غيور ملمووس بعمور 

اؤه ويتم الت كد سنويا ، فيما إذا كان هناك انخفواض فوي القيموة، أو عنودما تشوير أحودام إلوى غير محدد، حيم ال يتم إطف

 وجود انخفاض.
 

كما تتضمن الموجودات غير الملموسة األخرى براءات اختراع وتكواليف توراخيص. حيوم يوتم إطفواء هوذه الموجوودات 

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

 تكاليف االستكشاف

يتم تحميل تكاليف ما قبل التراخيص على قائمة الدخل األولية الموحدة عند تكبدها. يتم رسملة تكاليف االستكشواف، بموا 

فووي ذلووك تكوواليف الحصووول علووى التووراخيص، كتكوواليف استكشوواف علووى أسوواس المنطقووة ذات الفائوودة وخاضووعة لتحديوود 

في قائمة الودخل  المرسملةالتكاليف  تحميلترخيص فإنه يتم  الجدوى الفنية والتجارية للمشروع، وعندما يتم التخلي عن

 األولية الموحدة مباشرة.
 

حالما يتم تحديد الجدوى الفنية والتجارية الستخراج معدن معين فإنه يوتم رسوملة تكواليف االستكشواف المتعلقوة بهوا ويوتم 

 إطفائها على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة.
  

 الشاملةتكاليف الصيانة 

يتم رسملة تكاليف الصيانة الشاملة الدورية، ويوتم إطفاؤهوا باسوتخدام طريقوة القسوط الثابوت خوالل الفتورة لغايوة الصويانة 

الدورية الشاملة التالية وفى حالة إجراء أي صيانة شاملة مبكرة عند إذا تقيد التكاليف غير المطف ة كمصاريف في قائمة 

 .الدخل األولية الموحدة مباشرة
 

  قيمة الموجودات غير المتداولة االنخفاض في 

تقوم المجموعة، دوريا ، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغيور الملموسوة للت كود مون وجوود 

أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجوودات. وفوي حالوة وجوود مثول هوذا الودليل، يوتم 

دير القيمة القابلة لالسوترداد لوذلك األصول لتحديود حجوم هوذه الخسوارة. وفوي الحواالت التوي ال يمكون فيهوا تقودير القيموة تق

القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة بتقودير القيموة القابلوة لالسوترداد للوحودة المودرة للنقديوة التوي ينتموي إليهوا 

 ذلك األصل. 
 

فيها المبلغ القابل لالسوترداد لألصول أو الوحودة المودرة للنقديوة ب قول مون قيمتوه الدفتريوة، عندئوذ  وفي الحاالت التي يقدر

تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد لها، ويتم إثبات االنخفواض فوي 

 قيمة األصل في قائمة الدخل األولية الموحدة. 
 

دا الشوهرة، إذا موا زال الحقوا  االنخفواض فوي القيموة، عندئوذ توتم زيوادة القيموة الدفتريوة لألصول أو الوحودة المودرة فيما ع

للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتهوا عون القيموة الدفتريوة التوي 

يتم إثبات االنخفاض في قيمة ذلك األصول أو الوحودة المودرة للنقديوة فوي السونوات  كان من المفترض تحديدها فيما لو لم

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

بالمشووروع قيوود اإلنشوواء خووالل فتوورة اإلنشوواء إلووى أن يصووب  جوواهزا  تووتم رسووملة تكوواليف االقتووراض المتعلقووة مباشوورة 

لالستعمال. هذا ويتم خصم اإليرادات المتحققة من استثمار مبالغ مقترضوة محوددة بانتظوار صورفها علوى المشوروع قيود 

 اإلنشاء، من تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها.
 

 الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع  

لتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخودمات المسوتلمة سوواء قودمت أم لوم تقودم بهوا يتم إثبات اال

 فواتير من قبل الموردين ومقدمي الخدمات.
 

 توزيعات األرباح

 تقيد توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات عند المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
 

 اتالمخصص

يتم االعتراف بالمخصص في قائمة المركز المالي األولية الموحدة عند وجود التزام قانوني او بنواء علوى نتيجوة لحودم 

 في الماضي، وانه سيكون هناك حاجة لتسوية هذا االلتزام. 
 

 الزكاة وضريبة الدخل
  الزكاة

عربيووة السووعودية وعلووى أسوواس مبوودأ يجنووب مخصووص للزكوواة وفقووا لتعليمووات مصوولحة الزكوواة والوودخل فووي المملكووة ال

االستحقاق. يحمل المخصص على قائمة الدخل األوليوة الموحودة. تقيود الفوروق الناتجوة عون إجوراء الربووط النهائيوة فوي 

 السنة التي يتم فيها إصدار هذه الربوط.
 

 ضريبة الدخل
األقلية في القووائم الماليوة األوليوة  يخضع الشركاء األجانب في الشركات التابعة لضريبة الدخل التي تدرج ضمن حقوق

الموحوودة. بالنسووبة للشووركات التابعووة خووارج المملكووة العربيووة السووعودية، يووتم احتسوواب الضووريبة وفقووا  لألنظمووة الضووريبية 

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

 مطلوبات الضريبة المؤجلة المصنفة كموجودات و
يووتم احتسوواب الضوورائب المؤجلووة، المصوونفة كموجووودات أو مطلوبووات، التووي نشوو ت عنهووا كافووة الفروقووات المؤقتووة وفقووا  

للشوورائ  الضووريبية المطبقووة فووي البلوودان المعنيووة. يووتم إجووراء مراجعووة للقيمووة الدفتريووة للضوورائب المؤجلووة، المصوونفة 

، وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه إمكانية السوتردادها، بشوكل جزئوي أو كموجودات، بتاريخ قائمة المركز المالي األولية

 كلي، لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة في المستقبل.
 

 عقود اإليجار
 

 ةالتشغيلي اإليجار
مدى تحمل دفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل األولية الموحدة بطريقة القسط الثابت على 

 فترة عقد اإليجار التشغيلي.
 

 الرأسمالية اإليجار

تصنف عقود اإليجار وعمليات البيع وإعادة االستئجار كعقوود إيجوار رأسومالية إذا موا ترتوب علوى عقود اإليجوار تحويول 

جوووهري لمنووافع ومخوواطر الملكيووة المتعلقووة باألصوول موضوووع العقوود إلووى المسووت جر، بينمووا تصوونف كافووة عقووود اإليجووار 

 خرى كعقود إيجار تشغيلية.األ
 

الت اآليووتم إثبووات الموجووودات المملوكووة بموجووب عقووود اإليجووار الرأسوومالية كموجووودات للمجموعووة ضوومن الممتلكووات و

  والمعدات بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو القيمة السوقية العادلة لألصل عند نشوء اإليجار، أيهما أقل.
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 تتمة -عقود اإليجار 

 

 تتمة - ةاإليجار الرأسمالي

تحمل تكاليف التمويل، التي تمثل الفرق بين مجموع التزامات عقود اإليجار والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار 

الدخل األولية الموحدة على مدى فترة أو القيمة السوقية العادلة لألصل عند نشوء اإليجار، أيهما أقل، على قائمة 

 اإليجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزامات لكل فترة محاسبية.
 

يتم ت جيل المكاسب الناتجة عن أي زيادة في سعر البيع عن القيمة الدفترية لعمليات البيع وإعادة االستئجار، وتطف  

 فترة اإليجار. بطريقة القسط الثابت على مدى
 

 األدوات المالية المشتقة 

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

في أسعار الصرف األجنبي والناتجة عن األنشطة التشغيلية، والتمويلية واالستثمارية ولتغطية بعض أجزاء مخاطر 

عموالت الناتجة عن األنشطة التمويلية. تقوم المجموعة، عادة، بتصنيف هذه األدوات المالية المشتقة كتغطية أسعار ال

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

ادئ خطية متعلقة باستخدام مشتقات مالية تتفق مع استراتيجية الشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، والتي تقدم مب

الشركة إلدارة المخاطر. ال تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالية المشتقة ألغراض المضاربة. يتم، في األصل، 

 لفترات المالية الالحقة.قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة عند نش ة العقد، ويعاد قياسها بالقيمة العادلة في ا
 

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

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

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

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

سبة لعملية التغطية التي ال تؤدي إلى إثبات موجودات أو مطلوبات ما، يتم القياس األولي للموجودات والمطلوبات. وبالن

إثبات المبالغ المؤجلة المدرجة ضمن حقوق المساهمين في قائمة الدخل األولية الموحدة خالل نفس الفترة التي يؤثر 

 فيها البند الذي تمت تغطيته على صافي الدخل أو الخسارة.
  

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

األولية الموحدة عند نشؤها. يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر عند إنتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاءها 

المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم أو تنفيذها، أو عندما لم تعد تلك األداة مؤهله لمحاسبة تغطية 

اإلبقاء على الرب  أو الخسارة المتراكمة الناجمة عن أدوات تغطية المخاطر ضمن حقوق المساهمين لحين حدوم 

وق المثبتة ضمن حق –العملية المتوقعة. وفي حالة عدم توقع حدوثها، يتم تحويل صافي الرب  أو الخسارة المتراكمة 

 إلى قائمة الدخل األولية الموحدة للفترة. –المساهمين 
 

 و منافع ما بعد التعاقدالخدمة تعويضات نهاية 

القوائم المالية األولية الموحدة وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودي على  يجنب مخصص لتعويضات نهاية الخدمة في

أساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الشركة او الشركات التابعة لها كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية 

 سيادة مستقلة. . لدى الشركة برامج معاشات تقاعد للموظفين المؤهلين في مناطق خارجية ذاتالموحدة
 

    النظامي االحتياطي

% من صافي دخل السنة إلى االحتياطي 10طبقا  ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحول 

 النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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 تمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية )ت - 1
 

 المبيعات

تمثل المبيعات قيمة البضاعة التي تم اصدار فواتير بها وتم تسليمها الى العمالء وتتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة 

 الى العمالء وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكميات.
 

لها هنا "بالمسوقين"(.  راشيوشركاء )تقوم بعض الشركات التابعة بتسويق منتجاتها من خالل شركات تابعة مملوكة لل

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

التوزيع التابعة للمسوقين ب سعار مبدئية عند شحن المنتجات، ويتم تعديلها إلى األسعار الفعلية المستلمة من قبل 

 م النهائيين بعد خصم تكاليف الشحن والتوزيع والتسويق.المسوقين من عمالئه
 

 المصاريف

تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة. ويتم 

 تصنيف المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.
 

المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية المصاريف 

المبيعات. ويتم توزيع المصاريف، إذا دعت الحاجة لذلك، بين المصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة المبيعات على 

 أساس ثابت.
 

 حقوق األقلية

الموحدة بشكل مستقل عن حقوق تحدد حقوق شركاء األقلية في صافي الموجودات )عدا الشهرة( للشركات التابعة 

الملكية للمجموعة. ان حصة شركاء األقلية من الخسائر التي تزيد عن حقوق األقلية في حقوق ملكية الشركة التابعة يتم 

توزيعها مقابل حقوق المجموعة باستثناء الحد الذي يكون فيه على شركاء األقلية التزام ملزم وأن يكونوا قادرين على 

 ر اضافي لتغطية الخسائر.تقديم استثما
 

 تحويل العمالت األجنبية

 ويعاد وقت حدوم المعامالت.التحويل السائدة  ب سعارال  السعودي  إلى األجنبية تبالعمالالتي تتم تحول المعامالت 

 األولية يكما في تاريخ قائمة المركز المال األجنبيةبالعمالت  النقدية المسجلة الموجودات والمطلوباتأرصدة تحويل 

 في األجنبيةتحويل العمالت  أووالخسائر الناتجة عن التسديدات  تدرج األرباح ب سعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ.

 األولية الموحدة. قائمة الدخل
 

األولية تترجم القوائم المالية للعمليات الخارجية لرياالت سعودية ب سعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات، وعلى أساس متوسط أسعار التحويل للسنة بالنسبة لإليرادات والمصاريف. تحول 

عناصر حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر. تدرج التسويات الناتجة 

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

   المعلومات القطاعية

القطاع هو جزء أساسي من المجموعة، يقوم ببيع أو بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم ببيع أو 

لمخاطر وعوائد  بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(، وعادة  ما يكون القطاع معرض

 ذات طبيعة مختلفة عن القطاعات األخرى.
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 االستثمارات في الشركات الزميلة واألخرى - 2
 مما يلي: مارس 31يتكون رصيد االستثمارات في الشركات الزميلة واالخرى كما في 

 

 

 15، تم تخفيض رأس مال الشركة واعادة مبلغ الزيوادة الوى الشوركاء، كموا توم تكووين مخصوص بمبلوغ 2013العام  خالل    )*(
، بعوود ان تبووين عوودم الجوودوى االقتصووادية موون فووي كاموول قيمووة االسووتثمار المتبقووي مليووون   سووعودي لمقابلووة االنخفوواض

 االستمرار في تنفيذ المشروع الذي تم تاسيس الشركة من اجله. 
 

، قامت الشركة السعودية لحامض اإلكريليك )شوركة تابعوة( بالتعواون موع شوركة صودارة للكيميائيوات و 2013العام  خالل )**(  
% لكول موونهم( 3343لبيوتووانول السوعودية المحودودة )بنسوبة ملكيوة شوركة كيوان السوعودية للبتروكيماويوات بت سويس شوركة ا

وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بمدينة الجبيل. تتمثل أغراض الشركة فى إنتاج مادة البيوتانول وااليزو 
  .  (5)ايضاح  بيوتانول ومشتقاتهم

 
 المشاريع قيد التنفيذ  - 2

 مما يلي : مارس 31يتكون رصيد المشاريع قيد التنفيذ كما في 
 

 

 4132 
بآالف الرياالت 

 السعودية

2013 
بآالف الرياالت 
      السعودية

 544.14324 6.232.163 الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة والشركات التابعة لها )أ( 
 .435414 3.662.162 المحدودة )كريستل( )ب(الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم 

      64426 36.463 مشاريع اخرى 
 6.452.666 642324.2. 
     
 

تتمثل مشاريع الشركة السعودية لحامض األكريليك المحودودة )شوركة تابعوة( بالتكواليف التوي تحملتهوا الشوركات التابعوة لهوا  أ ( 
البوووليمرات األكريليكيووة المحوودودة فووي مدينووة الجبيوول الصووناعية ومشووروع إلنشوواء مصوونع لمووونمرات األكريليووك ومصوونع 

 موارس 31 كلفوة المشواريع كموا فويتتتكوون ، حيوم الخدمات والمرافق العامة للمنشات الصناعية ومصنع إن بوتيول أسويتيت
مهنيوة وتكواليف  وتكواليف التركيوب وأتعواب وشوراء معودات للمشواريع قوعامن تكاليف موظفين وتكواليف إعوداد المو ،2014

، بوودأ اإلنتوواج 2013 العووام وخووالل .علووى المشوواريع هالمشوورف هتووب االستشوواريااقتووراض ورسوووم تووراخيص وتكوواليف المك
بلغوت تكلفوة االنتواج التجريبوي مطروحوا  منوه  ، حيمومصنع البوليمرات األكريليكية لمونمرات األكريليكامصنع التجريبي ل

: 2013موارس  31مليوون   سوعودي ) 2542مبلوغ  2014موارس  31المنتهيوة فوي  خالل الفتورةااليرادات المرتبطة به 
  .التنفيذ قيد المشاريعوتم رسملته ضمن  .الشئ(

 
، بتوقيووع مووذكرة تفوواهم مووع عوودد موون الشووركات 2011عووام القامووت الشووركة السووعودية لحووامض األكريليووك المحوودودة خووالل 

ومشوتقاتهم  يوتوانول وااليوزو بيوتوانولالبتروكيماوية إلنشاء مصنع إلنتاج مادة البالمتخصصة والرائدة في مجال الصناعات 
يقووام المصوونع فووي مدينووة الجبيوول  حيووم ،لتقووديم العووون للصووناعات المحليووة التحويليووة والثانويووة هووذه المووادة ، حيووم تسووتخدم
 عليوه، والبيوتوانول السوعودية المحودودة  شركة، تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية لت سيس 2013عام الخالل و .الصناعية

 (.4)إيضاح تم نقل المصنع إلى شركة البيوتانول السعودية المحدودة 
 

   .2015 و 2014من المتوقع بداية اإلنتاج التجاري لهذه المشاريع خالل األعوام  

 

 
  

 نسبة الملكية
 4132 

بآالف الرياالت 
 السعودية

    

2013 
بآالف الرياالت 
 2013 4132 السعودية

         

 1244844 311.112 35445 35445 الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية(  
 324534 14.266 42460 42460 الشركة الوطنية لمواد التعبئة )وطن باك(

        404000 - 50400 50400 شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته )*(  

 2304384 362.341   مجموع االستثمارات في الشركات الزميلة 
     
     مدارة بصورة مشتركةالشركة ال

 - 143.662 - 33433 )**( شركة البيوتانول السعودية المحدودة
     

        2364262 423.541   ستثمارات اخرى اال

        4664646 522.231  مجموع االستثمارات في الشركات الزميلة واالخرى 
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 تتمة -المشاريع قيد التنفيذ  - 2
 

، من تكاليف إنشاء مصنع لمعالجة مادة األلمنيت كمصدر إضافي للمادة 2014مارس  31ب ( تتكون مشاريع كريستل كما في 

مليار   سعودي ومن  2الخام إلنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم في مدينة جيزان، وتقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بمبلغ 

 .2014 خالل العامالمتوقع بداية االنتاج لهذا المشروع 
 

 االجلقروض طويلة الصكوك وال - 6
 

 الصكوك
(، أصوودرت الشووركة إصوودارها األول الخوواص موون 2012مووايو  21هووـ )الموافووق  1433جمووادى اآلخوورة  30بتوواريخ 

  سعودى لكل منها، بودون خصوم أو عوالوة  140004000مليار   سعودى، وبقيمة إسمية قدرها  2الصكوك بقيمة 
وك المعتموود اصوودارة علووى عوودة فتوورات، حيووم ان القيمووة إصوودار. ويوو تي هووذا االصوودار كوو ول اصوودار موون برنووامج الصووك
. يحمول اإلصودار معودل عائود متغيور 2012موارس  31االجمالية لهذا البرنامج تعادل رأس مال الشركة المدفوع كما في 

على أساس األسعار السائدة بين البنووك فوى المملكوة العربيوة السوعودية )سوايبور( زائودا هوامس محودد يسوتحق السوداد كول 
موايو  21هوـ )الموافوق  1440رمضوان  16صف سنة. تستحق الصوكوك السوداد بالقيموة اإلسومية بتواريخ إسوتحقاقها فوى ن

201..) 
 

 القروض
واجنبية وصندوق التنميوة  وخليجية قامت الشركة وبعض شركاتها التابعة بابرام اتفاقيات تسهيالت مع مجموعة بنوك محلية

 3346. بلوغ اجموالي هوذه التسوهيالت عادة تمويل بعض المشاريع القائموة( وا5الصناعي لتمويل مشاريع قيد التنفيذ )ايضاح 
 موارس 31) يوار   سوعوديمل 2245مبلوغ  2014 موارس 31مليار   سعودي تقريبا وقود بلوغ الرصويد القوائم كموا فوي 

، ان بعوض هوذه قساط مختلفة تبدأ بتواريخ مختلفوةسعودي( تقريبا. يتم تسديد هذه القروض على ا مليار   1844: 2013
 القروض صادرة مقابل رهن على اصول بعض الشركات التابعة وسندات ألمر.

 

 رأس المال - 5

: 2013 موووارس 31) 2014 موووارس 31 الوووف   سوووعودي كموووا فوووي 6468.4142يتكوووون رأس موووال الشوووركة البوووالغ 
   10الووف سووهم( ، قيمووة كوول سووهم  6684.14: 2013الووف سووهم ) 6684.14الووف   سووعودي( موون  6468.4142
 سعودي.

   
 توزيعات األرباح -6

 

بتوزيوع  (2014فبرايور  .1الموافوق )هـ 1435ربيع الثانى  .1المنعقد بتاريخ أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه 
وسوف تكون أحقية األرباح للمساهمين  سعودي لكل سهم،   145بواقع  2013أرباح نقدية سنوية للمساهمين عن عام 

، وتخضوع هوذة التوصوية عاديوةالالجمعيوة العموميوة  انعقوادالمسجلين لودى مركوز إيوداع األوراق الماليوة بنهايوة توداول يووم 
مليووون   2كمووا أوصوى المجلووس بصوورف مبلووغ  ة العموميووة العاديووة السوونوية.لموافقوة المسوواهمين خووالل اجتموواع الجمعيو
 سعودي مكاف ة ألعضاء مجلس اإلدارة.

 

علوى ( 2014أبريول  1فوق الموا)هوـ  1435الثوانى  جموادى 1وافقت الجمعية العامة العادية فوي جلسوتها المنعقودة بتواريخ 

سعودي لكل سهم،  وعلى    145بواقع  2013للمساهمين عن عام بتوزيع أرباح نقدية سنوية  مجلس اإلدارةتوصيات 
 سعودي.   مليون 2 بمبلغ اإلدارة مجلس أعضاء مكاف ة

 

( 2013أبريول  6الموافوق هوـ ) 1434جموادى األولوى  25وافقت الجمعية العامة غير العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 
سوعودي لكول سوهم،     2بواقوع  2012نقديوة سونوية للمسواهمين عون عوام بتوزيوع أربواح  مجلس اإلدارةتوصيات على 

 سعودي.   مليون 2 بمبلغ اإلدارة مجلس أعضاء وعلى مكاف ة
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 الزكاة -3

يتم تحميل قائموة الودخل األوليوة الموحودة بمبلوغ تقريبوي للزكواة وفقوا  لتقوديرات اإلدارة علوى أن يوتم تسووية الفروقوات عنود 

 الزكاة النهائي في نهاية السنة.احتساب مبلغ 
 

، وسوددت الزكواة المسوتحقة وفقوا لهوذه 2012السونوات الماليوة حتوى عوام قامت الشوركة بتقوديم االقورارات الزكويوة لكافوة 

. و لوم تسوتلم الشوركة الربووط الزكويوة للسونوات 2004حتوى عوام االقرارات، كما حصلت الشركة على الربوط الزكويوة 

 مصلحة الزكاة.الحقة بعد من لا
 

  ربحية السهم -31

تم احتساب ربحية السهم المتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية وصافي دخل الفترة على أساس اجمالي االسوهم المصودرة 

 الف سهم( 6684.14: 2013 مارس 31) 2014 مارس 31الف سهم كما في  6684.14والبالغة 

 

 المعلومات القطاعية   -33

الشركة )المركز الرئيسي( باالستثمارات وتعمل الشركات التابعة في المجال الصناعي والبتروكيماويوات. ان يتمثل نشاط 

االسووواق الرئيسووية لقطوواع البتروكيماويووات هووي المملكووة العربيووة السووعودية واوروبووا والشوورق االوسووط وآسوويا والقطاعووات 

ا واسوتراليا والشورق االوسوط المتحودة االمريكيوة واوروبو االخرى هي المملكة العربية السعودية وشمال وجنوب الواليوات

 . وفيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:وآسيا
 

 :قطاعات األعمال الرئيسيه التاليهتتكون المجموعه من 
 

الخوام إنتاج ثانى اكسيد التيتانيوم وعمليات انتواج متخصصوه فوى مواده الروتايول وهوى المواده  : القطاع الصناعي
إلنتاج ثاني اكسيد التيتانيوم، وانتاج البطاريات السائله للسيارات، وانتاج الرصاص وسولفات 

 .انواعها وانتاج الواح االكريليك الصوديوم، واقامه الصناعات البالستيكيه بكافه
 

 .كيماويات األساسيه، والبوليمراتيشمل على ال : قطاع البتروكيماويات
 

يشمل على عمليات المركز الرئيسى، ومراكز التقنيه واألبتكارات واألنشطه األستثماريه،  :المركز الرئيسى وأخرى

 وتقديم الخدمات الفنيه الصناعيه.

 القطاع 
 الصناعـي

 قطاع
 توكيماوياالبتر

 المركز 
 الرئيسي وأخرى

 
 التسويات

 
 المجمــوع

بآالف الرياالت  
 السعوديـــة

بآالف الرياالت 
 السعوديـــة

الرياالت بآالف 
 السعوديـــة

بآالف الرياالت 
 السعوديـــة

بآالف الرياالت 
            السعوديـــة

المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و

  4132 مارس 13

     

 21.313.612 (31.433.235) 33.236.346 42.466.132 36.226.553 مجموع الموجودات

 43.623.361 (3.551.512) 6.532.431 32.514.621 31.416.526 مجموع المطلوبات

 2.232.262 (3.412.221) 31.113 1.112.262 4.334.321 المبيعات

 3.433.323 (3.522) 36.661 551.441 234.613 الرب  إجمالي 

 643.222 (152.462) 166.141 642.366 432.113 الدخل من العمليات الرئيسية

 155.551 - 3.163 334.162 356.642 االستهالكات واالطفاءات

 622.313 - 6.264 332.443 224.216 مصاريف رأسمالية

      

كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  2013مارس  31

     

 4644544202 (1244344416) 1448244260 2441104840 164.534488 مجموع الموجودات

 2644014608 (144434.00) 540124502 13485045.4 .84.82440 مجموع المطلوبات

 444834841 (8044080) 844403 341424433 243334515 المبيعات

 1434444.0 (14413) 144263 8244244 6..5344 جمالي الرب إ

 004464. (3.84242) 3804.40 6804344 2344422 الدخل من العمليات الرئيسية

 3454.11 - 44135 14.41.8 15.4548 االستهالكات واالطفاءات

 5.44864 - 114.23 3334.05 .24.403 مصاريف رأسمالية



 شركة التصنيع الوطنية 
  )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( )غير مراجعة( ايضاحات حول القوائم المالية االولية الموحدة
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 القضايا القانونية -34

توجد على إحدى الشركات التابعة لشركة كريستل )شركة تابعة( دعاوى قضائية غير اعتيادية في الواليات المتحدة 
للتسوية قبل به المدعيين لبعض هذه الدعاوي. وعليه، بتقديم اقتراح  2013األمريكية، حيم قامت الشركة خالل عام 

، علما  ب ن التسوية  2013خالل الربع األخير من العام  قامت الشركة بتكوين المخصص الالزم لهذا االقتراح المقدم
 .النهائية ومبلغ االلتزامات النهائية، إن وجدت، تعتمد على توقيع االتفاقيات النهائية بين األطراف

 

  النتائج األولية -31

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

 و االلتزامات المحتملةاالرتباطات الرأسمالية  -32

 

 االرتباطات الرأسمالية ( أ)

 االرتباطات الرأسمالية التالية:  مارس 31يوجد لدى الشركات التابعة كما في  

 

 4132   
 الرياالتبآالف 

   السعودية 

2013    
 بآالف الرياالت

     السعودية 

 4.261.152 3.365.316 ارتباطات عن مشاريع قيد االنشاء 
 
 

 االلتزامات المحتملة ( ب)

 

(، ويتم الترافع 12هناك قضايا مقامة ضد المجموعة خالل دورة اعمالها العادية، عدا ما تم االفصاح عنه في )ايضاح 

بش نها،. ال يمكن حاليا  تحديد النتيجة النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد كما في تاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة. كما ال 

تتوقع االدارة، كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة، ان يكون لهذه القضايا اثر جوهري على القوائم المالية الموحدة 

 .للمجموعة
 

 أرقام المقارنة  -32

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

 


	الربع الأول الأوليه من المراجع
	Scn



