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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حتقيق النمو ال�سريع والدائم
عن طريق تطبيق اأف�سل اأ�ساليب العمل. الرسالة

لتكون رائدة يف �سناعاتها وحري�سة على م�سوؤولياتها
جتاه م�ساهميها وكافة اأ�سحاب العالقة معها يف اأنحاء العامل. الرؤيـــــة



�سهد القت�ساد العاملي يف عام 2016م العديد من الأحداث التي 
اأث���رت على جمري���ات الأم���ور وزادت من تكري�س حال���ة التباطوؤ 
احلالي���ة التي ت�س���يطر على القت�س���اد العاملي، والت���ي قد ميتد 
تاأثريه���ا اإلى �س���نوات اأخرى لحق���ة، مثل خ���روج بريطانيا من 
الحت���اد الأوروبي م���ع تنامي التي���ارات النف�س���الية تزامنًا مع 
النتخابات الأملانية والفرن�س���ية، يف ظل �سعف العملة الأوروبية 
ب�س���كل عام كعامل اإيجابي ي�س���جع على منو القت�س���اد الأوروبي 
م���ن جهة اأخ���رى. كذلك م���ا اأثاره انتخ���اب الرئي����س الأمريكي 
اجلدي���د دونالد ترامب كرئي�س للولي���ات املتحدة الأمريكية من 
ج���دل قد ميت���د لفرتات اأطول ح���ول تاأثري ذلك على القت�س���اد 
العاملي وقدرته على ال�س���تقرار وال�سمود يف ظل ما يحدثه ذلك 
من تغ���ريات حمتملة على بنية التجارة العاملي���ة، مع توقعات اأن 
تك���ون اململك���ة املتحدة واليابان اأ�س���عف القت�س���ادات اأداًء بني 

القت�سادات الرئي�سية، مع تباطوؤ متوقع لالقت�ساد ال�سيني.
كما كان لتو�س���ل منظمة اأوبك لأول مرة منذ ثماين �س���نوات اإلى 
اإتف���اق بخف����س اإنتاجه���ا مبق���دار 1.8 مليون برمي���ل يوميًا مبا 
يعادل 2٪ من اإمدادات النفط العاملية، الأثر الأكرب على اأ�س���عار 
النف���ط العاملي���ة، وه���و م���ا يعط���ي بع����س املوؤ�س���رات الإيجابية 
لالقت�س���ادات املعتم���دة على النفط، على الرغ���م من التوقعات 
برتاج���ع النمو يف القطاع النفطي نتيجة التزام اململكة بتن�س���يق 

املواق���ف ب���ني املنتج���ني م���ن داخ���ل اأوب���ك وخارجها 
وباإتفاقات منظمة اأوب���ك بخف�س اإنتاجها من النفط، 
وذلك خالل فرتة الن�سف الأول من عام 2017م، لكن 
يف املقابل يتوقع اأن يت�س���ارع النمو ولو ب�سكل طفيف يف 
القطاع اخلا�س غري النفطي، �سمن رغبة احلكومة يف 
تعوي����س القطاع اخلا�س عن التاأثري ال�س���لبي اجلزئي 
الن���اجت عن اإجراءات التوازن املايل، م�س���تفيدًا اأي�س���ًا 
من ت�س���ارع النمو يف قطاع ال�س���ناعات غ���ري النفطية 
ب�س���كل ع���ام والبرتوكيماوي���ات ب�س���كل خا����س نتيجة 
لالإ�س���الحات القت�سادية التي ا�س���تمل عليها كل من 
برنامج التحول الوطني وروؤية اململكة 2030 وما تتيحه 
من فر�س جيدة لتطوير قطاع ال�س���ناعة عرب ت�سجيع 
احلكوم���ة لال�س���تثمار ال�س���عودي الأجنب���ي امل�س���رتك 
لزيادة ال�س���تثمار الأجنبي املبا�س���ر، وم���ن املتوقع اأن 
تتح�س���ن الطاقة الإنتاجية للبرتوكيماويات ال�س���عودية 
بف�سل حزمة امل�سروعات التي من املتوقع اأن تدخل يف 
الإنت���اج خالل املرحل���ة القادمة مما يزي���د من فر�س 
حت�س���ن ال�س���ادارات ال�س���عودية، وي�س���جع على زيادة 

الفر�س ال�ستثمارية داخل القطاع.
وعل���ى امل�س���توى الداخلي ل�س���ركة الت�س���نيع الوطنية، 
ا�ستطاعت ال�س���ركة خالل عام 2016م جتاوز النتائج 
ال�س���لبية لعام 2015م وعادت مرة اأخ���رى اإلى حتقيق 
الأرب���اح بداي���ة م���ن الربع الث���اين من الع���ام، وهو ما 

انعك�س على النتائج النهائية املوحدة للعام، م�ستفيدة 
يف ذل���ك من عملي���ة اإع���ادة الهيكل���ة وتقلي���ل التكلفة 
وحت�س���ن الأداء الت�س���غيلي. كم���ا حقق���ت العدي���د من 
قطاعات ال�سركة نتائج غري م�سبوقة من حيث معدلت 

الإنتاج.
وت�س���عى اإدارة ال�س���ركة اإلى تفعي���ل قدراتها يف البحث 
والتطوي���ر وال�س���تفادة م���ن جمموع���ة م���ن املبادرات 
ال�س���رتاتيجية لزيادة قدراتها عل���ى مواجهة حتديات 
امل�س���تقبل وحتقيق املزيد م���ن النتائج الإيجابية خالل 

عام 2017م.
وختام���ًا، اأتقدم بالأ�س���الة ع���ن نف�س���ي وبالنيابة عن 
زمالئ���ي اأع�س���اء جمل����س الإدارة مبزي���د من ال�س���كر 
والتقدير لكافة من�سوبي جمموعة الت�سنيع الوطنية ملا 
بذلوه ويبذلونه من وافر اجلهد لإجناح م�سرية ال�سركة 
و�س���ركاتها التابع���ة. واأ�س���األ اهلل اأن ي���دمي عل���ى بالد 
احلرمني نعم���ة الأمن والأمان وال�س���تقرار واأن يهبها 
اخلري وال�سوؤدد يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز، وفقه اهلل.

مبارك بن عبداهلل اخلفرة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الخفرة المهندس مبارك بن عبداهلل 
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2016م

لقاء شركاء التصنيع - منتدى جبكا 2016



السادة /  مساهمي شركة التصنيع الوطنية  المحترمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الت�سجيل  ال�سركات وقواعد  ال�سنوي، املعد وفقًا ملتطلبات الئحة حوكمة  امل�ساهمني الكرام تقريره  لل�سادة  اأن يقدم  الت�سنيع الوطنية  اإدارة �سركة  ي�سر جمل�س 
واالإدراج ونظام ال�سركة االأ�سا�سي، عن اأعمال واأداء ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م، م�سحوبًا بالقوائم املالية املدققة واالإي�ساحات املرفقة 

بها، ومت�سمنًا اأداء واأن�سطة ال�سركة،  وذلك كما يلي:

التكوين والنشاط : أوالً : 
�سركة الت�سنيع الوطنية )الت�سنيع( هي �سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب القرار الوزاري رقم 601 وتاريخ 24 ذو احلجة 1404ه�، �سجل جتاري رقم 1010059693 وتاريخ 10/07/ 1405ه�، 

وبراأ�سمال قدره )6.689.141.660 ريال �سعودي(.
ويتمثل 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 ال�سناعات الكيماوية اإنتاج وت�سويق ثاين اأك�سيد التيتانيوم، وي�سمل الن�ساط ال�سناعي اإنتاج البطاريات اجلافة وال�سائلة لل�سيارات واإنتاج 
الر�سا�س وال�سناعات البال�ستيكية بكافة اأنواعها واإنتاج األواح الأكريليك، وت�سمل الن�ساطات الأخرى ت�سويق منتجات البال�ستيك والبطاريات وتقدمي اخلدمات الفنية واإجراء الفحو�سات 
الفنية على التجهيزات واملن�ساآت ال�سناعية وامل�سانع الكيماوية والبرتوكيماوية واملعدنية وحمطات حتلية املياه املاحلة وتوليد الطاقة الكهربائية. وفيما يلي بيان مب�ساهمة كل قطاع على حدة 

يف اإجمايل مبيعات ال�سركة: 

املجموعالقطاع ال�سناعي والن�ساطات االأخرىقطاع ال�سناعات الكيماوية )التيتانيوم(قطاع البرتوكيماويات

100٪5٪43٪52٪الن�سبة من املبيعات

إجمالي اإلنتاج والمبيعات: ثانيًا : 

القطاع
املبيعاتاالإنتاج

2016201520162015

2.5372.3372.5622.295قطاع البرتوكيمياويات

668618729672قطاع ال�سناعات الكيماوية )التيتانيوم(

119156130160القطاع ال�سناعي والن�ساطات الأخرى

3.3243.1113.4213.127الإجمايل

ي�سمل النتاج الكميات امل�ستخدمة داخل م�سانع ال�سركة.

الخطط والتوقعات المستقبلية، والمخاطر، والمشروعات الجديدة: ثالثًا : 
اأ - اخلطط والتوقعات امل�ستقبلية:

تخطط ال�سركة ب�سكل عام لال�ستمرار يف حت�سني اأدائها، وتعزيز مكت�سباتها، وتطوير قدراتها، مما �سي�ساعد -مب�سيئة اهلل- على منو الأرباح وحقوق امل�ساهمني. وفيما يتعلق بالتوقعات 
امل�ستقبلية اخلا�سة باأ�سعار منتجات ال�سركة الرئي�سية كاملنتجات البرتوكيماوية والكيماوية وال�سناعية يف الأ�سواق العاملية، فاإن من ال�سعب التنبوؤ بها بدقة، لرتباطها بعدد من املوؤثرات 

القت�سادية العاملية املتغرية.
ب - املخاطر :

ي�ستمل ن�ساط ال�سركة على ت�سنيع وت�سويق املنتجات البرتوكيماوية والكيماوية ومنها ما هو خطر وقابل لال�ستعال كما هو احلال يف اأن�سطة م�سابهة يف تلك ال�سناعة، وللحد من تلك املخاطر 
تقوم ال�سركة بتدريب املوظفني والعاملني ب�سكل م�ستمر على جميع اإجراءات ال�سالمة مع التاأمني املنا�سب على اأ�سولها واأعمالها.

وال�سركة معر�سة لتقلبات اأ�سعار املنتجات البرتوكيماوية والكيماوية وال�سناعية، وتعمل على احلد من تلك التاأثريات من خالل تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكميات املنتجة وت�سعى لزيادة 
الكميات املباعة والإيرادات.

كما اأنها اأي�سًا معر�سة ملخاطر تذبذب اأ�سعار الفائدة واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية على موجوداتها والتزاماتها مبا يف ذلك الودائع امل�سرفية واملرابحات والقرو�س الآجلة وتعمل ال�سركة 
على اإدارة تلك املخاطر مبا يتالءم مع حجم و�سروط تلك الودائع والقرو�ض املربمة مع املقر�سني.

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2016م
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وحت�سل ال�سركة على اجلزء الأكرب من اللقيم داخل اململكة من املورد الرئي�س )اأرامكو ال�سعودية( بالأ�سعار املماثلة لأ�سعار �سركات البرتوكيماويات يف ال�سعودية، واأي تغيري يف اأ�سعار  اللقيم 
واأ�سعار الطاقة �سوف يوؤثر على ربحية ال�سركة، هذا اإ�سافة اإلى ما انعك�س على تكاليف الإنتاج يف م�سانع ال�سركة داخل اململكة خالل عام 2016م نتيجة لقرارات جمل�س الوزراء يف دي�سمرب 

2015م بتعديل اأ�سعار اللقيم والكهرباء واملاء، وال�سركة م�ستمرة يف تنفيذ برامج حت�سني الأداء وتر�سيد النفقات للتقليل من اأثر ذلك باإذن اهلل.
وللحد من تاأثري جممل تلك املخاطر على تدفقاتها النقدية وربحيتها وحتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية، تعمل ال�سركة على حتديد وحتليل املخاطر التي تواجهها وتقييمها والعمل على معاجلتها 

بالطرق املنا�سبة، لتفاديها اأو التقليل من تاأثرياتها ال�سلبية على م�سرية عمل ال�سركة، وكذلك ال�ستعداد واجلاهزية للتعامل مع اأية خماطر م�ستقبلية حمتملة.
ج- امل�سروعات اجلديدة:

ت�ستكمل ال�سركة العمل على جمموعة من امل�سروعات حتت الإن�ساء مثل م�سروع م�سهر التيتانيوم لإنتاج مادة تيتانيوم �سالقر يف جازان لتوفري املواد اخلام ل�سناعة التيتانيوم، وم�سروع مادة 
التيتانيوم الأ�سفنجي يف ينبع والذي من املتوقع اأن يبداأ الت�سغيل التجريبي بهما خالل الن�سف الثاين من عام 2017م، وذلك لدعم توجهات التنوع القت�سادي والنمو امل�ستدام وتوطني 
التقنيات ال�سناعية عاملية امل�ستوى، هذا باالإ�سافة اإلى م�سروعات الت�سنيع لل�سناعات التحويلية يف منطقة حائل، والتي �سوف تبداأ يف عمليات الت�سغيل التجريبي ملعظم خطوط االإنتاج 

خالل الربع الأول من عام 2017م لزيادة القيمة امل�سافة لعمليات ال�سناعات التحويلية وتوفري املزيد من فر�س العمل لأبناء املنطقة.

رابعًا : القروض التي حصلت عليها الشركة:
تاريخ ال�شتحقاقمدة ال�شدادر�شيد القرو�سامل�شدد خالل العاماأ�شل مبلغ القر�ستاريخ الإ�شداراجلهة املانحة

72019 �سنوات2.000.000.000ل يوجد20122.000.000.000�سكوك

82021 �سنوات20134.000.000.000266.666.6672.933.333.333بنوك حملية

62021 �سنوات  20151.200.000.000218.181.818981.818.182بنوك حملية

خامسًا: وصف أنشطة أدوات الدين:
اأدوات الدين القابلة للتحويل:

مل تقم ال�سركة خالل عام 2016م، باإ�سدار اأو منح اأية اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�سهم اأو اإلى اأية حقوق خيار اأو مذكرات اكتتاب اأو اأية حقوق م�سابهة.
حقوق التحويل اأو االكتتاب مبوجب اأدوات الدين

مل تقم ال�سركة خالل عام 2016م، باإ�سدار اأو منح اأية حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�سهم اأو اإلى اأية حقوق خيار اأو مذكرات اكتتاب اأو اأية حقوق م�سابهة.

سادسًا : النتائج التشغيلية:
بلغ �سايف الربح لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م مبلغ 208 ماليني ريال مقارنة ب�سايف خ�سارة 1.423 مليون ريال لنف�س الفرتة من العام املا�سي. ويعود �سبب حتقيق الأرباح اإلى 
حت�سن الأداء الت�سغيلي وزيادة حجم الكميات املباعة اإ�سافة اإلى انخفا�س امل�ساريف العمومية والإدارية والت�سويقية وزيادة الإيرادات الأخرى بالرغم من ارتفاع كلفة التمويل، علمًا اأنه مت 
ت�سجيل القيمة العادلة ال�سالبة من تقييم عقود التحوط وامل�ستقات التي اأبرمتها اإحدى ال�سركات التابعة مع بع�ض البنوك املحلية للحد من خماطر تقلبات اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية 

وت�سجيل انخفا�س يف قيمة اأ�سول غري متداولة خالل الفرتة املماثلة من العام ال�سابق.
كما بلغت حقوق امل�ساهمني بنهاية دي�سمرب 2016م مبلغ 8.053 مليون ريال اأي بارتفاع قدره 1٪ عن العام املا�سي. وبلغت املوجودات بنهاية دي�سمرب 2016م مبلغ 43.336 مليون ريال اأي 

بانخفا�س قدره  3.6٪ عن العام املا�سي.
علمًا اأن ال�سركة تعد قوائمها املالية وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني واملالئمة لظروف ال�سركة واملتفقة مع نظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي 

لل�سركة.
اأما بخ�سو�س م�سروع التحول اإلى املعايري الدولية )IFRS( فاإن امل�سروع ي�سري ب�سكل جيد، حيث مت اعتماد ال�سيا�سات املحا�سبية املتوافقة مع معايري املحا�سبة الدولية من جمل�س الإدارة بتاريخ 
2017/1/18. كما مت اإعداد قائمة املركز املايل املوحدة )اإدارية غري مراجعة( للر�سيد الفتتاحي كما يف 1 يناير 2016م والربع الأول والربع الثاين لعام 2016م مبا يتوافق مع معايري املحا�سبة 
الدولية، ويتم العمل على اإعداد القوائم املالية املوحدة للربع الثالث والربع الرابع وال�سنوية ليتم النتهاء منها ومراجعتها خالل الربع الأول من عام 2017م. ومل يتبني وجود تاأثري جوهري على 
 )IFRS1( الر�سيد الفتتاحي حلقوق امل�ساهمني كما يف 1 يناير 2016م. مع العلم اأنه يوجد ارتفاع وانخفا�س يف اأر�سدة بع�س البنود نتيجة لتطبيق ال�سركة ملعيار املحا�سبة الدولية لأول مرة
والتي ت�سمل ا�ستهالكات بع�س الآلت واملعدات ور�سملة ق�سم من بنود قطع الغيار ح�سب املعيار )IAS16(. وخم�س�س بند منافع املوظفني الذي يقت�سي تطبيق الحت�ساب الكتواري لذلك 
البند ح�سب معيار )منافع املوظفني IAS19(. اجلدير بالذكر اأنه �سوف ينتج عن تطبيق ال�سركة للمعيار املحا�سبي (القوائم املالية املوحدة )IFRS10(  واملعيار املحا�سبي )التفاقيات 
امل�سرتكة IFRS11( ا�ستبعاد القوائم املالية لبع�س ال�سركات التابعة من القوائم املوحدة للمجموعة وذلك باملحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية لعدم توفر ال�سيطرة ح�سب املعيار املحا�سبي 

.)IAS28 ال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة(
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سابعًا : أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة:
تتمتع �سركة الت�سنيع الوطنية مبركز مايل وموؤ�سرات مالية جيدة، ويو�سح اجلدول التايل نتائج الأعمال لل�سنوات املالية اخلم�س الأخرية:

العام
املبلغ مباليني الريالت

الأرباح ال�شافيةاملبيعاتحقوق امل�شاهمنيجمموع اخل�شومجمموع الأ�شول

12.06717.9221.764 3145.57525.966 دي�شمرب 2012

3147.27027.68712.00618.1991.177  دي�شمرب 2013

3147.89228.91311.62618.6931.071 دي�شمرب 2014

)1.423(3144.97531.2277.96815.146 دي�شمرب 2015

3143.33629.8218.05315.197208 دي�سمرب 2016

ثامنًا : التوزيع الجغرافي لإليرادات:
تتكون اإيرادات ال�سركة املحققة ب�سكل رئي�س من نتائج ت�سويق املنتجات البرتوكيماوية والكيماوية وال�سناعية الأخرى، كما يلي:

اأخرىاأمريكااأوروبااآ�سيااأفريقيااململكة وال�سرق االأو�سطاملنطقة

7٪15٪17٪26٪8٪27٪ن�سبة املبيعات

تاسعًا : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:
ن�سبة التغيريالتغيريات20162015

0.33٪15.19715.14651املبيعات
9.3٪1.208)12.933()11.725(تكلفة املبيعات
-1.631)1.423(208�شايف الربح

ويعود �سبب حتقيق الأرباح اإلى حت�سن الأداء الت�سغيلي وزيادة حجم الكميات املباعة اإ�سافة اإلى انخفا�س امل�ساريف العمومية والإدارية والت�سويقية وزيادة الإيرادات الأخرى بالرغم من 
ارتفاع كلفة التمويل، علمًا اأنه مت ت�سجيل القيمة العادلة ال�سالبة من تقييم عقود التحوط وامل�ستقات التي اأبرمتها اإحدى ال�سركات التابعة مع بع�ض البنوك املحلية للحد من خماطر تقلبات 

اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية وت�سجيل انخفا�س يف قيمة اأ�سول غري متداولة خالل الفرتة املماثلة من العام ال�سابق.

عاشرًا: الشركات التابعة والشقيقة:

راأ�س املال باآالف ن�شاط ال�شركةمقر ال�سركةا�سم ال�سركةم
اأدوات الدينامللكيةنوعهاالرياالت

ال�سركة الوطنية لثاين 1
اأك�سيد التيتانيوم 

)كري�ستل(

مقرها مدينة جدة، ومقر عملياتها 
الرئي�س يف مدينة ينبع ال�سناعية 

بالإ�سافة مل�سانعها املنت�سرة يف اأمريكا 
واأوروبا واأ�سرتاليا

اإنتاج وت�سويق مادة ثاين اأك�سيد 
التيتانيوم التي ت�ستخدم يف �سناعة 

الأ�سباغ والطالء والورق

ذات 2.362.500
م�سئولية 
حمدودة

٪797،220.713

�سركة جممع �سناعات 2
املعادن املحدودة 

)اإمييك(

اإن�ساء واإدراة م�ساريع �سناعية ملعدن مقرها مدينة جدة
التيتانيوم واملواد املتعلقة به

ذات 3.000
م�سئولية 
حمدودة

٪89.51.342.297

ال�سركة ال�سعودية للبويل 3
اأوليفينات

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
اجلبيل ال�سناعية

اإنتاج مادة البويل بروبلني التي ت�ستخدم 
كمادة  اأ�سا�سية يف �سناعات البال�ستيك 

وال�سجاد وغريها

ذات 600.000
م�سئولية 
حمدودة

٪751.303.935

�سركة الت�سنيع 4
وال�سحراء لالأوليفينات

مقرها مدينة الريا�س ومقر عملياتها 
الرئي�س يف مدينة اجلبيل ال�سناعية

اإن�ساء واإدارة وت�سغيل ومتلك امل�ساريع 
البرتوكيماوية والكيماوية وت�سويق منتجاتها

م�ساهمة 2.830.000
�سعودية

٪60.45-

ال�سركة ال�سعودية 5
لاليثيلني والبويل ايثيلني

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
اجلبيل ال�سناعية

اإنتاج الإيثيلني والربوبلني لال�ستخدام 
يف ال�سناعات البال�ستيكية

ذات 2.737.520
م�سئولية 
حمدودة

٪45.342.631.264

ال�سركة ال�سعودية 6
حلام�س الأكريليك 

وم�ستقاته

مقرها مدينة الريا�س، ومقر عملياتها 
الرئي�س يف مدينة اجلبيل ال�سناعية

اإن�ساء وت�سغيل عدد من م�ساريع حام�س 
الأكريليك وم�ستقاته

ذات 1.777.000
م�سئولية 
حمدودة

٪52.29-

ال�سركة ال�سعودية 7
ملومنرات الأكريليك 

املحدودة

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
اجلبيل ال�سناعية 

اإنتاج حام�س الأكريليك اجلليدي 
وحام�س الأكريليك اخلام وبيوتايل 

اأكريليت

ذات 733.000
م�سئولية 
حمدودة

٪39.222.872.466

ال�سركة ال�سعودية 8
للبوليمرات فائقة 

المت�سا�س

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
اجلبيل ال�سناعية

ذات 416.400اإنتاج البوليمرات فائقة المت�سا�س
م�سئولية 
حمدودة

٪39.221.037.135
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راأ�س املال باآالف ن�شاط ال�شركةمقر ال�سركةا�سم ال�سركةم
اأدوات الدينامللكيةنوعهاالرياالت

ال�سركة ال�سعودية 9
للبيوتانول

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
اجلبيل ال�سناعية

ذات 486.000اإنتاج البيوتانول
م�سئولية 
حمدودة

٪17.43804.883

ال�سركة الوطنية ل�سهر 10
الر�سا�س )ر�سا�س(

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
الريا�س

اإعادة تدوير البطاريات امل�ستخدمة �سناعيًا 
واإنتاج الر�سا�س والبويل بروبلني و�سلفات 

ال�سوديوم من البطاريات امل�ستهلكة

ذات 44.000
م�سئولية 
حمدودة

٪100-

�سركة الرواد الوطنية 11
للبال�ستيك )الرواد(

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
الريا�س

اإقامة امل�سروعات ال�سناعية 
البال�ستيكية والتحويلية

ذات 268.000
م�سئولية 
حمدودة

٪1006

�سركة الرواد العاملية 12
لأفالم التغليف

مقرها مبدينة الريا�س ومقر عملياتها يف 
مدينة الدمام

ذات 65.000�سناعة اأفالم )رقائق( التغليف
م�سئولية 
حمدودة

٪100219.867

�سركة الرواد الدولية 13
لالأغ�سية ال�سناعية

مقرها مبدينة الريا�س ومقر عملياتها يف 
مدينة الدمام

ذات 7.000�سناعة العوازل ال�سناعية املتخ�س�سة
م�سئولية 
حمدودة

٪10021.962

ال�سركة الوطنية ل�سناعة 14
البطاريات )بطاريات(

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
الريا�س

ذات 34.000اإنتاج بطاريات ال�سيارات
م�سئولية 
حمدودة

٪90-

ال�سركة الوطنية 15
للفح�س والختبار الفني 

)فح�س(

تقدمي اخلدمات الفنية يف جمالت مقرها مدينة الدمام
الفح�س والختبار، املعايرة وال�سيانة 

واأنظمة اإدارة اجلودة داخل اململكة 
العربية ال�سعودية

ذات 7.170
م�سئولية 
حمدودة

٪74.89-

تقدمي اخلدمات الفنية يف جمالت الفح�س مقرها مملكة البحرين تي يو يف ال�سرق الأو�سط16
والختبار، املعايرة وال�سيانة واأنظمة اإدارة 

اجلودة يف دول اخلليج العربي

300
)دينار بحريني(

ذات 
م�سئولية 
حمدودة

٪74.89-

راأ�س املال باآالف ن�شاط ال�شركةمقر ال�سركةا�سم ال�سركةم
اأدوات الدينامللكيةنوعهاالرياالت

�سركة الت�سنيع الوطنية 17
لت�سويق البرتوكيماويات 

)ت�سويق(

مقرها واملحل الرئي�س لعملياتها مدينة 
الريا�س

ت�سويق املواد الكيماوية والبرتوكيماوية 
والبال�ستيكية

ذات 5.000
م�سئولية 
حمدودة

٪100-

ال�سركة الوطنية للت�سغيل 18
واخلدمات ال�سناعية 

)خدمات( )حتت الت�سفية(

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها مدينة 
الريا�س

ذات 30.000ت�سويق وبيع وتوزيع املنتجات ال�سناعية
م�سئولية 
حمدودة

٪88.33-

ال�سركة الوطنية للت�سويق 19
واخلدمات ال�سناعية 

)خدمات(

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها مدينة 
الريا�س

ا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة 
والتجزئة والت�سويق للغري وبيع وتوزيع 

املنتجات ال�سناعية

ذات 30
م�سئولية 
حمدودة

٪100-

ال�سركة الوطنية لت�سنيع 20
و�سبك املعادن )معدنية(

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها مدينة 
اجلبيل ال�سناعية

ال�سناعات احلديدية التحويلية 
والهند�سية الأ�سا�سية

281.121
موزعة على 

 28.112.089
�سهمًا قيمة كل �سهم 

10 ريالت

م�ساهمة 
�سعودية

٪35.4770.103

اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة مقرها حائلحائل الوطنية للبال�ستيك21
ال�سناعات البال�ستيكية

ذات 50.000
م�سوؤولية 
حمدودة

٪100314.000

البيئة اخل�سراء لتدوير 22
املخلفات ال�سناعية

�سراء وبيع وجتميع وتدوير البطاريات مقرها جدة
والبال�ستيك واملواد ال�سناعية

ذات 5.000
م�سوؤولية 
حمدودة

٪100-

التقنية الرباعية لتدوير 23
الر�سا�س املحدودة

اإنتاج ر�سا�ض نقي وخملوط وبويل مقرها جدة
بروبيلني

ذات 4.000
م�سوؤولية 
حمدودة

٪100-
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ثاني عشر: عالقات المستثمرين:
تويل ال�سركة م�ساهميها واأ�سحاب العالقة  اأهمية كبرية، فتوفر لهم كل ال�سبل لالطالع، اأوًل باأول، على كل ما يتعلق باأن�سطة ال�سركة وا�ستثماراتها وعالقاتها اخلارجية ونتائجها املالية 
املوحدة وكل ما يهم امل�ستثمر عرب جمموعة من و�سائل الت�سال التي ت�ستمل على تقرير جمل�س الإدارة واجتماعات اجلمعية العمومية، الإف�ساحات امل�ستمرة املن�سورة على �سفحة اإعالنات 
ال�سركة مبوقع هيئة �سوق املال )تداول(، املعلومات املن�سورة على موقع ال�سركة على �سبكة الإنرتنت، وكذلك من خالل و�سائل الإعالم الخرى، بالإ�سافة اإلى الرد على كل ا�ستف�ساراتهم 

الواردة اإلى ق�سم عالقات امل�ستثمرين بال�سركة.
بالإ�سافة اإلى ذلك قامت ال�سركة بتطوير حمرك بحث على موقعها الإلكرتوين للتي�سري على م�ساهميها من اأ�سحاب ال�سهادات وورثتهم للتاأكد من ملكياتهم لالأ�سهم وت�سهيل ال�ستف�سار عن 

ا�ستحقاق الأرباح غري امل�ستلمة لالأعوام ال�سابقة، اإن وجدت، ملراجعتها وتدقيقها ومن ثم ت�سليمها مل�ستحقيها.
كما مت العمل على حتديث لئحة حوكمة ال�سركة والتاأكد من ا�ستيفائها للمتطلبات النظامية لهيئة �سوق املال من اأجل �سمان الإلتزام باأف�سل ممار�سات احلوكمة التي تكفل حماية حقوق 

امل�ساهمني وحقوق اأ�سحاب امل�سالح.

ثالث عشر: تشكيل مجلس اإلدارة: 
اأع�ساء، وقد انتخبت اجلمعية العامة العادية احلادية والع�سرون املنعقدة بتاريخ 2016/04/19م  ح�سب املادة )12-1( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة يت�سكل جمل�س الإدارة من ع�سرة 

اأع�ساء جمل�س الإدارة للدورة احلادية ع�سر، ومدتها ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ 2016/07/06م ومتتد حتى تاريخ 2019/07/05م، وهم على النحو التايل:

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

م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة1
رئي�س جمل�س الإدارة

 تنفيذي

البنك الأول- 
�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين- 
�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات- 
�سركة اخلليج للكيماويات والزيوت ال�سناعية- 

تنفيذيد/ طالل بن علي ال�ساعر2

 �سركة تاأجري - 
�سركة واحة الألياف الزجاجية- 
�سركة املدينة لال�ستثمارات ال�سناعية - 
�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات- 

بال�سافة اإلى جمموعة �سركات غري ت�سغيلية لال�ستثمارات الخرى وهي كالتايل:

ن�شاط ال�شركةمقر ال�سركةا�سم ال�سركةم
راأ�س املال باآالف 

الرياالت
اأدوات الدينامللكيةنوعها

ال�سركة الوطنية الدولية 1
ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات مقرها الريا�سللتطوير ال�سناعي

500العالقة بال�سركة
ذات 

م�سئولية 
حمدودة

٪100-

2
ال�سركة الوطنية 
اخلليجية لتقنية 
البرتوكيماويات

ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات مقرها الريا�س
500العالقة بال�سركة

ذات 
م�سئولية 
حمدودة

٪100-

�سركة الت�سنيع الوطنية 3
ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات مقرها الريا�سلال�ستثمارات ال�سناعية

500العالقة بال�سركة
ذات 

م�سئولية 
حمدودة

٪100-

�سركة مكا�سب ال�سعودية 4
الدولية للتجارة 

وال�سناعة
مقرها الريا�س

ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات 
العالقة بال�سركة، ومل متار�ض اي ن�ساط 

خالل الفرتة.
6.500

ذات 
م�سئولية 
حمدودة

٪100-

�سركة الت�سنيع الوطنية 5
مقرها الريا�سللبرتوكيماويات

ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات 
العالقة بال�سركة، ومل متار�ض اي ن�ساط 

خالل الفرتة.
500

ذات 
م�سئولية 
حمدودة

٪100-

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

امل�ساريع ال�ستثمارية امل�ستقبلية، وعلى التدفقات النقدية املتوقعة. 
وتتلخ�س ال�سيا�سة العامة لتوزيع الأرباح بح�سب ن�س املادة 17-4 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة، باأن توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف 
اأولى  الأخرى على الوجه التايل: اأ( جتنيب الزكاة املفرو�سة �سرعًا ، ب( جتنيب 10٪ كاحتياطي نظامي يجوز للجمعية العامة وقف جتنيبه متى بلغ ن�سف راأ�س املال، ج( توزيع دفعة 

للم�ساهمني تعادل 5٪ من راأ�س املال املدفوع ، د( توزيع الباقي للم�ساهمني كح�سة اإ�سافية من الأرباح مع مراعاة اأحكام املادتني 13-10 )ب( و5-17 .
ونتيجة لنتائج ال�سركة املالية وتدفقاتها النقدية، مل يو�س جمل�س اإدارة ال�سركة للجمعية العامة بتوزيع اأرباح نقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م.
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ال�سركات امل�ساهمة االأخرى التي ي�سارك يف ع�سوية جمال�س اإدارتهافئة الع�سوية  اال�سم

م�ستقل  م/ طالل بن اإبراهيم امليمان3
�سركة اململكة القاب�سة- 
�سركة اململكة لال�ستثمار والتطوير- 
�سركة نا�س القاب�سة- 

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

م�ستقلم/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت5
�سركة اإيكارو�س لل�سناعات النفطية ) الكويت(- 
�سركة اخلليج املتحدة لل�سلب القاب�سة )فولذ( البحرين - 
�سركة حديد البحرين  - 

م�ستقلاأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب6

�سركة عبدالقادر املهيدب واأولده - 
جمموعة �سافول- 
�سركة ال�سرق الأو�سط للورق- 
�سركة املراعي- 
�ساب- 

-غري تنفيذي اأ/ بدر بن علي الدخيل 7

غري تنفيذي اأ/ اإبراهيم بن علي القا�سي8
ال�سركة الكويتية للمقا�سة )الكويت(- 
�سركة روابي المارات )دبي( - 

م�ستقل اأ/ �سعود بن �سليمان اجلهني 9
�سركة اأ�سمنت تبوك - 
البنك الهلي التجاري- 

-م�ستقلاأ/ �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب10

رابع عشر : مصالح أعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

اجلهة التي ميثلهااأع�ساء جمل�س االإدارة

عدد االأ�سهم التي له م�سلحة فيها

نهاية ال�سنة  2016/12/31يف بداية ال�سنة  2016/01/01

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

-1.302.2091.302.290ب�سفته ال�سخ�سيةم/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة1
1.45248.231.0921.45247.144.092�سركة ال�ساعر للتجارة وال�سناعة واملقاولتد/ طالل بن علي ال�ساعر2
-21.661-21.661ب�سفته ال�سخ�سيةم/ طالل بن اإبراهيم امليمان3
35.096.971-35.096.971*108ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائيةد/ نزيه بن ح�سن ن�سيف4
-71.533-71.533ب�سفته ال�سخ�سيةم/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت5
-1.452-1.452ب�سفته ال�سخ�سيةاأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب6
58.147.209 1.80058.147.2091.800املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعيةاأ/ بدر بن علي الدخيل7
38.633.665-43.833.665 -موؤ�س�سة اخلليج لال�ستثماراأ/اإبراهيم بن علي القا�سي8
27.157.180-27.208.636-املوؤ�س�سة العامة للتقاعداأ/ �سعود بن �سليمان اجلهني9

5.953.200 -5.953.200 -�سندوق تنمية املوارد الب�سريةاأ/ �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب10
* لتابعيه

ني
ذي

في
تن

 ال
بار

ك

- *1.950-*1.950 الرئي�س التنفيذيم/مطلق بن حمد املري�سد

-5000-5000نائب الرئي�س التنفيذي للماليةاأ/فواز بن حممد الفواز

---5000نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع البرتوكيماوياتم/مزيد بن �سرداح اخلالدي

----نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التيتانيومد/كر�ستني ولرت جونرث

----نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�سناعات التحويلية م/عمر بن حممد �سراج جنار

----نائب الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا والبتكارد/قي�س عبدالواحد ال�سلطاين

نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع املعادند/فادي بن حممد طرابزوين
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لجان مجلس اإلدارة: سابع عشر: 
تت�سمن اللوائح التنظيمية لكل من: اللجنة التنفيذية، وجلنة املراجعة، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت، و�سفًا لخت�سا�سات كل من هذه اللجان واأحكام ت�سكيلها، ومدة ع�سويتها، ومهماتها 

و�سالحياتها، واإجراءات واأ�سلوب عملها واجتماعاتها، والتزامات اأع�سائها ومكافاآتهم. وياأتي ت�سكيل هذه اللجان كالآتي:

اللجنة التنفيذية:
تخت�س اللجنة التنفيذية بدرا�سة اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سركة وامليزانية التقديرية ال�سنوية والتو�سية ملجل�س الإدارة باعتمادها، وتقوم كذلك باعتماد ال�سيا�سات والإجراءات واأدوات الدين 
ال�ستعانة  للجنة  التابعة. وميكن  ال�سركات  اإدارات  ال�سركة يف جمال�س  الرئي�س وممثلي  نواب  تعيني  اإلى  بالإ�سافة  املجل�س  من  لها  املحددة  ال�سالحيات  وفق  التابعة  ال�سركات  وقرو�س 

مب�ست�سارين مهنيني خارجيني اإذا اقت�سى الأمر. 
وتت�سكل اللجنة من كل من:

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

م/ طالل بن اإبراهيم امليمان   
د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف 

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016م )5( خم�سة اجتماعات .
جلنة الرت�شيحات واملكافاآت:

وتعنى اللجنة بالتو�سية ملجل�س الإدارة بكل ما يتعلق بالرت�سيح لع�سوية املجل�س ومراجعة الحتياجات واملوؤهالت واملهارات املطلوبة  وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مبا يف ذلك حتديد الوقت 
الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال املجل�س ومراعات عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملة بال�سرف والأمانة، ومراجعة هيكلية املجل�س وحتديد جوانب ال�سعف والقوة فيه 
واقرتاح معاجلتها مبا يحقق م�سلحة ال�سركة والتاأكد من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود تعار�س امل�سالح وو�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�س ومكافاأة اأع�ساء املجل�س وكبار التنفيذيني.

وتت�سكل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من كل من:
اأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب )رئي�س اللجنة(

د/ طالل بن علي ال�ساعر )ع�سو اللجنة( حتى 2016/07/05م  
م/ �سالح بن عبدالوهاب الرتكيت   

اأ/ اإبراهيم بن علي القا�سي  
اأ/ �سعود بن �سليمان اجلهني  

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016م )3( ثالثة اجتماعات. 

خامس عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة: 
عقد جمل�س الإدارة ) 6( اجتماعات خالل عام 2016م وفيما يلي �سجل ح�سور هذه الجتماعات:

�سجل احل�سورالتاريخاالجتماع

2016/02/21م االأول
م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، د/ طالل بن علي ال�ساعر، د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت، م/ �سباح تي�سري بركات، اأ/ بدر بن علي 

الدخيل، اأ/ اإبراهيم بن علي القا�سي، اأ/�سعود بن �سليمان اجلهني. 

 2016/04/19مالثاين
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 الوهاب الرتكيت،  م/ �سباح تي�سري 

بركات، اأ/ بدر بن علي الدخيل، اأ/ �سعود بن �سليمان اجلهني.

2016/06/05مالثالث
م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، م/ طالل بن اإبراهيم امليمان،  د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت، اأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب، م/ 

�سباح تي�سري بركات، اأ/ بدر بن علي الدخيل، اأ/ �سعود بن �سليمان اجلهني، اأ/ اإبراهيم بن علي القا�سي.

2016/06/05مالرابع 
م/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة، م/ طالل بن اإبراهيم امليمان، د/ نزيه بن ح�سن ن�سيف، م/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت، اأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب، اأ/ بدر 

بن علي الدخيل، اأ/ �سعود بن �سليمان اجلهني اأ/ اإبراهيم بن علي القا�سي، اأ/ �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب.

2016/09/27ماخلام�س
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 الوهاب الرتكيت، اأ/ اإبراهيم 

بن علي القا�سي، اأ/ �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب.

2016/12/20م ال�ساد�س 
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 الوهاب الرتكيت، اأ/ �سليمان بن 

عبدالقادر املهيدب، اأ/ بدر بن علي الدخيل، اأ/ �سعود بن �سليمان اجلهني، اأ/ اإبراهيم بن علي القا�سي، اأ/ �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب.

سادس عشر : مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

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

18.974.699--الرواتب والتعوي�سات

114.730373.717البدلت 

1.400.00010.911.600)*(2.300.000)*(املكافاآت الدورية وال�سنوية

---اخلطط التحفيزية

159.725715.893التعوي�سات واملزايا العينية
)*(ت�سمل مكافاآت اللجان وامل�ساركة يف ع�سوية جمال�س اإدارات ال�سركات التابعة.
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عشرون: حوكمة الشركة: 
ا�ستمرارًا للعمل مببداأ الإف�ساح وال�سفافية،  قامت اإدارة ال�سركة بتحديث دليل حوكمة ال�سركة مبا يتنا�سب مع الأحكام الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية 
وعر�سه على جمل�س الإدارة للعمل مبوجبه، وت�ستكمل ال�سركة ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة لتطبيق ما تبقى من الحكام الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق 

املالية والتي تتلخ�س مبا يلي:

�سبب عدم التطبيقم�سمون املادةرقم املادة

ل يوجد ن�س بذلك يف النظام الأ�سا�سي، وهو حكم مقرر مبوجب نظام ال�سركاتاحلق يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند الت�سفية3

الت�سويت الرتاكمي لختيار اأع�ساء املجل�س6 / ب
العامة  اجلمعية  يف  الأ�سا�سي  النظام  تعديل  بعد  الرتاكمي  الت�سويت  �سيعتمد 

للم�ساهمني املزمع عقدها يف �سهر اأبريل 2017م

6 / د
يجب على امل�ستثمرين من الأ�سخا�س ذوي ال�سفة العتبارية الذين يت�سرفون بالنيابة عن غريهم الإف�ساح عن 
اأي  مع  التعامل  كيفية  عن  الإف�ساح  وكذلك  ال�سنوية،  تقاريرهم  يف  الفعلي  وت�سويتهم  الت�سويت  يف  �سيا�ساتهم 

ت�سارب جوهري للم�سالح قد يوؤثر على ممار�سة احلقوق الأ�سا�سية اخلا�سة با�ستثماراتهم. 

ومطالبتهم  امل�ستثمرين  اإلزام  لل�سركة  يخول  ما  النظامية  الن�سو�س  يف  يوجد  ل 
بالإف�ساح.

تكفل العقود ذلك، وتعمل ال�سركة على و�سع ال�سيا�سات املنا�سبة لأجل ذلكو�سع �سيا�سات مكتوبة تنظم العالقة مع اأ�سحاب امل�سالح من اجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.10 / هـ

حظر اجلمع بني من�سب رئي�س جمل�س الإدارة واأي من�سب تنفيذي. 12 / د
الأ�سا�سي  النظام  تعديل  يتم  و�سوف  الأعمال  ببع�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  يقوم 

لل�سركة يف اجلمعية العامة القادمة

ل يجوز لل�سخ�س ذي ال�سفة العتبارية- الذي يحق له بح�سب نظام ال�سركة تعيني ممثلني له يف جمل�س الإدارة – 12 / ط
الت�سويت على اختيار الأع�ساء الآخرين يف جمل�س الإدارة. 

ل ينطبق، حيث ل يوجد يف النظام الأ�سا�سي حقوق خا�سة جلهات اعتبارية بتعيني 
ممثلني لها يف املجل�س

حادي وعشرون: االفصاحات واإلقرارات:
تعار�س امل�شالح:- 1

يقر جمل�س الإدارة باأنه ل يوجد لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة. كم�ا اأن ال�سركة مل تقر�س اأو 
ت�سمن اأيًا من اأع�ساء جمل�س الإدارة لقاء اأي قر�س اأو التزام اأيًا كان نوعه.

جلنة املراجعة: 
يتم ت�سكيل جلنة املراجعة من اأربعة اأع�ساء اثنان منهم من اأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني واثنان منهم من خارج املجل�س. وتقوم جلنة املراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية والإ�سراف 
اإدارة املراجعة الداخلية والتحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهام املنوطة بها، والتو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�سلهم وحتديد اأتعابهم والتاأكد من  على 
ا�ستقالليتهم، ودرا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما يتم يف �ساأنها، ودرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة والقوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س 

الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنهما.
وتت�سكل جلنة املراجعة من كل من:

م /  �سباح بن تي�سري بركات )رئي�س اللجنة( حتى 2016/07/05م )نهاية الدورة املنتهية للمجل�س(.
اأ/ �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب )رئي�س اللجنة( من 2016/07/06م )بداية الدورة احلالية للمجل�س(.     

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

اأ/ را�سد بن اإبراهيم �سريف  
وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016م )5( خم�سة اجتماعات.

ثامن عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
تقوم جلنة املراجعة بالإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة والتاأكد من ا�ستقالليتها والتحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ اأعمالها ومهامها، حيث تقوم اإدارة املراجعة الداخلية 
مبراجعة الأعمال الرئي�سية لل�سركة و�سركاتها التابعة من اأجل تزويد جلنة املراجعة براأي م�ستقل عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية بال�سركة وكفاءة اأعمالها الت�سغيلية والقدرة على حتقيق 
اأعمالها  ال�سركة يف  لها  التي قد تتعر�س  ال�سنوية املعتمدة من قبل جلنة املراجعة واملبنية على حتليل درجة املخاطر  اأهدافها ال�سرتاتيجية، ويتم ذلك من خالل تنفيذ خطة املراجعة 

الت�سغيلية.

وا�س���تنادًا اإلى نتائج املراجعة والأعمال التي قامت بها اإدارة املراجعة الداخلية خالل عام 2016م مل يتبني للجنة املراجعة وجود اأي �س���عف جوهري على نظام واإجراءات الرقابة الداخلية. 
وتوؤكد جلنة املراجعة على كفاية اأنظمة واإجراءات الرقابة الداخلية املطبقة من قبل ال�سركة يف املحافظة على اأ�سول وممتلكات ال�سركة و�سحة عملياتها، وتعمل ال�سركة ب�سكل م�ستمر على 

حت�سني البيئة الرقابية على جميع اأن�سطتها.

الزكاة والمدفوعات النظامية: تاسع عشر: 
بلغت الزكاة امل�ستحقة على �سركة الت�سنيع الوطنية منفردة عن عام 2016م مبلغًا قدره 38.862 الف ريال كما بلغت مدفوعات ا�سرتاكات التاأمينات الجتماعية مبلغًا قدره 3.712 الف ريال.
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خامس وعشرون: التقنية واالبتكار:
تويل ال�سركة اهتمامًا كبريًا بالبحث والتطوير وتعتربه اأحد اأهم الركائز التي تقوم عليها قدرتها التناف�سية. و�سعت ال�سركة اإلى تعزيز قدراتها التقنية مبا يحقق لها رفع كفاءتها يف ت�سغيل 

م�سانعها وتقدمي منتجات عالية اجلودة ودعم عمالئها مبا يحقق تطلعاتهم.
وتقوم وحدة التقنية والبتكار يف ال�سركة بدور جوهري من خالل مراكز اأبحاثها يف اجلبيل ال�سناعية باململكة العربية ال�سعودية وبالتيمور بالوليات املتحدة الأمريكية و�ستالينجبورو باململكة 

املتحدة، ل�سمان تقدمي دعم الأعمال والتطور امل�ستمر مبا يتوافق مع ا�سرتاتيجية ال�سركة امل�ستقبلية، واأي�سًا �سعيها احلثيث ل�ستقطاب كفاءات عالية يف جميع التخ�س�سات.
وقد حققت ال�سركة باعتمادها على قدراتها البحثية املتطورة اإجنازات كثرية ومهمة حيث قام باحثو الوحدة بتطوير وحت�سني العديد من منتجاتها احلالية وتطوير منتجات جديدة يف كل 
من وحدتي البرتوكيماويات وال�سناعات الكيماوية )التيتانيوم(، مما كان له الأثر الكبري برفع كفاءتها الت�سويقية والتناف�سية. كذلك قدم باحثو الوحدة الدعم الفني الالزم حلل امل�سكالت 

الناجمة عن عمليات الإنتاج يف العديد من مواقع الإنتاج ووحدات الأعمال.
وتقدمي خدمات  املحتملة  امل�ساكل  واملعدات وحتديد  االآالت  اختبار  واالإ�سراف على  والت�سغيل  الرتكيب  اأعمال  الفني الإمتام  الدعم  بتقدمي  بالوحدة  املتخ�س�سة  التقنية  الفرق  كما قامت 
التدريب الالزمة يف جمموعة من امل�سروعات التحويلية يف حائل وم�سروع التيتانيوم )�سالقر( يف جازان، بالإ�سافة اإلى م�سروع بودرة التيتانيوم يف اأوتاوا بالوليات املتحدة الأمريكية، اإ�سافة 
لتطوير امل�ساريع التجريبية لحت�سان التقنيات احلديثة يف اخت�سا�سات املواد املتطورة واملياه والطاقة لغر�س تقييم التقنيات امل�ستخدمة وو�سع قواعد ت�سويق املنتجات لهذه التقنيات للتاأكد 

من اجلدوى القت�سادية واملالئمة الفنية قبل اتخاذ القرار بالتو�سع يف اإن�ساء امل�ساريع العمالقة امل�ستخدمة لهذه التقنيات.
كما ا�ستمر باحثو الوحدة يف تقدمي الدعم بالتعاون مع وزارة التعليم لتنفيذ برنامج الت�سنيع لتعليم ون�سر تقنية بناء املج�سمات ثالثية الأبعاد لطالب وطالبات الثانوية العامة حيث مت تفعيل 

الربنامج يف 79 مدر�سة يف جميع اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية.

سادس وعشرون: أعمال البتروكيماويات:
حتظى ال�سناعات البرتوكيماوية بدرجة عالية من الأهمية �سمن روؤية ال�سركة لتنويع القاعدة الإنتاجية لالقت�ساد الوطني، حيث كانت الت�سنيع �سباقة اإلى ال�ستثمار يف قطاع البرتوكيماويات. 
ومتثل وحدة اأعمال البرتوكماويات اأحد اأهم وحدات االأعمال اال�سرتاتيجية يف ال�سركة، حيث ا�ستطاعت حتقيق جمموعة من االإجنازات والنجاحات خالل عام 2016م يف جميع م�سانعها 
واأق�سامها، �سملت حت�سني الأداء وزيادة الإنتاج وزيادة معدلت ت�سغيل بع�س الوحدات مثل وحدة معاجلة الأحما�س، وحتقيق معدلت اإنتاج قيا�سية يف العديد من م�سانعها وتقليل نفقات 

الإنتاج واإعادة تدوير بع�س املخلفات و بيع جزء منها، بالإ�سافة اإلى خف�س املخزون من املواد الثانوية وامل�ساحبة بن�سبة 30٪ من خالل التحكم يف الإنتاج وحت�سني اإعادة التدوير.
وقد متكنت الوحدة من حتقيق اأرقام قيا�سية يف االإنتاج بوحدة تك�سري االإثيلني، وو�سلت اإلى اأعلى اإنتاج �سهري يف م�سنع البويل اإثيلني عايل الكثافة يف �سهر مار�ض، واأعلى معدل اإنتاج �سهري 
ودورة ت�سغيل بن�سبة 100٪ يف م�سنع البويل اإثيلني منخف�س الكثافة يف �سهر اأغ�سط�س، بالإ�سافة اإلى حتقيق م�سنعي بوتايل الأكريليت والبوليمرات فائقة المت�سا�س معدلت اإنتاج قيا�سية 

خالل العام.

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة:- 2
مل تكن هناك اأي عقود مع اأطراف ذوي عالقة باأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو نوابه اأو املدير املايل اأو اأي من اأقاربهم.

يقر جمل�س الإدارة مبا يلي: - 3
اأنه مت اإعداد �سجالت احل�سابات بال�سكل ال�سحيح. 3-1
اأن نظام الرقابة الداخلية قد مت اإعداده ب�سكل �سليم ليتالءم مع عمليات اإدارة ال�سركة. 3-2
اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر ب�ساأن قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها.  3-3

راأي مراجع احل�شابات يف القوائم املالية: - 4
يظهر تقرير مراجع احل�سابات اأن القوائم املالية لل�سركة خالية من اأية اأخطاء جوهرية اأو حتفظات.

ثاني وعشرون: مراجعو حسابات الشركة:
اقرت اجلمعية العامة العادية احلادية والع�سرون يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2016/04/19م  م بناًء على تو�سية جلنة املراجعة ب�ساأن اختيار ال�سادة/ �سركة الدكتور حممد العمري و�سركاه 

)BDO( ملراجعة القوائم املالية املوحدة وربع ال�سنوية وال�سنوية لل�سركة وحتديد اأتعابهم لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م.

ثالث وعشرون: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:
لي�ست هناك اأية عقوبات اأو جزاءات مفرو�سة على ال�سركة خالل عام 2016م.

رابع وعشرون : االستراتيجية والنمو:
وا�سلت وحدة ال�سرتاتيجية والنمو قيادة برنامج الت�سنيع للتميز TEP بنجاح كبري، والذي من خالله متكنت ال�سركة من حت�سني االأداء وخف�ض التكاليف، مما كان له االأثر االإيجابي على 
النتائج املالية لل�سركة. ومن خالل الربنامج ا�ستطاع جممع الت�سنيع للبرتوكيماويات يف اجلبيل حتقيق اأرقام اإنتاج قيا�سية غري م�سبوقة تتجاوز كميات الإنتاج امل�سجلة منذ ت�سغيل امل�سنع. 
كما مت اإعادة ت�سميم الهيكل التنظيمي لل�سركة وتوزيعه اإلى وحدات اأعمال ا�سرتاتيجية مما زاد من كفاءة العمل وح�سن الأداء وقلل التكاليف. كما مت دمج اخلدمات امل�سرتكة والتي ت�ستمل 
على املوارد الب�سرية وامل�سرتيات وتقنية املعلومات وغريها، مما عزز من الأثر الإيجابي وزاد من قدرات ال�سركة التنظيمية والتفاو�سية، خ�سو�سًا توحيد وحدة امل�سرتيات خلدمة جميع 
ال�سركات التابعة مما زاد من القدرة على التفاو�س واأ�سهم يف تقليل التكاليف. وت�ستمر ال�سركة بتقدمي املزيد من املبادرات خالل الفرتة القادمة والتي من املتوقع اأن تزيد من قدراتها على 

مواجهة اأي حتديات م�ستقبلية.
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توطني التقنيات ال�سناعية عاملية امل�ستوى. ومع نهاية عام 2016م، مت اإجناز حوايل 90٪ من اأعمال الت�سييد للم�سروع بالو�سول اإلى 5 ماليني �ساعة عمل اآمنة بال اإ�سابات. كما مت تدريب 
69 موظفًا �سعوديًا يف اليابان لتاأهليلهم لالإيفاء مبتطلبات التدريب الالزمة لإدارة وت�سغيل م�سروع التيتانيوم الأ�سفنجي.

اأما م�سروع م�سهر جازان ف�سوف يوفر املواد اخلام لدعم خطط النمو طويلة الأجل للعمالء، و�سوف يقدم طاقة اإنتاجية اإ�سافية ل�سناعة ثاين اأك�سيد التيتانيوم. و�سوف يعمل امل�سروع على 
توفري العديد من درجات الملنيت ودرجات عالية من تيتانيوم �سالق لإنتاج ثاين اأك�سيد التيتانيوم. بالإ�سافة اإلى ذلك، فقد اأ�س�ست وحدة املعادن ال�سرتاتيجية فريقًا متكاماًل بالتعاون مع 

مزودي التقنية يف م�سروع امل�سهر لت�سغيل امل�سروع وا�ستدامة عملياته.

تاسع وعشرون: أعمال الصناعات التحويلية:
يعترب عام 2016م هو عام التحول يف وحدة الأعمال ال�سرتاتيجية لل�سناعات التحويلية، فقد مت ت�سكيل الوحدة مع مراعاة التنوع يف الأعمال ليغطي تعدد الأ�سواق والعمالء. وتتميز �سركات 
الوحدة بالتواجد الطويل يف الأ�سواق مع توفر العديد من العالمات التجارية التي ت�سمل املواد البال�ستيكية من �سركة الرواد، والبطاريات والر�سا�س من �سركات بطاريات ور�سا�س والتقنية 

الرباعية، واخلدمات الفنية من �سركتي فح�س وتي يو يف ال�سرق الأو�سط.
ول�سمان حت�سن ال�سالمة وال�سحة يف مواقع العمل، فقد مت و�سعها على قمة الأولويات يف عام 2016م، وقد حت�سن الوعي باأنظمة ال�سالمة ب�سكل جذري من خالل تطبيق الأنظمة ون�سر 
الثقافة ال�سحيحة لل�سالمة. ومن ناحية اأخرى اأولت الوحدة تركيزًا كبريًا على حت�سني املعايري مبواقع الإنتاج، عن طريق المتياز يف تنفيذ العمليات لدعم حت�سني كفاءة الوحدة، وتقليل 

التكاليف والتحكم فيها وبناء القدرات املنا�سبة يف مواقع العمل.
كذلك تقوم م�سانع الرواد بتطبيق برنامج العتناء مبكان العمل كجزء من برنامج المتياز يف تنفيذ العمليات بالإ�سافة اإلى اأن ال�سركة عملت على دمج �سالت عر�س األواح البال�ستيك 
)خدمات( �سمن عمليات �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك وبناء من�سة جديدة للعمالء املحليني واخلارجيني. كما بداأت �سركة الرواد عمليات الت�سغيل التجريبي ملعظم خطوط االإنتاج يف 
املوقع اجلديد يف حائل والتي تزيد القيمة امل�سافة لعمليات ال�سناعات التحويلية وتوفر املزيد من فر�س العمل لأبناء املنطقة والتي ت�سمل اإنتاج وحدات تدوير املياه واأغلفة البيوت الزجاجية 

والطبليات ال�سناعية البال�ستيكية والأنابيب البال�ستيكية.

ثالثون: الموارد البشرية والتدريب:
يعترب العن�سر الب�سري من اأهم املوارد التي حتر�س الت�سنيع على الهتمام بها واحلفاظ عليها وتطويرها وذلك لدوره الهام واملحوري يف حتقيق اأهداف ال�سركة املرحلية وا�سرتاتيجياتها 

امل�ستقبلية، ومن هذا املنطلق عملت ال�سركة على ا�ستقطاب الكفاءات الب�سرية وتطويرها واملحافظة عليها للو�سول اإلى بيئة عمل منتجة وم�ستدامة.
وتلتزم ال�سركة، ح�سب قيمها ومدونة قواعد ال�سلوك املعمول بها لديها و�سيا�ساتها الداخلية، بتوفري بيئة عمل �سحية واآمنة تدعم التنوع وتوفر الفر�س املت�ساوية يف التدريب والتطوير وت�سمن 
الثقة املتبادلة وعدم التمييز، وت�سمن توظيف املوظفني وترقيتهم على اأ�سا�س املوؤهالت والقدرات التي يحتاجها العمل. وتلتزم الت�سنيع اأي�سًا بالعمل مع املوظفني لتطوير وحت�سني املهارات 

كما عمدت وحدة اأعمال البرتوكيماويات اإلى اإجناز م�سروع مياه ال�سرف ال�سناعي، بالإ�سافة اإلى الو�سول اإلى الإجناز الآمن والناجح مل�سروع ميثايل الأ�سيتيلني والربوباديني ل�ستخال�س 
13 األف طن اإ�سايف من الربوبيلني داخل م�سنع نزع الهيدروجني من الربوبان.

كذلك قامت الوحدة بطرح برنامج »فكرة« لعموم املوظفني الذي اأتاح لهم فر�ض تقدمي اأفكار جديدة ت�ساعد يف تطوير العملية االإنتاجية. وقد متكنت جلنة خف�ض التكاليف من التو�سل اإلى 
246 فكرة قيمة خلف�س التكاليف منذ اإن�سائها يف 21 مار�س 2016م. كما بداأت الوحدة يف تطبيق برنامج �سالمة الأ�سول الذي مت و�سعه يف املقام الأول لدعم وتطوير عمليتي ال�سيانة 

والعتمادية �سمن برنامج نظام تقييم الإدارة املتميزة.

سابع وعشرون: أعمال الصناعات الكيماوية )التيتانيوم(:
تعترب �سركة الت�سنيع واحدة من اأكرب منتجي ثاين اأك�سيد التيتانيوم يف العامل مبا لديها من قوى عاملة متفانية وقادرة، وما لها من ب�سمة عاملية يف �سبعة مواقع اإنتاج قائمة يف �ست دول 
وخم�ض قارات حول العامل، وما متتلكه من تقنيات عالية االأداء واأعمال متخ�س�سة. وقد حققت وحدة االأعمال اال�سرتاتيجية ل�سناعة الكيماويات )كري�ستل( التميز يف العمليات واالأن�سطة 
وحدة  وت�سع  للنمو،  جديدة  فر�س  لتطوير  حتالفات  عن  احلثيث  بحثها  �سمن  املتميزين،  للعمالء  املف�سل  ال�سريك  لتكون  �سعيها  �سمن  كبريًا  تقدمًا  واأحرزت  2016م  عام  يف  التجارية 

ال�سناعات الكيماوية بالت�سنيع اللم�سات الأخرية على حمفظة اأن�سطتها، وتطور �سراكتها مع ال�سركات الأخرى للتو�سع يف الأ�سواق املت�سارعة النمو.
اأ�سهم يف النتائج املالية االإيجابية لل�سركة، حيث و�سلت  اإلتزاماتها املالية، وهو ما  اإعادة متويل  اإعادة متويل باملرابحة، بغر�ض  اإتفاقية  اإلى ذلك، دخلت �سركة )كري�ستل( يف  باالإ�سافة 
كري�ستل يف عام 2016م اإلى اأعلى ح�سة �سوقية وت�ستمر يف العمل نحو حتقيق ح�سة اأعلى يف عام 2017م. وقد حت�سنت نتائج ال�سركة ب�سكل تدريجي خالل عام 2016م نتيجة ملبادرات 
وبرامج تقلي�س النفقات التي مت تنفيذها يف جميع املواقع والأق�سام، بالإ�سافة اإلى التح�سن يف اأ�سعار بيع املنتجات ابتداًء من الربع الأول من عام 2016 الذي اأ�سهم يف حت�سن الأداء املايل 
لل�سركة، ويتوقع اأن تزيد الأرباح خالل الربع الأول من عام 2017م كنتيجة لزيادتها يف عقود البيع. كما يتوقع اأن تزيد معدلت مبيعات ثاين اأك�سيد التيتانيوم يف عام 2017م كنتيجة لزيادة 

اأ�سعارها وتقليل التكلفة.
و�سرتكز وحدة الأعمال ال�سرتاتيجية ل�سناعة الكيماويات )كري�ستل( ب�سكل رئي�سي يف 2017م على البيئة وال�سحة وال�سالمة واملوثوقية واجلودة وعمليات تقليل التكلفة وبناء القدرات 
وترقية نظام االأمتتة، هذا باالإ�سافة اإلى تركيزها على تقليل تكلفة الت�سنيع يف جميع املواقع، ويف الوقت نف�سه تركز على حت�سني اجلودة والو�سول اإلى عمليات ناجحة الختبار املنتجات 

اجلديدة.

ثامن وعشرون: أعمال المعادن:
تاأخذ وحدة التعدين على عاتقها اإدارة م�سروع م�سهر التيتانيوم يف جازان وم�سروع التيتانيوم الأ�سفنجي وجميع امل�ساريع املعدنية امل�ستقبلية. وقد مت تاأ�سي�س جممع �سناعات املعادن املتطورة 
)اأميك( وهي �سركة �سقيقة مملوكة منا�سفة بني �سركة الت�سنيع الوطنية وال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل( ومنوط بها تطوير م�سروعات وحدة املعادن. ويعترب م�سروع 
التيتانيوم الأ�سفنجي اأحد اأهم امل�ساريع التحويلية �سمن عمليات الت�سنيع املتكاملة ملادة التيتانيوم مبا يدعم ا�سرتاتيجية احلكومة ال�سعودية للتنوع القت�سادي والنمو امل�ستدام عن طريق 
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كما قامت ال�سركة بدور بارز يف تدريب طالب الثانوية العامة على برنامج الت�سنيع لتعليم بناء املج�سمات ثالثية الأبعاد واأي�سًا يف تعريف املجتمع ال�سعودي بهذه التقنية احلديثة، حيث و�سل 
ال�سالمة  ال�سركة مبعايري  الريا�س واخلرج وجدة. وتلتزم  للبنني والبنات يف كل من  اإلى 79 مدر�سة  التي يتم تنفيذ الربنامج بها والذي ميتد حتى منت�سف عام 2017م  عدد املدار�س 

املهنية يف اأعمالها وتوفري بيئة العمل املنا�سبة ملوظفيها لالإجناز والتميز، وكذلك حتافظ على البيئة يف اإطار حر�سها على التنمية امل�ستدامة.
وحر�ست الت�سنيع على امل�ساركة يف احلملة الوطنية ال�سعودية لإغاثة ال�سعب ال�سوري ال�سقيق ا�ستجابة لدعوة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز بدعم الأ�سقاء يف �سوريا. 
كذلك حظيت الت�سنيع بتكرمي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري اأحمد بن عبدالعزيز األ �سعود، الرئي�س الفخري جلمعية الزهامير ال�سعودية و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن 
عبدالعزيز األ �سعود، اأمري منطقة الريا�س نظري دعمها لربامج اجلمعية كداعم م�ساند يف جميع اأعمالها اخلريية خالل عام 2016م. كما كرم اأمري الريا�س �سركة الت�سنيع لدعمها املركز 
الدويل للتاأهيل مبنحها حافلة لنقل املعاقني، كذلك كرمها لدعمها جمعية نقاء ومنحها حافلة ثالثة كعيادة متنقلة ملكافحة التدخني. كذلك حظيت الت�سنيع بتكرمي �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود، اأمري املنطقة ال�سرقية، لرعايتها معر�س الأ�سر املنتجة )�سنعتي 2016(، وكذلك جلهود �سركة فح�س يف دعم اأن�سطة اجلمعية ال�سعودية 
للجودة. كما ح�سلت الت�سنيع على درع التميز الذهبي و�سهادة التميز يف ال�ستدامة البيئية من املنظمة العربية للم�سوؤولية الجتماعية يف دبي، ودعمت برنامج التاجر ال�سغري على ثالث 
مراحل يف ثالث مناطق هي منطقة الريا�س ومنطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�سرقية. كذلك رعت الت�سنيع حفل تخريج الدفعة 13 حلفظة كتاب اهلل الكرمي مبدينة اجلبيل ال�سناعية. كذلك 
�ساركت الت�سنيع يف حملة »بال نفايات« التي نظمها االحتاد اخلليجي ملنتجي البرتوكيماويات والكيماويات )جبكا( مب�ساركة عدد كبري من موظفي ال�سركة من خمتلف امل�ستويات االإدارية 
والت�سغيلية. كما دعمت الت�سنيع اأعمال املحافظة على التنوع الأحيائي يف ال�ساحل ال�سرقي للبحر الأحمر يف مدينة ينبع. و�سمن دعم الت�سنيع وم�سوؤوليتها جتاه كافة املجتمعات التي تعمل 
فيها، مت تكرمي �سركة كري�ستل يف بونربي يف اأ�سرتاليا وح�سلت على املركز الأول �سمن اجلوائز ال�سنوية التي ينظمها ق�سم الإطفاء والطوارئ يف حكومة بونربي على دعمها لأعمال التطوع 

واملتطوعني. 

ثاني وثالثون: البيئة والصحة والسالمة واألمن:
تلتزم الت�سنيع بجميع معايري ومتطلبات البيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن طبقًا لقيمها واأهدافها و�سيا�ساتها الداخلية ومعايريها الرئي�سية لالأداء، وتلتزم ال�سركة كذلك بالأنظمة واملعايري 

ال�سادرة عن الكيانات املنظمة للعملية ال�سناعية على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل، واأينما وجدت مواقع اأعمالها حول العامل.
وال�سحة  للبيئة  لتطوير معايري موحدة  ال�سرتاتيجية  الأعمال  التعاون بني وحدات  اأبرزها  ومن  والأمن يف عام 2016م،  وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  الت�سنيع جناحات جيدة يف  وحققت 
وال�سالمة والأمن والتي ت�سمنت 11 موؤ�سرًا رئي�سيًا لالأداء والتي كانت حمل  توافق بني كل وحدات االأعمال اال�سرتاتيجية والتي متهد ل�سدور تقارير مت�سقة وم�ستدامة ابتداًء من عام 

2017م.
وقد اأجرت الت�سنيع يف عام 2016م 144 حملة وجل�سة توعية عرب مواقعها، ومن املنتظر اأن ي�ستمر ذلك وينمو يف عام 2017م، مع التنفيذ امل�ستمر لل�سيا�سات املتكاملة والإجراءات واملعايري 

يف جميع مواقع الإنتاج.
وقد حافظت الت�سنيع على معدل منخف�س حلوادث العمل بني موظفي ال�سركة املبا�سرين وغري املبا�سرين. كما توا�سل فرق البيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن بال�سركة تقدمي التدريب على 

والقدرات جلميع الأفراد، بالإ�سافة اإلى التوا�سل ب�سكل جيد مع املوظفني من خالل اإجراءات تبادل املعلومات وال�ست�سارات.
كما �سعت اإدارة املوارد الب�سرية يف �سوء اأهداف ال�سركة وا�سرتاتيجياتها العليا اإلى امل�ساهمة يف حتقيق التميز الت�سغيلي عرب الربامج التالية:

اإعادة الهيكلة: كان لق�سم اإدارة املوارد الب�سرية دور رئي�سي يف قيادة عملية اإعادة الهيكلة للقطاعات الإدارية والت�سغيلية على م�ستوى ال�سركة مما كان له كبري الأثر يف حتقيق الفاعلية 
والكفاءة على امل�ستوى التنظيمي والت�سغيلي.

توحيد الأنظمة والجراءات: قامت ال�سركة بتطبيق نظام موحد )Success Factors( �سعيًا لتوحيد الأنظمة امل�ستخدمة يف قطاعاتها املتعددة وتوحيد الجراءات تبعًا لذلك مما يتيح 
نوعًا من التنا�سق والتنظيم بني كافة القطاعات والعمليات وفقًا لأف�سل املمار�سات العاملية.

التوظيف: قامت ال�سركة با�ستقطاب كفاءات جديدة يف جميع املجالت الفنية والإدارية داخليا وخارجيا خالل العام املا�سي، بالإ�سافة اإلى ا�ستقطاب خريجني �سعوديني جدد ملوا�سلة م�سرية 
النجاح والتميز الت�سغيلي.

على  املحافظة  يف  جلهودها  موا�سلة  ال�سكنية:  الوحدات  متلك  برنامج 
الكفاءات الوطنية، اأطلقت �سركة الت�سنيع برنامج “متلك الوحدات ال�سكنية”، 
حيث انتهت يف عام 2016م من بناء 376 فيال �سكنية يف مدينة اجلبيل ال�سناعية 

لت�سكني موظفي ال�سركة ح�سب اللوائح املعمول بها.
التدريب والتطوير: وا�سلت ال�سركة جهودها يف تطوير املوارد الب�سرية من 
خالل تدريب اأكرث من ثالثة اآلف موظف يف اأكرث من 800 دورة تدريبية وور�سة 
عمل وتدريب على راأ�س العمل، ومت الرتكيز على جوانب ال�سالمة وال�سحة والبيئة 
يف مواقع ال�سركة املختلفة داخيا وخارجيا. كما ا�ستقطبت ال�سركة 50 متدربًا من 
اإعدادهم  الفنية، وتعمل على  التقنية يف خمتلف التخ�س�سات  خريجي املعاهد 
ب�سكل مكثف ملدة عامني مبا ينا�سب الحتياجات الفنية ل�سوق العمل، وذلك من 
خالل برنامج التدريب املنتهي بالتوظيف، وفيما يلي اإح�سائية لعدد امل�ستفيدين 

من برامج ق�سم التدريب والتطوير خالل العامني املا�سيني:

حادي وثالثون: المساهمة االجتماعية:
حتر�س ال�سركة على دورها يف امل�سوؤولية الجتماعية من منطلق قيمها و�سيا�ساتها الداخلية واإح�سا�سها بامل�سوؤولية وعرفانها بالف�سل جتاه املجتمعات التي تعمل فيها �سواء داخل اململكة 
العربية ال�سعودية اأو حيثما وجدت مواقعها حول العامل، وذلك من خالل دعمها ملجموعة من الربامج الثقافية والتوعوية وبرامج التاأهيل والتدريب والربامج الجتماعية والربامج ال�سحية. 
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راأ�س العمل والدعم عن بعد لبناء القدرات التنظيمية ولتعزيز ثقافة البيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن بني العاملني. وت�ستمر الت�سنيع يف حت�سني برامج ال�سالمة يف جميع وحدات الأعمال 
ال�سرتاتيجية.

وقد عملت جميع مواقع الت�سنيع على تقليل انبعاثات الهواء واأقامت برامج لتقليل فقد املياه مع ا�ستمرارها يف ت�سجيل اآثار الكربون اأوًل باأول وتقليلها عن املعدلت ال�سنوية مع حت�سن فر�س 
اإعادة تدوير املنتجات الداخلية ومواد التعبئة والتغليف، مع الحتفاظ برباجمها التوعوية كم�ساركة للمجتمعات املحلية واجلامعات لتطوير التعاون على امل�ستوى املحلي.

وتلتزم الت�سنيع متامًا بت�سغيل مرافقها من خالل برنامج اإجراءات االأمن وال�سالمة، خ�سو�سًا بعد دمج وحدات االأعمال مما حقق تقدمًا يف تبادل املعلومات للو�سول اإلى اأف�سل العادات 
املهنية الحرتافية يف جميع مواقع ال�سركة، كما مت ا�ستكمال قائمة فح�س جديدة لإدارة �سالمة العمليات و�سوف يتم اإدراجها كجزء �سمن برنامج الرقابة لعام 2017م.

وت�ستمر الت�سنيع يف حت�سني اإدارة املنتجات بتطوير معايري �سبط �سري العمل واللتزام بتطوير الإجراءات. وتوا�سل الت�سنيع العمل على حت�سني املطالبات التنظيمية واحلفاظ على ا�ستمرار 
بيع املنتجات وحتديث الوثائق التي تواجه العمالء يف الوقت الذي يتم فيه تقليل التكلفة الداخلية واإ�سدار بيانات ال�سالمة بالت�سنيع و�سركاتها بلغات عدة.

و�ستوا�سل اإدارة البيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن بال�سركة جهودها من خالل خرباتها املتاحة يف فريقها للعمل بكفاءة للم�ساهمة يف توفري املعرفة واملوارد املتاحة لتقليل النفقات، عن طريق 
تبادل اأف�سل املمار�سات واملعرفة م�ستفيدًا من عمل كل قطاعات ال�سركة كقوة واحدة جمتمعة، وهو ما يوؤكد اإيجابية امل�ستقبل للبيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن.

الخاتمــــــة:
يف ختام تقريرنا هذا ي�سر رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة اأن يتقدموا بخال�س ال�سكر والتقدير مل�ساهمي ال�سركة الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية، واإلى كافة العاملني مبجموعة الت�سنيع 

الوطنية على جهودهم املثمرة، واإلى �سركائنا وعمالئنا يف اململكة العربية ال�سعودية ويف كافة اأنحاء العامل لثقتهم وح�سن تعاونهم.
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الإنتاج التجاري خالل املرحلة القادمة.
كما �س���هد عام 2016م عودة �س���ركة الت�س���نيع الوطنية اإلى 
حتقي���ق الأرباح من جديد ابتداًء من نتائج الربع الثاين من 
العام. وقد حققت ال�س���ركة �س���ايف اأرباح قدره 208 ماليني 
ري���ال �س���عودي يف النتائج املالي���ة ملجمل الع���ام، فيما بلغت 
حقوق امل�س���اهمني 8.053 مليون ريال، وبلغ جمموع اأ�س���ول 
ال�س���ركة بنهاي���ة ع���ام 2016م مبلغ 43.336 ملي���ون ريال. 
ويعزى �س���بب حتقيق النتائ���ج الإيجابية اإلى حت�س���ن الأداء 
الت�سغيلي وزيادة حجم الكميات املباعة اإ�سافة اإلى انخفا�س 
امل�ساريف العمومية والإدارية والت�سويقية وزيادة الإيرادات 

الأخرى بالرغم من ارتفاع كلفة التمويل.
وتطمح ال�س���ركة اإلى ا�س���تكمال جمموعة من امل�سروعات 
حت���ت الإن�س���اء واملخط���ط له���ا اأن تدخل مرحل���ة الإنتاج 
التجريب���ي خالل الن�س���ف الثاين من ع���ام 2017م مثل 
م�سروع م�سهر التيتانيوم لإنتاج مادة تيتانيوم �سالقر يف 
ج���ازان لتوف���ري امل���واد اخل���ام ل�س���ناعة ث���اين اأك�س���يد 
التيتانيوم، وم�س���روع مادة التيتانيوم الأ�سفنجي يف ينبع، 
وذلك لدعم توجهات التنوع القت�سادي والنمو امل�ستدام 
وتوط���ني التقني���ات ال�س���ناعية عاملي���ة امل�س���توى، ه���ذا 
بالإ�سافة اإلى م�سروعات الت�سنيع لل�سناعات التحويلية 
لعملي���ات  امل�س���افة  القيم���ة  لزي���ادة  يف منطق���ة حائ���ل 
ال�س���ناعات التحويلي���ة وتوف���ري املزيد م���ن فر�س العمل 
لأبناء املنطقة، والتي �س���تبداأ عمليات الت�سغيل التجريبي 

يف معظم خطوط االإنتاج خالل عام 2017م.
ه���ذا وتويل ال�س���ركة اهتمام���ًا كبريًا مبواردها الب�س���رية 
وتعمل على احلفاظ عليها وتطويرها وا�س���تقطاب املزيد 
من الكفاءات الب�س���رية الفاعلة لتحقيق اأهداف ال�سركة 
املرحلية وا�سرتاتيجياتها امل�ستقبلية. وتقوم ال�سركة اأي�سًا 
ب���دور بارز متيزت به عرب �س���نوات طويلة يف م�س���وؤوليتها 
جتاه املجتمع وتنميته وتطوير مهارات اأبنائه وتوعيته عرب 
جمموع���ة م���ن الربامج املتمي���زة. كذلك تلتزم ال�س���ركة 
مبعايري ومتطلبات البيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن من 
خالل توافقها مع الأنظمة واملعايري ال�سادرة من اجلهات 

املنظمة للن�ساط ال�سناعي داخل اململكة اأو خارجها.
ويف اخلت���ام، اأ�س���كر جمل����س اإدارة ال�س���ركة عل���ى دعمه 
لإدارة ال�س���ركة خ���الل املرحلة املا�س���ية للعب���ور بها اإلى 
مراحل جديدة يف ا�س���تكمال م�س���ريتها املتميزة لتحقيق 
مزي���د من النمو والنجاح، واأثمن جهود موظفي ال�س���ركة 
وذخرها احلقيقي، على جهودهم وتفانيهم وبذل اجلهد 
والوقت للو�س���ول ب�س���ركتنا اإلى اآفاق اأرح���ب نحو التطور 
والزده���ار. ول زلنا يف حاجة اإلى ت�س���افر جميع اجلهود 
لتحقيق م�س���الح ال�سركة وتعزيز ثقة م�ساهميها واإ�سافة 

مزيد من القيمة لقت�سادنا الوطني.

مطلق بن حمد املري�سد

يواجه القت�ساد العاملي حالة من عدم اليقني جراء ا�ستمرار وترية 
التباطوؤ العام خالل ال�س���نوات املا�سية، وزاد من حدة ذلك �سعوبة 
التنبوؤ  بال�سيا�سات القت�س���ادية لالإدارة الأمريكية احلالية بقيادة 
الرئي�س اجلمهوري دونالد ترامب، بالإ�س���افة اإلى رغبتها يف اإعادة 
�س���ياغة العالق���ات القت�س���ادية للولي���ات املتح���دة الأمريكية مع 
ال�س���ركاء التجاريني احلاليني، مع مزيد من ال�سيا�س���ات احلمائية 
وتركيز اأكرث على الق�س���ايا الداخلية م���ع توقعات باأن جتنح الإدارة 
الأمريكية اجلديدة اإلى التو�س���ع يف الإنفاق ورفع الفائدة مما يزيد 
من فر�س منو �سعر �سرف الدولر مقابل العمالت الرئي�سية ويزيد 
من �س���عر الدولر يف مقابل النفط مع ت�سكيك البع�س يف قدرة دول 
اأوب���ك عل���ى الإلتزام باحل�س����س املتف���ق عليها يف الإتف���اق الأخري 
بخف�س معدلت الإنتاج ب�س���كل عام مبقدار 2٪، هذا بالإ�سافة اإلى 
توقع���ات بتباطوؤ القت�س���اد ال�س���يني واأن يكون القت�س���اد الهندي 
اأ�سرع القت�سادات الرئي�سية منوًا خالل ال�سنوات القليلة القادمة.

يف خ�سم ذلك، بداأ قطاع البرتوكيماويات ب�سكل عام يف التعايف �سيئًا 
ف�سيئًا خالل عام 2016م م�سجاًل نتائج اإيجابية مقارنة بعام 2015م 
م���ع توقعات اأن يزيد التح�س���ن يف القطاع خالل عام 2017م بف�س���ل 
جمموعة الإ�سالحات القت�سادية التي ا�ستمل عليها برنامج التحول 
الوطني وروؤية اململكة 2030 وت�سجيع احلكومة لال�ستثمارات ال�سعودية 
الأجنبية امل�س���رتكة ودخول جمموعة جديدة من امل�س���روعات مرحلة 

المهندس مطلق بن حمد المريشد

كلمة الرئيس التنفيذي
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الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة »كريستل«

1989م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

٪79 �سركة الت�سنيع الوطنية   : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪20 موؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار    
٪1 م�ستثمر خا�س    

واحدة من اأكرب ال�سركات املنتجة لثاين اأك�سيد التيتانيوم يف العامل ومنتج رئي�س للتيتانيوم الكيميائي.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

معدن  وبودرة  املعدنية  الرمال  ال�سغر،  متناهي  التيتانيوم  اأك�سيد  ثاين  الكيميائي،  التيتانيوم  التيتانيوم،  اأك�سيد  ثاين   : املنتج 

التيتانيوم. وت�ستخدم هذه املنتجات يف جمموعة متنوعة من ال�سناعات العاملية مثل الطالء والبال�ستيك ومعاجلة الهواء 
واملياه والتحفيز والطاقة املتجددة والبناء والعمليات ال�سناعية والكيميائية.

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

الدور 17 برج طريق امللك - �سارع امللك عبدالعزيز - حي ال�ساطئ  : املوقع 

�س.ب 13586 جدة 21414 اململكة العربية ال�سعودية هاتف: 8000 224 0096612 فاك�س 9086 606 0096612   
ccomm@cristal.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.cristal.com  : املوقع على االإنرتنت 

�سبعة م�سانع لثاين اأك�سيد التيتانيوم يف ينبع باململكة العربية ال�سعودية، ثان بفرن�سا، �ستالينغبورو باململكة املتحدة،   : موقع امل�سانع حول العامل 

فوزهو  بال�سني، بنربي باأ�سرتاليا، اأ�ستبول بالوليات املتحدة الأمريكية، باهيا يف الربازيل، ومناجم ملعدن التيتانيوم 
يف الربازيل واأ�سرتاليا، وم�سهر لالأملنايت يف جازان باململكة العربية ال�سعودية.

2013م   : تاريخ التاأ�سي�س 

٪50 �سركة الت�سنيع الوطنية       : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪50 ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم املحدودة )كري�ستل(    
امل�ستخرج من  الأملانيت  وال�ستفادة من  به،  املتعلقة  الأخرى  واملواد  التيتانيوم  متعلقة مبعدن  م�ساريع �سناعية  اإن�ساء   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

املناجم لإنتاج اأملانيات عايل النقاء ي�ستخدم يف اإنتاج ثاين اأك�سيد التيتانيوم واإنتاج خام احلديد الزهر.
500 األف طن من التيتانيوم  : املنتج 

235 األف طن من خام احلديد الزهر    
الدور 17 برج طريق امللك - �س امللك عبدالعزيز - حي ال�ساطئ  : املوقع 

�س.ب 13586 جدة 21414 اململكة العربية ال�سعودية هاتف: 8000 224 0096612 فاك�س 9086 606 0096612   
ccom@cristal.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.cristal.com  : املوقع على االإنرتنت 

مدينة جازان القت�سادية  : موقع امل�سنع 

�س.ب 411 بي�س 45971 اململكة العربية ال�سعودية

شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة »أميك«
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شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات 

2006م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

٪60.45 �سركة الت�سنيع الوطنية    : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪32.55 �سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات    
٪7.00 املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية     

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

تقع الإدارة العامة يف مدينة الريا�س  : املوقع 

البوابة القت�سادية مبنى ج3   
حي قرطبة - الدائري ال�سرقي   
�س.ب 26707 الريا�س 11496   

هاتف: 2222205 0096611 فاك�س 4002255 0096611   
general@tasnee.com   : الربيد االإلكرتوين 

www.tasnee.com   : املوقع على االإنرتنت 

2001م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

�سركة الت�سنيع الوطنية   ٪75  : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪25 بازل موين اأورينت انڤ�ستمنت�س     
455 األف طن بروبيلني  : املنتج 

720 األف طن بويل بروبلني    
اإنتاج مادة البويل بروبيلني التي ت�ستخدم كمادة اأولية اأ�سا�سية يف �سناعات البال�ستيك و ال�سجاد واحلاويات و علب التعبئة   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

و الأكيا�س و املن�سوجات.
30٪ حملي و يف دول اخلليج  : االأ�سواق 

70٪ يف الأ�سواق العاملية   
يقع امل�سنع �سمن املجمع البرتوكيميائي الذي اأقامته �سركة الت�سنيع الوطنية مبدينة اجلبيل  ال�سناعية.  : املوقع 

�س.ب 35579 اجلبيل 31961
هاتف: 2000 358 0096613 فاك�س 2558 358 0096613

general@tasnee.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على االإنرتنت 

الشركة السعودية للبولي أوليفينات

SPCTSOC
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2006م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

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

٪25 �سركة با�سل القاب�سة لل�سرق الأو�سط     
اإنتاج الإيثيلني والربوبلني لال�ستخدام يف ال�سناعات البال�ستيكية.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

400 األف طن بويل اإثيلني عايل الكثافة  : املنتج 

400 األف طن بويل اإيثلني منخف�س الكثافة
285 األف طن من الربوبيلني
30٪ حملي و يف دول اخلليج  : االأ�سواق 

70٪ يف الأ�سواق العاملية   
ال�سناعية. يقع امل�سنع �سمن املجمع البرتوكيميائي الذي اأقامته �سركة الت�سنيع الوطنية مبدينة اجلبيل    : املوقع 

�س.ب 35579 اجلبيل 31961
هاتف: 2000 358 0096613 فاك�س 2558 358 0096613

general@tasnee.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على االإنرتنت 

الشركة السعودية لإلثيلين والبولي إثيلين

2009م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

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

٪13 �سركة الت�سنيع الوطنية      
٪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�س  : املوقع 

�س.ب 26707 الريا�س 11496 اململكة العربية ال�سعودية   
هاتف: 4767166 0096611 فاك�س 4770898 0096611

general@tasnee.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على االإنرتنت 

الشركة السعودية لحامض اإلكريليك ومشتقاته

SAAC SEPC
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2009م   : تاريخ التاأ�سي�س 

٪75 ال�سركة ال�سعودية حلام�س الإكريليك وم�ستقاته )SAAC( بن�سبة      : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪25 و�سركة داو كيميكال الأمريكية والتي ا�ستحوذت على �سركة روم اند ها�س الأمريكية     
اإنتاج حام�س الإكريليك اجلليدي وحام�س الإكريليك اخلام وبيوتايل اكريليت   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

230 األف طن من حام�س الأكريليك وبيوتايل اأكريليت.  : املنتج 

30٪ حملي و يف دول اخلليج  : االأ�سواق 

70٪ يف الأ�سواق العاملية   
يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية   : املوقع 

�س.ب 35579 اجلبيل 31961 اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2000 358 0096613 فاك�س 3585 358 0096613

general@tasnee.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على االإنرتنت 

الشركة السعودية لمونمرات اإلكريليك

2009م   : تاريخ التاأ�سي�س 

٪75 ال�سركة ال�سعودية حلام�س الإكريليك وم�ستقاته )SAAC( بن�سبة     : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪25 و�سركة اإيفونيك          
اإنتاج البوليمرات فائقة المت�سا�س.   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

80 األف طن من البوليمرات فائقة المت�سا�س.  : املنتج 

30٪ حملي و يف دول اخلليج  : االأ�سواق 

70٪ يف الأ�سواق العاملية   
يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية   : املوقع 

�س.ب 35579 اجلبيل 31961 اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2000 358 0096613 فاك�س 3585 358 0096613

general@tasnee.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على االإنرتنت 

الشركة السعودية لبوليمرات األكريليك
SAMCOSAPCO
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2001م  : تاريخ التاأ�سي�س  

اإحدى �سركات الت�سنيع 

ت�سويق الكيماويات والبرتوكيماويات  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

اململكة العربية ال�س���عودية ، دول اخلليج ، ال�س���رق الأو�س���ط ، اأفريقيا ، �س���به القاره الهندية جنوب �سرق اآ�سيا ، وال�سرق   : االأ�سواق 

الأق�سى.

الريا�س.  : املوقع 

البوابة القت�سادية مبنى رقم ج3.  : العنوان 

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

هاتف 00966112222205 فاك�س 00966114174198   
info@tasneemarketing.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.tasneemarketing.com  : املوقع على االأنرتنت 

شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات

2013م   : تاريخ التاأ�سي�س 

٪33.333 ال�سركة ال�سعودية حلام�س الإكريليك وم�ستقاته )SAAC( بن�سبة     : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪33.333 �سركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات       
٪33.333 �سركة �سدارة للكيميائيات        

اإنتاج البيوتانول.   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

340 اآلف طن من البيوتانول.  : املنتج 

30٪ حملي و يف دول اخلليج  : االأ�سواق 

70٪ يف الأ�سواق العاملية   
يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية   : املوقع 

�س.ب 35579 اجلبيل 31961 اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2000 358 0096613 فاك�س 3585 358 0096613

general@tasnee.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.tasnee.com  : املوقع على االإنرتنت 

الشركة السعودية للبيوتانول
SABUCO

51 50



1992م  : تاريخ التاأ�سي�س 

اإحدى �سركات الت�سنيع الوطنية

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

املتخ�س�سة ب�سكل خا�س.
ترتكز اأعمال �سركة الرواد »رواد للبال�ستيك« يف �سناعة االألواح البال�ستيكية )حيث ت�سنع تلك االألواح باأنواع خمتلفة   : املنتج 

و�سناعة  اإ�س(،  بي  اإيه  واأل��واح  الكثافة،  �ستايرين عايل  البويل  واأل��واح  الأكريليك،  واأل��واح  البويل كربونيت  األواح  مثل 
احلقن )وذلك باإنتاج القطع البال�ستيكية بطريقة احلقن مثل علب واأغطية بطاريات ال�سيارات البال�ستيكية، و�سطول 
الدهانات وال�سوائل ال�سناعية واأغطيتها(، و�سناعة اإعادة التدوير للمخلفات البال�ستيكية )مثل خملفات البطاريات 
التالفة من مواد البويل بروبلني وخملفات ال�سركات املنتجة ملواد البويل اأوليفينات والتي يعاد بيعها لل�سركات ال�سناعية 

بعد معاجلتها وتقوم بدورها با�ستخدامها كمواد اأولية يف �سناعاتها(.
�سوق اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج العربي، ومعظم دول ال�سرق الأو�سط، وبع�س الدول الآ�سيوية والأوروبية   : االأ�سواق 

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

�س.ب. 29452 الريا�س - الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�سعودية
فاك�س: 1973 265 0096611 هاتف: 1966 265 0096611 

info@rowadplastic.com  : الربيد االإلكرتوين 

 www.rowadplastic.com  : املوقع على االإنرتنت 

شركة الرواد الوطنية للبالستيك المحدودة »رواد للبالستيك«

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 �س���ناعة العوازل ال�س���ناعية املتخ�س�س���ة والتي ت�سمى »باالأغ�س���ية ال�سناعية   : املنتج 

البال�س���تيكية االأر�س���ية املرن���ة« والتي يتم ت�س���نيعها من مواد البويل اثيل���ني عايل ومنخف�ض الكثافة. حيث ت�س���تخدم يف 
م�ساريع العزل والتبطني املائي لتخزين املياه واحلفاظ عليها.

�س���وق اململكة العربية ال�س���عودية ودول اخلليج العربي، ومعظم دول ال�س���رق الأو�س���ط، وبع�س الدول الآ�س���يوية والأوروبية   : االأ�سواق 

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

�س.ب. 29452 الريا�س – الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�سعودية
فاك�س: 1973 265 0096611 هاتف: 1966 265 0096611 

امل�سنع يف املدينة ال�سناعية الثانية بالدمام
info@rowadplastic.com  :  الربيد االإلكرتوين 

www.rowadplastic.com  : املوقع على االإنرتنت 

شركة الرواد الدولية لألغشية الصناعية المحدودة »رواد لألغشية«
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:  2008م تاريخ التاأ�سي�س 

اإحدى �سركات الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة

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

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

)BOPP( والتي ت�ستخدم يف تغليف املواد الغذائية والأطعمة والوجبات ال�سريعة.

�سوق اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج العربي، ومعظم دول ال�سرق الأو�سط، وبع�س الدول الآ�سيوية والأوروبية   : االأ�سواق 

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

�س.ب. 29452 الريا�س – الرمز الربيدي 11457 اململكة العربية ال�سعودية
فاك�س: 1973 265 0096611 هاتف: 1966 265 0096611 

 امل�سنع يف بالدمام
info@rowadplastic.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.rowadplastic.com  : املوقع على االإنرتنت 

شركة الرواد العالمية ألفالم التغليف المحدودة »رواد ألفالم التغليف«

1993م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

٪90 �سركة الت�سنيع الوطنية    : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪10 �سركاء حمليون      
اإنتاج بطاريات ال�سيارات.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

بطاريات ال�سيارات باأنواعها  : املنتج 

اململكة العربية ال�سعودية، والدول املجاورة  : االأ�سواق 

املدينة ال�سناعية الثانية  : املوقع 

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

اململكة العربية ال�سعودية  
هاتف: 0019 265 0096611 فاك�س: 0057 265 0096611  

nbc@battariat.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.battariat.com  : املوقع على االإنرتنت 

الشركة الوطنية لصناعة البطاريات »بطاريات«
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1990م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

اإحدى �سركات الت�سنيع الوطنية

البطاريات  من  ال�سوديوم  و�سلفات  بروبلني  والبويل  الر�سا�س  واإنتاج  �سناعيًا  امل�ستخدمة  البطاريات  تدوير  اإعادة   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

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

اململكة العربية ال�سعودية.  : االأ�سواق 

املنطقة ال�سناعية الثانية  : املوقع 

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

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2424 265 0096611 فاك�س: 2223 265 0096611

info@rasass.com.sa  : الربيد االإلكرتوين 

www.rasass.com.sa  : املوقع على االإنرتنت 

الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة »رصاص«

2004م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

اإحدى �سركات ال�سركة الوطنية ل�سهر الر�سا�س املحدودة )ر�سا�س(

اإنتاج ر�سا�ض نقي وخملوط.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

مادة الر�سا�س.  : املنتج 

اململكة العربية ال�سعودية.  : االأ�سواق 

املنطقة ال�سناعية  : املوقع 

املرحلة اخلام�سة - جدة
�س.ب 20497 جدة 21455

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 0242 608 0096612 فاك�س: 1755 637 0096612

info@rasass.com.sa  : الربيد االإلكرتوين 

www.rasass.com.sa  : املوقع على االإنرتنت 

شركة التقنية الرباعية لتدوير الرصاص المحدودة
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1986م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

٪30.68 �سركة الت�سنيع الوطنية       : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪44.21 ال�سركة الوطنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعة املحدودة )خدمات(    
٪25.11 �سركة تي يو يف نورد الأملانية العاملية       

 ،)9001 )الآي��زو  اجلودة  اإدارة  اأنظمة  وال�سيانة،  املعايرة  والختبار،  الفح�س  جمالت  يف  الفنية  اخلدمات  تقدمي   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

اأنظمة اإدارة البيئة )الآيزو 14001(، اأنظمة ال�سالمة وال�سحة املهنية )OHSAS 18001(، اأنظمة اإدارة �سالمة الغذاء 
معدات  ومعاينة  فح�س  الرفع،  ومعدات  والرافعات  ال�سغط  واأوعية  للغاليات  الفني  والختبار  الفح�س  )الها�سب(، 
ال�سالمة، تقدمي ال�ست�سارات الهند�سية للتاأهيل )ASME(، اإجراء الختبارات غري الإتالفية )NDT(، القيا�س واملعايرة 

لأجهزة ومعدات القيا�س، والتدريب على كل هذه اخلدمات.
اململكة العربية ال�سعودية  : االأ�سواق 

املقر الرئي�سي: �س.ب 3998 الدمام 31481 هاتف: 8333 840 0096613 فاك�س 6476 840 0096613  : املوقع 
sales@fahss.com info@fahss.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.fahsstuv.com   : املوقع على االإنرتنت 
فرع الفح�س والختبار الفني )فح�س/TUV اجلبيل(  : الفروع 

�س.ب 10771 اجلبيل 31961 هاتف: 9/10 / 8 / 7607 340 0096613 فاك�س: 7605 340 0096613
info@fahsstuv.com :الربيد الإلكرتوين

www.fahsstuv.com :موقع الإنرتنت
خمترب اخلليج للمقايي�س واملعايري )جيم�س(

�س.ب 10166 اجلبيل 31961 هاتف: 9453 341 0096613 / 9452 341 0096613 / 9451 341 0096613 
فاك�س: 7628 341 0096613

  info@gems-calibration.com   : الربيد االإلكرتوين 
www.gems-calibration.com   : موقع االإنرتنت 

الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة »فحص«الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة »خدمات«

1986م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

٪88.3 �سركة الت�سنيع الوطنية     : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪11.7 �سركاء حمليون       
ت�����س��وي��ق وب���ي���ع وت����وزي����ع امل��ن��ت��ج��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة وت�����س��م��ل ب���ط���اري���ات ال�������س���ي���ارات - الأل��������واح ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة - ال���س��ت��ث��م��ار يف  ال���ت���ج���اري���ة  ال����وك����الت  اأع����م����ال ال����س���ت���رياد وال��ت�����س��دي��ر -   -
 جم�����الت اخل���دم���ات ال�����س��ن��اع��ي��ة وت�����س��م��ل خ���دم���ات امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وخ���دم���ات اجل������ودة وال��ف��ح�����س

والختبار الفني.
ال�سوق املحلية والإقليمية.  : االأ�سواق 

مبنى العقارية اجلديد - الربج الأول  : املوقع 

�سارع ال�ستني - امللز - الريا�س
�س.ب 86868 الريا�س 11632

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2800 476 0096611 فاك�س: 0088 476 0096611

khadamatbp@hotmail.com  : الربيد االإلكرتوين 

KHADAMAT
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»TUV-ME« تي يو في ميدل إيست

1991م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

٪35.46 �سركة الت�سنيع الوطنية     : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪64.54 بقية امل�ساهمني      
ال�سناعات احلديدية التحويلية والهند�سية والأ�سا�سية.  : مهام ال�سركة ون�ساطها 

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

اململكة العربية ال�سعودية، دول جمل�س التعاون اخلليجي، الدول العربية.  : االأ�سواق 

مدينة اجلبيل ال�سناعية  : موقع املركز الرئي�سي 

�س.ب 10882 اجلبيل ال�سناعية 31961
هاتف: 8000 358 0096613 فاك�س 3831 358 0096613

natmetal@natmetalco.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.natmetalco.com  : املوقع على االإنرتنت 

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن »معدنية«

2004م.  : تاريخ التاأ�سي�س 

٪30.68 �سركة الت�سنيع الوطنية       : ال�سركاء الرئي�سيون 

٪44.21 ال�سركة الوطنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعة املحدودة )خدمات(    
٪25.11 �سركة تي يو يف نورد الأملانية العاملية       

البيئة  اإدارة  اأنظمة   ،)9001 )الآي��زو  اجل��ودة  اإدارة  اأنظمة  والختبار،  الفح�س  جمالت  يف  الفنية  اخلدمات  تقدمي   : مهام ال�سركة ون�ساطها 

)الها�سب(،  الغذاء  �سالمة  اإدارة  اأنظمة   ،)18001  OHSAS( املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  اأنظمة   ،)14001 )الآي��زو 
الفح�س والختبار الفني للغاليات واأوعية ال�سغط والرافعات ومعدات الرفع، فح�س ومعاينة معدات ال�سالمة، تقدمي 
ال�ست�سارات الهند�سية للتاأهيل )ASME(، اإجراء الختبارات غري الإتالفية )NDT(، تقدمي خدمات تدريبية متخ�س�سة 

.)TUV Akademie( يف العديد من املجالت الفنية والهند�سية والإدارية من خالل اأكادميية ذات م�ستوى متميز
دول جمل�س التعاون اخلليجي، وبع�س الدول العربية.  :  االأ�سواق 

املقر الرئي�سي؛ �س.ب 26674 - املنامة - مملكة البحرين هاتف: 7391 787 1 00973 فاك�س: 7392 787 1 00973  : املوقع 

samsonb@tuv-nord.com  : الربيد االإلكرتوين 

www.tuv.me.com  : املوقع على االإنرتنت 

فرع اأبوظبي؛ �س.ب 46030 اأبوظبي - الإمارات العربية املتحدة هاتف: 1146 441 2 00971  : الفروع 
abudhabi@tuv-nord.com فاك�س: 1147 441 2 00971 الربيد الإلكرتوين 

فرع دبي؛ �س.ب 79123 دبي - الإمارات العربية املتحدة هاتف: 6431 345 4 00971 

dubai@tuv-nord.com :فاك�س 6373 345 4 00971 الربيد الإلكرتوين
فرع قطر؛ �س.ب 24922 الدوحة - قطر، هاتف: 186 4620 00974

qatar@tuv-nord.com :فاك�س: 216 4620 00974 الربيد الإلكرتوين
فرع الكويت؛ �س.ب 29643 ال�سفاة 13157 الكويت، هاتف: 5962 246 00965

kuwait@tuv-nord.com :فاك�س: 5964 246 00965 الربيد الإلكرتوين
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القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2016



2015    2016اإي�ساح

املوجودات

املوجودات املتداولة
42.906.6583.819.070نقد ونقد مماثل 

53.257.4233.214.500مدينون 
64.163.4244.816.171خمزون 

71.274.8501.169.035دفعات مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى
11.602.35513.018.776جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة
8273.342751.696اإ�ستثمارات يف اوراق مالية متاحة للبيع

91.221.9661.174.319ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروعات م�سرتكة واأخرى
1021.645.02422.749.453ممتلكات واآلت ومعدات
114.959.2163.734.207م�سروعات حتت التنفيذ 

122.846.7952.945.584موجودات غري ملمو�سة
13787.224601.013موجودات غري متداولة اخرى

31.733.56731.956.272جمموع املوجودات غري املتداولة

43.335.92244.975.048جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات املتداولة
1468.0182.017.770ت�سهيالت بنكية ق�سرية الأجل ومرابحات

2.805.9114.401.400 17اجلزء املتداول من قرو�س طويلة الأجل
1.993.6531.758.048  15دائنون

162.169.6111.796.980م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى
7.037.1939.974.198جمموع املطلوبات املتداولة

2015    2016اإي�ساح

املطلوبات غري املتداولة
21.260.18719.913.368 17�سكوك وقرو�س طويلة الأجل

18414.243354.059تعوي�سات نهاية اخلدمة للعاملني
191.109.291985.312مطلوبات غري متداولة اخرى

22.783.72121.252.739 جمموع املطلوبات غري املتداولة

29.820.91431.226.937جمموع املطلوبات
حقوق امللكية

حقوق امل�ساهمني
226.689.1426.689.142راأ�س املال

1.162.6871.141.862احتياطي نظامي
2.436.5912.249.167اأرباح مبقاة

8120.377161.507اأرباح غري حمققة من اإعادة تقييم ال�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع 
)2.273.513()2.356.151(24احتياطيات اأخرى

8.052.6467.968.165جمموع حقوق امل�ساهمني

255.462.3625.779.946حقوق امللكية غري امل�سيطرة

13.515.00813.748.111جمموع حقوق امللكية

43.335.92244.975.048جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

قائمة المركز المالي الموحدة )تتمة(
كما يف 31 دي�شمرب 2016 )باآلف الريالت ال�شعودية(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 36 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة المركز المالي الموحدة  
كما يف 31 دي�شمرب 2016 )باآلف الريالت ال�شعودية(

65ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 36 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة. 64



قائمة الدخل الموحدة  
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )باآلف الريالت ال�شعودية(

20162015اإي�ساح

15.196.97015.145.511املبيعات
)12.932.764()11.724.510(تكلفة املبيعات

3.472.4602.212.747جممل الربح
)948.363()805.506(26م�ساريف بيع وت�سويق

)1.274.292()1.060.953(27م�ساريف عمومية واإدارية 
)391.989()9.895(28هبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة

960.26228.981ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح ال�سركات الزميلة 

)372.916(1.656.368الربح/)اخل�سارة( من العمليات الرئي�سية 

)648.336()801.063(17،14م�ساريف متويلية
)280.663(29177.470ايرادات/)م�ساريف( اأخرى، بال�سايف

)1.301.915(1.032.775 الربح/)اخل�سارة( قبل الزكاة و�سريبة الدخل وحقوق امللكية غري امل�سيطرة 

)354.615()242.806(21الزكاة و�سريبة الدخل 

)1.656.530(789.969الربح/)اخل�سارة(  قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة
)233.433()581.720(25حقوق امللكية غري امل�سيطرة

)1.423.097(208.249�سايف ربح/)خ�سارة( ال�سنة

30ربح/)خ�سارة( ال�سهم )بالريال ال�سعودي(:
املتعلق ب�

)2.13(0.31�سايف ربح/)خ�سارة( ال�سنة

)0.56(2.48الربح/)اخل�سارة( من العمليات الرئي�سية 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )باآلف الريالت ال�شعودية(

                                                                                20162015
    االأن�سطة الت�سغيلية

)1.301.915(1.032.775�سايف ربح/)خ�سارة( ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل وحقوق امللكية غري امل�سيطرة
تعديالت ل�:

)1.827.742(1.905.952ا�ستهالك واإطفاء
30.7357.972خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

128.769)35.437(خم�س�س خمزون بطئ احلركة
)7.016(-اإطفاء مكا�سب موؤجلة

9.895391.989هبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة
)28.981()60.262(ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح ال�سركات الزميلة، بال�سايف

60.18424.495تعوي�سات نهاية اخلدمة للعاملني، بال�سايف
2.943.8421.043.055النقد من العمليات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:
1.153.936)179.473(مدينون ودفعات مقدماً وموجودات متداولة اأخرى 

688.184836.551خمزون
299.933)186.211(موجودات غري متداولة اأخرى

)281.088(365.430دائنون وم�ساريف م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى
)74.433(123.979مطلوبات غري متداولة اأخرى

3.755.7512.977.954�سايف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة اال�ستثمارية
477.387-ا�ستثمارات يف اأوراق مالية للمتاجرة، بال�سايف 

)17.620(437.224ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع، بال�سايف 
)167.330(12.615ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروعات م�سرتكة واأخرى، بال�سايف

)488.740()660.568(ممتلكات واآلت ومعدات، بال�سايف
)1.756.420()1.225.009(م�سروعات حتت التنفيذ، بال�سايف
8.987)2.980(موجودات غري ملمو�سة، بال�سايف

)1.943.736()1.438.718(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية
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                                                                                20162015

االأن�سطة التمويلية
800.421)1.949.752(ت�سهيالت بنكية ق�سرية الأجل ومرابحات، بال�سايف

813.359)380.389(�سكوك وقرو�س طويلة الأجل واأدوات مالية م�ستقة
)668.914(-توزيعات اأرباح مدفوعة 

)2.246.701()899.304(حقوق امللكية غري امل�سيطرة
)1.301.835()3.229.445(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

)267.617()912.412(النق�س يف النقد والنقد املماثل
3.819.0704.086.687نقد ونقد مماثل يف بداية ال�سنة

2.906.6583.819.070نقد ونقد مماثل يف نهاية ال�سنة 

املعامالت غري النقدية: 
)1.533.436()82.638(احتياطيات اأخرى 

)30.673()41.130(اأرباح غري حمققة من اإعادة تقييم ال�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع

حقوق امل�ساهمني

 حقوق امللكية
غري امل�سيطرة

جمموع حقوق
امللكية

احتياطيراأ�س املال 
اأرباح مبقاة نظامي

اأرباح غري حمققة من اإعادة 
تقييم اال�ستثمارات يف 

االأوراق املالية املتاحة للبيع

احتياطيات
اأخرى

جمموع حقوق 
امل�ساهمني

11.626.2857.351.99818.978.283)740.077(16.689.1421.141.8624.343.178192.180 يناير 2015
)1.423.097(-)1.423.097(--)1.423.097(--�سايف خ�سارة ال�سنة

)1.572.052()1.572.052(-      -----�سافى احلركة خالل ال�سنه

)2.000(-)2.000(--)2.000(--مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

)668.914(-)668.914(--)668.914(--توزيعات اأرباح

)950.320(-)950.320()919.647()30.673(---اأخرى

)613.789(-)613.789()613.789(----فروقات ترجمة عمالت

7.968.1655.779.94613.748.111)2،273،513(316.689.1421.141.8622.249.167161.507 دي�سمرب 2015

208.249-208.249--208.249--�سايف ربح ال�سنة
)317.584()317.584(-      -----�سافى احلركة خالل ال�سنه

-----)20.825(20.825-املحول الى الحتياطي النظامي

)41.130(-)41.130(-)41.130(---اأخرى
)82.638(-)82.638()82.638(----فروقات ترجمة عمالت

8.052.6465.462.36213.515.008)2.356.151(316.689.1421.162.6872.436.591120.377 دي�سمرب 2016

قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة( 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )باآلف الريالت ال�شعودية(

قائمة حقوق الملكية الموحدة  
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )باآلف الريالت ال�شعودية(
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

التكوين والن�شاط- 1
�س�ركة الت�سنيع الوطنية )»ال�س�ركة«(، هى �س�ركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف مدينة الريا�ض بال�سجل التجاري رقم 1010059693 بتاريخ 
7 �سوال 1405ه� )املوافق 25 يونيو 1985م(، وقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا للقرار الوزاري رقم 601 بتاريخ 24 ذي احلجة 1404 ه� )املوافق 

19 �سبتمرب 1984م(. 
املتقدمة  ال�سناعية  التقنية  ونقل  ال�سناعي  اال�ستثمار  يف  »املجموعة«(  )جمتمعني  لها  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  االأ�سا�سية  الن�ساطات  تتمثل 
للمملكة ب�سفة خا�سة وللمنطقة العربية ب�سفة عامة يف جمال �سناعة وحتويل البرتوكيماويات وال�سناعات الكيماوية والهند�سية وامليكانيكية 
امل�سبوكات  وت�سنيع  ال�سناعية  الفنية  تقدمي اخلدمات  الن�ساط  ويت�سمن  وت�سويق منتجاتها.  والكيماوية  البرتوكيماوية  امل�ساريع  واإدارة ومتلك 
احلديدية وغري احلديدية واإنتاج اأ�سالك احلديد امل�سحوبة واأ�سالك النواب�س واأ�سالك الت�سليح للكابالت واأ�سالك تقوية مربومة حلمل املو�سالت 
الكهربائية واأ�سالك تقوية مربومة للخر�سانة واأ�سالك اللحام. كما ي�سمل ن�ساطها اإنتاج البطاريات ال�سائلة لل�سيارات وال�ستخدامات ال�سناعية 
ال�سناعية  واملن�ساآت  التجهيزات  الفنية على  الفحو�سات  اإجراء  اأي�سا يف  املجموعة  تعمل  وت�سويقها. كما  ال�سوديوم  و�سلفات  الر�سا�س  واإنتاج 
البال�ستيكية  ال�سناعات  اإقامة  وكذلك  الكهربائية.  الطاقة  وتوليد  املاحلة  املياه  واملعدنية وحمطات حتلية  والبرتوكيماوية  الكيماوية  وامل�سانع 
بكافة اأنواعها واإنتاج األواح الكريليك وت�سويقها واإنتاج وت�سويق ثاين اأوك�سيد التيتانيوم واإنتاج اليثيلني والبويل ايثيلني والربوبلني والبويل بروبلني. 

كما متلك املجموعة مناجم وعمليات اإنتاج متخ�س�سة يف مادة الروتايل وهي املادة اخلام الإنتاج ثاين اأك�سيد التيتانيوم.

اأ�ش�س توحيد القوائم املالية الأولية - 2
ت�ستمل القوائم املالية املوحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج اأعمال �سركة الت�سنيع الوطنية وال�سركات التابعة التي ت�سيطر عليها ال�سركة   
)»املجموعة«( املذكورة اأدناه. ال�سركة التابعة هي التي يكون للمجموعة ا�ستثمار طويل االأجل مبا�سر اأو غري مبا�سر فيها بن�سبة 50٪ فاأكرث من 
راأ�سمالها اأو ممار�سة �سيطرة عملية عليها. تتحقق ال�سيطرة عندما يكون لل�سركة القدرة على التحكم فى ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�سركة 
امل�ستثمر فيها وذلك لكت�ساب منافع اقت�سادية.  يتم توحيد ال�سركة التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال ال�سيطرة على تلك ال�سركة اإلى املجموعة 

وحلني التوقف عن ممار�سة مثل هذه ال�سيطرة. 
مت احت�ساب واإظهار حقوق امللكية غري امل�سيطرة كبند م�ستقل يف قائمة املركز املايل املوحدة وقائمة الدخل املوحدة. مت حذف كافة الأر�سدة 

واملعامالت الهامة التي متت بني �سركات املجموعة عند اإعداد القوائم املالية املوحدة.
مت تاأ�سي�س كافة ال�سركات التابعة املبا�سرة املذكورة يف اجلدول التايل يف اململكة العربية ال�سعودية، فيما عدا �سركة تي يو يف – ال�سرق الأو�سط، 

حيث مت تاأ�سي�سها يف مملكة البحرين.  

فيما يلي بيانًا بال�سركات التابعة املدرجة يف هذه القوائم املالية املوحدة والن�سب املجمعة للملكية املبا�سرة وغري املبا�سرة: 

ن�سبة امللكية )%(

20162015الكيان القانوينا�ســم ال�سركـــة

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

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

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

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

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

100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة مكا�سب ال�سعودية الدولية للتجارة وال�سناعة

100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع الوطنية للبرتوكيماويات

100100ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية ل�سهر الر�سا�س املحدودة )ر�سا�س( و�سركتها التابعة )2(

100100ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية للت�سويق واخلدمات ال�سناعية )خدمات(

88.3388.33ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعية )خدمات(

9090ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية ل�سناعة البطاريات )بطاريات(

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

7979ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية لثاين اأوك�سيد التيتانيوم املحدودة )كري�ستل( و�سركاتها التابعة )3(

89.589.5ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة املحدودة )4(

60.4560.45م�ساهمة �سعودية مغلقة�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالوليفينات و�سركاتها التابعة )5(

52.2952.29ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة ال�سعودية حلام�س الكريليك و�سركاتها التابعة )�ساك( )5(

69.7369.73ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية للفح�س والختبار الفني املحدودة )فح�س(

69.7369.7371ذات م�سوؤولية حمدودةتي يو يف – ال�سرق الأو�سط 70
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�سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة 2-1
�سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة )رواد( هي �سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة، يقع مركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�ض. الن�ساط 

الرئي�سي لل�سركة و�سركاتها التابعة هو انتاج األواح البال�ستيك بكل اأنواعها.
متتلك �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة ح�سة قدرها  97٪ و62.5٪ يف كل من �سركتي الرواد الدولية لالأغ�سية ال�سناعية املحدودة 

و�سركة الرواد العاملية للتغليف املحدودة، على التوايل، وهي �سركات �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة الريا�س.
ال�سركة الوطنية ل�سهر الر�سا�س املحدودة 2-2

الريا�س.  مدينة  الرئي�سي يف  مركزها  يقع  م�سئولية حمدودة،  ذات  �سعودية  �سركة  )ر�سا�س( هي  املحدودة  الر�سا�س  ل�سهر  الوطنية  �سركة 
الن�ساط الرئي�سي لل�سركة هو ت�سنيع البويل بروبلني و�سلفات ال�سوديوم.

متتلك ال�سركة الوطنية ل�سهر الر�سا�ض املحدودة ب�سورة مبا�سرة وغري مبا�سرة كامل احل�س�ض يف �سركة التقنية الرباعية لتدوير الر�سا�ض 
وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة جدة.

ال�سركة الوطنية لثاين اأوك�سيد التيتانيوم املحدودة 2-3
ن�ساطها  ويتمثل  الرئي�سي يف جدة،  التيتانيوم )»كري�ستل«(، هي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة مقرها  اأوك�سيد  لثاين  الوطنية  ال�سركة 

الرئي�سي و�سركاتها التابعة يف اإنتاج وت�سويق ثاين اأوك�سيد التيتانيوم.
و �سركة كري�ستل  الكاميان،  الكيميائية املحدودة يف جزر  اورجانيك  اآن  100٪ من احل�س�س يف كل من �سركة كري�ستل  متتلك �سركة كري�ستل 
ا�سرتاليا بي. تي. واي. املحدودة ومقرها ا�سرتاليا، و�سركة كري�ستل املعدنية يو. ا�س. ومقرها الوليات املتحدة المريكية، و�سركة هوجن كوجن 

ملنتجات التيتانيوم املحدودة ومقرها هوجن كوجن.
وخالل الربع الأول من عام 2015، وقعت  كري�ستل اتفاقية لال�ستحواذ بالكامل على �سركة جيانغك�سى تيكو تيتانيوم، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
)م�سجلة يف جمهورية ال�سني ال�سعبية( تزاول نف�ض ن�ساط  كري�ستل بقيمة اإجمالية قدرها 158 مليون ريال �سعودي )ما يعادل 42 مليون دولر 

اأمريكي(.

�سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة املحدودة 2-4
مت تاأ�سي�س �سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة املحدودة بن�سبة ملكية مبا�سرة قدرها 50٪ لكل من �سركة الت�سنيع الوطنية و �سركة كري�ستل. 
وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة جدة. م�سنع ال�سركة مازال حتت الن�ساء حيث مل تبداأ ال�سركة ن�ساطها التجاري بعد.
خالل الربع الأول من عام 2016، قامت �سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة املحدودة باإن�ساء �سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة وتوهو 
ملعدن التيتانيوم املحدودة براأ�سمال 412 مليون ريال �سعودي، بن�سبة ملكية 65٪ ل�سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة املحدودة و 35٪ ل�سركة 

توهو تيتانيوم اليابانية. ويتم حاليًا العمل على اإن�ساء امل�سنع اخلا�س بال�سركة حيث مل تبداأ ال�سركة ن�ساطها التجاري بعد.

�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات 2-5
الرئي�سي  ن�ساطها  ويتمثل  اجلبيل،  مدينة  الرئي�سي يف  مقرها  م�سوؤولية حمدودة  ذات  �سعودية  �سركة  لالأوليفينات  وال�سحراء  الت�سنيع  �سركة 

و�سركاتها التابعة يف اإنتاج وت�سويق املواد البرتوكيماوية والكيماوية.
متتلك �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالوليفينات ن�سبة 75٪ من حقوق ملكية ال�سركة ال�سعودية لاليثيلني والبويل ايثيلني وهي �سركة �سعودية ذات 

م�سوؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة اجلبيل.
ال�سعودية حلام�س الكريليك، وهي �سركة �سعودية ذات  ال�سركة  65٪ يف  كذلك متتلك �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالوليفينات ح�سة قدرها 
م�سوؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة الريا�س، ويبلغ راأ�سمالها 1.777 مليون ريال �سعودي. كما متتلك ال�سركة ال�سعودية حلام�ض االأكريليك ح�سة 
قدرها 75٪ يف ال�سركة ال�سعودية ملومنرات الأكريليك املحدودة وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة، يبلغ را�سمالها 1.084 مليون ريال 
م�سجلة مبدينة اجلبيل  م�سئولية حمدودة  ذات  �سعودية  �سركة  وهي  ال�سعودية  الأكريليكية  البوليمرات  �سركة  75٪ يف  قدرها  �سعودي، وح�سة 

ال�سناعية، ويبلغ راأ�سمالها 416.4 مليون ريال �سعودي. 

ملخ�س لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية - 3
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادره عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

القانونيني. تتلخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة امل�ستخدمة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة فيما يلى :

العرف املحا�سبي
للبيع  املتاحة  املالية  الأوراق  ال�ستثمارات يف  فيما عدا  ال�ستحقاق،  اأ�سا�س  التاريخية على  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت 

والأدوات املالية امل�ستقة، حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.

ال�سنة املالية 
تبداأ ال�سنة املالية للمجموعة يف 1 يناير من كل �سنة مالية وتنتهي يف 31 دي�سمرب من نف�س ال�سنة. 

ا�ستخدام التقديرات
يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ا�ستخدام تقديرات وافرتا�سات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، 
والإف�ساح عن املوجودات واللتزامات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة، وعلى مبالغ الإيرادات وامل�سروفات خالل تلك الفرتة. وبالرغم من 
اأن هذه التقديرات مبنية على اأف�سل ما توفر لالإدارة من معلومات عن الأحداث والإجراءات احلالية، فقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .

النقد والنقد املماثل
يت�سمن النقد والنقد املماثل النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك والودائع حتت الطلب، وال�ستثمارات عالية ال�سيولة التي يكون تاريخ ا�ستحقاقها الأ�سلي 

ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ �سراءها.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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املدينون
تظهر اأر�سدة املدينني مببالغ الفواتري الأ�سلية ناق�سًا املخ�س�س لقاء اأية مبالغ م�سكوك يف حت�سيلها. يتم اإجراء تقدير للذمم امل�سكوك يف حت�سيلها 

عندما يعترب حت�سيلها اأمرًا م�سكوكًا فيه. ت�سطب الديون املعدومة عند تكبدها.

املخزون
يظهر املخزون ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة القابلة للتحقق اأيهما اأقل. ويتم حتديد تكلفة خمزون الب�ساعة اجلاهزة والب�ساعة حتت التنفيذ على اأ�سا�س 
طريقة املتو�سط املرجح وتت�سمن تكلفة املواد والعمالة ون�سبة حمددة من امل�س�اريف الأخرى املبا�سرة. كل اأنواع املخزون الأخرى تقيم على اأ�سا�س متو�سط 
التكلفة املرجح. يقدر �سايف القيمة القابلة للتحقق ب�سعر البيع يف الظروف العادية ناق�سًا التكاليف املقدرة لال�ستكمال والتكاليف املقدرة الالزمة الإمتام 

عملية البيع. يتم عمل خم�س�س للمخزون بطيء احلركة والتالف بناء على تقدير الإدارة. 

جتميع االأعمال
يتم ا�ستخدام طريقة ال�ستحواذ للمحا�سبة عن جميع عمليات جتميع املن�ساآت، حيث يتم قيا�س املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة واملطلوبات واللتزامات 

املحتملة املحددة بقيمها العادلة يف تاريخ ال�ستحواذ. يتم العرتاف بالتكاليف املتعلقة بال�ستحواذ مثل امل�ساريف يف الفرتات التي يتم تكبدها فيها. 

اال�ستثمارات
ال�شتثمارات يف الأوراق املالية بغر�س املتاجرة

يتم تقييم ال�ستثمارات يف الأوراق املالية ال�سوقية القابلة للتداول و التي يتم �سراوؤها بغر�س املتاجرة بالقيمة العادلة. يتم العرتاف بالتغري يف القيمة 
العادلة لهذه الأوراق املالية يف قائمة الدخل املوحدة.

ال�شتثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع 
متثل اال�ستثمارات يف االأوراق املالية امل�سرتاة لغري اأغرا�ض املتاجرة بها اأو القتنائها حتى تاريخ اال�ستحقاق. تظهر هذه اال�ستثمارات بالقيمة العادلة. تدرج 
اأية فروق بني القيمة العادلة والتكلفة، اإذا كانت جوهرية، كبند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني. يحمل اأي انخفا�س غري موؤقت يف قيمة تلك ال�ستثمارات 

على قائمة الدخل الأولية املوحدة.
حتدد القيمة العادلة على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية يف حالة وجود �سوق مالية لتداول الأوراق املالية اأو با�ستخدام طرق بديلة منا�سبة، واإل تعترب التكلفة 

مبثابة القيمة العادلة. 
ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة

ال�سركات الزميلة هي تلك ال�سركات التي متتلك فيها املجموعة عادة ح�سة ما بني 20٪ و 50% من راأ�ض مالها ومتار�ض عليها تاأثريًا هامًا بدون �سيطرة. 
وتتم املحا�سبة عن هذه ال�ستثمارات با�ستخدام طريقة حقوق امللكية. يتم اإثبات ح�سة املجموعة يف النتائج املالية لهذه ال�سركات امل�ستثمر فيها يف قائمة 

الدخل املوحدة.

ال�شتثمارات يف ال�شركات املدارة ب�شورة م�شرتكة
ويخ�سع  اقت�سادي معني،  بن�ساط  القيام  اأخرى على  واأطراف  املجموعة  تتعهد مبوجبه  تعاقدي  ترتيب  ب�سورة م�سرتكة هي عبارة عن  املدارة  املن�ساأة 
لل�سيطرة امل�سرتكة، وتقوم املجموعة باملحا�سبة عنها يف القوائم املالية املوحدة، وفقًا لطريقة حقوق امللكية حيث يتم اإثبات ح�سة املجموعة يف النتائج 

املالية لهذه ال�سركات امل�ستثمر فيها يف قائمة الدخل املوحدة.
ال�شتثمارات يف ال�شركات الأخري

يف  ال�ستثمارات  عر�س  يتم  فيها.  امل�ستثمر  ال�سركات  مال  راأ�س  يف   ٪20 من  اأقل  بن�سبة  املجموعة  ا�ستثمارات  هي  الأخري  ال�سركات  يف  ال�ستثمارات 
ال�سركات الأخري بالقيمة العادلة اأو التكلفة يف حالة عدم توفر القيمة العادلة، ناق�سا اي انخفا�س موؤقت يف القيمة.

املمتلكات واالآالت واملعدات
تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة بعد خ�سم ال�ستهالك املرتاكم والنخفا�س يف القيمة، فيما عدا الأرا�سي اململوكة والأعمال الراأ�سمالية حتت 
التنفيذ حيث تظهر بالتكلفة ول ت�ستهلك. تعترب م�ساريف الإ�سالح وال�سيانة م�ساريف ت�سغيلية، اأما م�ساريف التح�سينات فتعترب م�ساريف راأ�سمالية، 

ويجري احت�ساب ال�ستهالك عليها على اأ�سا�س الأعمار الإنتاجية املقدرة لها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. 
ت�ستهلك  اأقل.  اأيهما  الإيجار،  فرتة  من  املتبقي  اأو  لها  املقدر  الإنتاجي  العمر  مدى  على  الثابت  الق�سط  بطريقة  امل�ستاأجرة  املباين  حت�سينات  ت�ستهلك 

املوجودات امل�ستاأجرة بعقود اإيجار راأ�سمالى على مدى العمر الإنتاجي املقدر لالأ�سل اأو فرتة الإيجار، اأيهما اأقل.
اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة لفئات املوجودات الرئي�سة لأغرا�س ح�ساب ال�ستهالك هي كما يلي:

ال�سنوات
10-40مباين واإن�ساءات

على مدة عقد الإيجار او العمر الإنتاجي، اأيهما اأقلحت�سينات مباين م�ستاجرة 
5-20اآلت ومعدات
4-14عدد واأدوات 

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

3اأجهزة حا�سب اآيل 
5-30تطوير مناجم

1.5مواد م�ساعدة )حمفزة(

امل�سروعات حتت التنفيذ
تت�سمن م�سروعات حتت التنفيذ التكاليف املتعلقة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر بامل�سروعات والتي يتم يتحويلها للمتلكات والآلت واملعدات عند انتهاء امل�سروع.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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املوجودات غري امللمو�سة 
ال�شهرة

تقيد املبالغ املدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة ل�سايف املوجودات امل�سرتاة ك� »�سهرة«، ويعاد قيا�سها دوريًا، ويتم اإظهارها يف القوائم املالية املوحدة 
العادلة  القيمة  مقابل  وجدت،  اإن  ال�سالبة،  لل�سهرة  الدفرتية  القيمة  تخفي�ض  يتم  وجد.  اإن  قيمتها،  يف  الهبوط  مبقدار  تعديلها  بعد  الدفرتية  بالقيمة 

للموجودات غري املتداولة.
م�شاريف ما قبل الت�شغيل

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

لالإنتفاع بها اأو �سبع �سنوات، اأيهما اأقل. 
تكاليف ت�شغيل برامج حا�شب اآيل

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

يتم حتميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الدخل املوحدة خالل الفرتة التي يتم تكبدها فيها، فيما عدا امل�ساريع الوا�سحة واملحددة والتي ميكن 
تغطية تكاليف التطوير املتعلقة بها خالل الن�ساط التجاري الذي �سوف ينتج عنها. وتعترب تكاليف التطوير يف هذه احلالة موجودات غري ملمو�سة ويتم 

اإطفاوؤها با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت على فرتة 7 �سنوات .
املوجودات غري امللمو�شة الأخرى

تتمثل املوجودات غري امللمو�سة الأخرى ب�سفة رئي�سة يف العالمات التجارية والإ�سم التجاري واملعرفة وعالقات العمالء حيث يتم تقييمها بالقيمة العادلة 
مب�ساعدة مثمنني م�ستقلني، اعتبارا من تاريخ متلك ال�سركة التابعة. يعترب االإ�سم التجاري اأ�سل غري ملمو�ض ولي�ض له عمر حمدد وال يتم اإطفاوؤه ولكن يتم 

التاأكد �سنويا فيما اإذا كان هناك هبوط، اأو عندما ت�سري اأحداث اإلى وجود هبوط.
كما تت�سمن املوجودات غري امللمو�سة الأخرى براءات اخرتاع وتكاليف تراخي�س. حيث يتم اإطفاء هذه املوجودات با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على 

مدى الفرتة املقدرة لالنتفاع بها، اأو مدة التفاقيات ذات ال�سلة، اأيهما اأقل.
تكاليف التمويل املوؤجلة

يتم اإطفاء تكاليف التمويل املوؤجلة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فرتة القرو�س املرتبط بها.

تكاليف اال�ستك�ساف
يتم حتميل تكاليف ما قبل مرحلة ال�ستك�ساف والتقييم على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها. يتم ر�سملة تكاليف ال�ستك�ساف والتقييم، مبا يف ذلك 
تكاليف احل�سول على الرتاخي�س املتكبدة قبل ثبوت اجلدوى الفنية والتجارية للم�سروع كموجودات ملمو�سة اأو غري ملمو�سة بح�سب طبيعتها، وعندما يتم 

التخلي عن ترخي�س فاإنه يتم حتميل التكاليف املر�سملة يف قائمة الدخل املوحدة مبا�سرة.
الأعمار  على مدى  اإطفائها  ويتم  بها  املتعلقة  ال�ستك�ساف  تكاليف  ر�سملة  يتم  فاإنه  والتجارية ل�ستخراج معدن معني  الفنية  يتم حتديد اجلدوى  حاملا 

الإنتاجية املتوقعة.
 تكاليف ال�سيانة الدورية

يتم ر�سملة تكاليف ال�سيانة الدورية ال�ساملة، ويتم اإطفاوؤها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت خالل الفرتة لغاية ال�سيانة الدورية ال�ساملة التالية. وفى 
حالة اإجراء اأي �سيانة �ساملة مبكرًا، حتمل التكاليف غري املطفاأة على قائمة الدخل املوحدة مبا�سرة.

الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة  
تقوم املجموعة، دوريًا، مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل امللمو�سة وغري امللمو�سة للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�سارة ناجتة 
عن الهبوط يف قيمة تلك املوجودات. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك االأ�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف 
احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�سل، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي 

ينتمي اإليها ذلك الأ�سل. 
ويف احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقدية باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�س القيمة الدفرتية لذلك 

االأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقدية اإلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها، ويتم اإثبات الهبوط يف قيمة االأ�سل يف قائمة الدخل املوحدة. 
فيما عدا ال�سهرة، اإذا زال النخفا�س لحقًا يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو الوحدة 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 الأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقدية يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد النخفا�س يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة.
تكاليف االقرتا�س

الإيرادات  خ�سم  ويتم  لال�ستعمال.  جاهزًا  ي�سبح  اأن  اإلى  الإن�ساء  فرتة  خالل  الإن�ساء  حتت  بامل�سروع  مبا�سرة  املتعلقة  القرتا�س  تكاليف  ر�سملة  تتم 
املتحققة من ا�ستثمار مبالغ مقرت�سة حمددة بانتظار �سرفها على امل�سروع حتت الإن�ساء، من تكاليف القرتا�س التي يتم ر�سملتها.

الدائنون  
يتم اإثبات اللتزامات لقاء املبالغ واجبة الدفع م�ستقبال عن الب�ساعة اأو اخلدمات امل�ستلمة �سواء قدمت اأو مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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خم�س�سات االلتزامات
يجرى عمل خم�س�س يف القوائم املالية املوحدة عندما يكون على املجموعة التزام قانوين اأو ا�ستنتاجي،  بناء على اأحداث �سابقة ويكون من املحتمل اأن 

يرتتب على ذلك ا�ستخدام م�سادر ذات مزايا اقت�سادية للمجموعة ل�سداد اللتزام ومن املمكن تقدير مبلغ اللتزام ب�سكل ميكن العتماد عليه.
الزكاة و�سريبة الدخل

الزكاة 
يجنب خم�س�س للزكاة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى اأ�سا�س مبداأ ال�ستحقاق. يحمل املخ�س�س على 

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

التابعة خارج اململكة  لل�سركات  . بالن�سبة  التي تدرج �سمن حقوق امللكية غري امل�سيطرة  التابعة ل�سريبة الدخل  ال�سركات  ال�سركاء الأجانب يف  يخ�سع 
العربية ال�سعودية، يتم احت�ساب ال�سريبة وفقًا لالأنظمة ال�سريبية املتبعة يف تلك البلدان. وتدرج ح�سة ال�سركة منها �سمن قائمة الدخل املوحدة.

الأ�شول واللتزامات ال�شريبية املوؤجلة
يتم احت�ساب الأ�سول واللتزامات ال�سريبية املوؤجلة، التي ن�ساأت عنها كافة الفروقات املوؤقتة وفقًا لل�سرائح ال�سريبية املطبقة يف البلدان املعنية. يتم 
اإجراء مراجعة للقيمة الدفرتية لل�سرائب املوؤجلة، امل�سنفة كموجودات، بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة، وتخف�س بالقدر الذي مل يعد فيه اإمكانية 

ل�سرتدادها، ب�سكل جزئي اأو كلي، لعدم وجود اأرباح كافية خا�سعة لل�سريبة يف امل�ستقبل.
االإيجارات

 الإيجارات  الت�شغيلية
حتمل دفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية على قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار الت�سغيلي.

الإيجارات الراأ�شمالية
ت�سنف عقود الإيجار وعمليات البيع واإعادة ال�ستئجار كعقود اإيجار راأ�سمالية اإذا ما ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة 

بالأ�سل مو�سوع العقد اإلى امل�ستاأجر، بينما ت�سنف كافة عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�سغيلية.
اإثبات املوجودات اململوكة مبوجب عقود الإيجار الراأ�سمالية كموجودات للمجموعة �سمن املمتلكات والآلت واملعدات بالقيمة احلالية للحد الأدنى  يتم 

لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سل عند ن�ساأة الإيجار، اأيهما اأقل.
تكاليف التمويل، التي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود االإيجار والقيمة احلالية للحد االأدنى لدفعات االإيجار اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سل عند 

ن�ساأة الإيجار، اأيهما اأقل، حتمل على قائمة الدخل املوحدة على مدى فرتة الإيجار للو�سول اإلى معدل عائد ثابت على الر�سيد املتبقي من اللتزامات لكل 
فرتة حما�سبية.

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

تعوي�سات نهاية اخلدمة للعاملني
يجنب خم�س�س لتعوي�سات نهاية اخلدمة وفقا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على اأ�سا�س الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة كما يف تاريخ قائمة 

املركز املايل املوحدة. لدى ال�سركة برامج معا�سات تقاعد للموظفني املوؤهلني يف مناطق خارجية ذات �سيادة م�ستقلة.
توزيعات االأرباح

يتم قيد توزيعات الأرباح يف القوائم املالية املوحدة يف الفرتة التي تتم فيها املوافقة عليها.
االحتياطي النظامي   

مت�سيًا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة ،  تقوم ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 10 0/0 من 
�سايف الربح. ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�سركة يجوز التوقف عن تكوين هذا الحتياطي عندما يبلغ 50 0/0 من راأ�س املال.  هذا الحتياطي غري قابل 

للتوزيع كتوزيعات اأرباح.
املبيعات

متثل املبيعات قيمة الب�ساعة/اخلدمات التي مت اإ�سدار فواتري بها ومت ت�سليمها اأو تقدميها الى العمالء وتتحقق املبيعات عند ت�سليم الب�ساعة/اخلدمات 
الى العمالء وتظهر بال�سايف بعد اخل�سم التجاري اأو خ�سم الكميات.

اإلى  املبيعات مبا�سرة  تتم  “امل�سوقني”(.  ب�  لها هنا  لل�سركاء )وي�سار  تابعة مملوكة  �سركات  بت�سويق منتجاتها من خالل  التابعة  ال�سركات  بع�س  تقوم 
�سحن  عند  مبدئية  باأ�سعار  للم�سوقني  التابعة  التوزيع  حمطات  خالل  من  تتم  التي  املبيعات  ت�سجل  اأوروبا.  يف  امل�سوقني  اإلى  وكذلك  النهائيني  العمالء 

املنتجات، ويتم تعديلها اإلى الأ�سعار الفعلية امل�ستلمة من قبل امل�سوقني من عمالئهم النهائيني بعد خ�سم تكاليف ال�سحن والتوزيع والت�سويق.
تكلفة املبيعات

تت�سمن تكلفة املبيعات كل تكاليف النتاج املبا�سرة، والتى ت�سمل اأجور العمالة املبا�سرة، اخلامات املبا�سرة، وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بالإنتاج.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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امل�ساريف
تتكون م�ساريف البيع والت�سويق ب�سكل رئي�سي من التكاليف املتكبدة لت�سويق وبيع منتجات ال�سركات التابعة. ويتم ت�سنيف امل�ساريف الأخرى كم�ساريف 

عمومية واإدارية.
التكاليف املبا�سرة وغري املبا�سرة غري  املتعلقة بتكلفة املبيعات.  يتم توزيع امل�ساريف بني امل�ساريف العمومية  تت�سمن امل�ساريف العمومية والدارية 

والدارية وتكلفة املبيعات ب�سكل ثابت كلما تتطلب الأمر ذلك.
االأدوات املالية امل�ستقة 

ت�ستخدم املجموعة الأدوات املالية امل�ستقة مثل خيارات العمالت ومقاي�سات اأ�سعار العمولت لتغطية خماطر التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي والناجتة عن 
الأن�سطة الت�سغيلية، والتمويلية وال�ستثمارية ولتغطية بع�س اأجزاء خماطر اأ�سعار العمولت الناجتة عن الأن�سطة التمويلية. تقوم املجموعة، عادة، بت�سنيف 
ل�سيا�سات  امل�ستقة  املالية  الأدوات  ا�ستخدام  العمولت. يخ�سع  اأ�سعار  بالتغريات يف  املتعلقة  النقدية  التدفقات  كتغطية خماطر  امل�ستقة  املالية  الأدوات  هذه 
ال�سركة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة، والتي تقدم مبادئ خطية متعلقة با�ستخدام م�ستقات مالية تتفق مع ا�سرتاتيجية ال�سركة لإدارة املخاطر. يتم، يف 

الأ�سل، قيا�س الأدوات 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 الحتياطيات 
الأخرى يف حقوق امل�ساهمني اإذا كانت جوهرية، بينما يتم اإثبات اجلزء غري الفعال من التغطية يف قائمة الدخل املوحدة. واإذا ما اأدت تغطية خماطر التدفقات 
النقدية املتعلقة باللتزام املوؤكد اأو العملية املتوقعة اإلى اإثبات موجودات اأو مطلوبات ما، عندئذ يتم اإثبات الربح اأو اخل�سارة - التي مت اإثباتها �سابقًا - ف�ي 
القيا�س الأويل للموجودات واملطلوبات. وبالن�سبة لعملية التغطية التي ل توؤدي اإلى اإثبات موجودات اأو مطلوبات ما، يتم اإثبات املبالغ املوؤجلة 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.
التوقف عن  يتم  ن�سوؤها.  الدخل املوحدة عند  املوؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر يف قائمة  امل�ستقة غري  املالية  العادلة لالأدوات  القيمة  التغريات يف  اإثبات  يتم 
حما�سبة تغطية املخاطر عند اإنتهاء �سريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو اإنهاءها اأو تنفيذها، اأو عندما مل تعد تلك الأداة موؤهله ملحا�سبة تغطية املخاطر. ويف ذلك 
الوقت، بالن�سبة للعمليات املتوقعة، يتم الإبقاء على الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة الناجمة عن اأدوات تغطية املخاطر �سمن حقوق امل�ساهمني حلني حدوث العملية 

املتوقعة. ويف حالة عدم توقع حدوثها، يتم حتويل �سايف الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة - املثبتة �سمن حقوق امل�ساهمني - اإلى قائمة الدخل املوحدة لل�سنة.
حقوق امللكية غري امل�سيطرة

حتدد حقوق �سركاء امللكية غري امل�سيطرة يف �سايف املوجودات )عدا ال�سهرة( لل�سركات التابعة املوحدة ب�سكل م�ستقل عن حقوق امللكية للمجموعة. اإن 
ح�سة �سركاء امللكية غري امل�سيطرة من اخل�سائر التي تزيد عن حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف حقوق ملكية ال�سركة التابعة يتم توزيعها مقابل حقوق 

املجموعة با�ستثناء احلد الذي يكون فيه على �سركاء امللكية غري امل�سيطرة التزام ملزم واأن يكونوا قادرين على تقدمي ا�ستثمار ا�سايف لتغطية اخل�سائر.

العمالت االأجنبية
املوجودات  اأر�سدة  حتويل  ويعاد  املعامالت.  حدوث  وقت  ال�سائدة  التحويل  باأ�سعار  ال�سعودي  الريال  اإلى  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  حتول 
واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل باأ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ. تدرج الأرباح واخل�سائر الناجتة 

عن الت�سديدات اأو حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.
ترتجم القوائم املالية للعمليات اخلارجية للريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة بالن�سبة للموجودات واملطلوبات، 
وعلى اأ�سا�س متو�سط اأ�سعار التحويل لل�سنة بالن�سبة لالإيرادات وامل�ساريف. حتول عنا�سر حقوق امللكية، فيما عدا الأرباح املبقاة، ب�سعر التحويل ال�سائد 

عند ن�سوء كل عن�سر. تدرج الت�سويات الناجتة عن ترجمة القوائم املالية للعمليات الأجنبية، �سمن الحتياطيات الأخرى يف حقوق امل�ساهمني.
التقارير القطاعية 

القطاع هو جزء اأ�سا�سي من املجموعة، يقوم بتقدمي منتجات اأو خدمات معينة )قطاع اأعمال( اأو يقوم بتقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اقت�سادية معينة 
)قطاع جغرايف(، وعادًة ما يكون القطاع معر�س ملخاطر وعوائد ذات طبيعة خمتلفة عن القطاعات الأخرى.

التحول اإلى معايري التقارير املالية الدولية
اعتمدت الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني خطة للتحول ملعايري التقارير املالية الدولية. تتطلب اخلطة من جميع ال�سركات املدرجة بال�سوق املالية 
ال�سعودية )»تداول«(، ابتداًء من 1 يناير 2017م، اإعداد قوائمها املالية وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري 
واالإ�سدارات االأخرى املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونية )»معايري التقارير املالية الدولية«(. وعليه، بداية من 1 يناير 2017، �سوف 

تقوم ال�سركة باإعداد قوائمها املالية املوحدة وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

نقد ونقد مماثل    - 4

20162015

1.314.3623.134.797نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك
1.592.296684.273ودائع ق�سرية الجل ومرابحات

2.906.6583.819.070
وت�ستحق عمولت طبقا  للنقد  املجموعة  متطلبات  اأ�سهر( ح�سب  ثالثة  ايل  واحد  يوم  )من  لفرتات خمتلفة  مودعة  واملرابحات  الأجل  ق�سرية  الودائع 

للمعدلت التجارية العادية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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املدينون - 5

20162015

2.206.0251.876.532مدينون جتاريون
1.180.7381.436.573م�ستحق من اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 20(
)98.605()129.340(ناق�سًا: خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

3.257.4233.214.500

كانت حركة خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها كالآتي :
20162015

98.60590.633يف بداية ال�سنة  
55.964123.394احلركة خالل ال�سنة

)115.422()25.229(مبالغ م�سطوبة خالل ال�سنة  

129.34098.605يف نهاية ال�سنة

املخـــزون  - 6
20162015

1.443.5902.091.359خمزون تام ال�سنع
1.394.1131.422.801مواد خام

932.006915.892قطع غيار 
572.225600.066خمزون حتت الت�سغيل

4.341.9345.030.118

)213.947()178.510(ناق�سًا: خم�س�س خمزون بطىء احلركة 

4.163.4244.816.171

الدفعات مقدماً واملوجودات املتداولة الأخرى- 7

20162015

487.150373.750ذمم مدينة غري جتارية
372.093406.028م�ساريف مدفوعة مقدمًا 

230.283212.381�سلف للموظفني و قرو�س �سكنية
153.59449.727دفعات مقدمة ملوردين

400102.268م�ستحق من اأطراف ذات عالقة - غري جتارية )اي�ساح 20(
31.33024.881موجودات متداولة اأخرى  

1.274.8501.169.035

الإ�شتثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع- 8
ميثل هذا البند ا�ستثمارات املجموعة يف �سركات متداولة حملية مببلغ 202 األف ريال �سعودي )2015: 410 األف ريال �سعودي( و�سركات دولية مببلغ 71 

األف ريال �سعودي )2015: 341 األف ريال �سعودي(.
 كانت حركة ال�ستثمارات خالل ال�سنة، كما يلي:

20162015التكلفة:

590.189572.569يف بداية ال�سنة
17.620-ال�سافات

-)437.224(ال�ستبعادات
152.965590.189يف نهاية ال�سنة

الأرباح غري املحققة:
161.507192.180يف بداية ال�سنة

)30.673()41.130(خ�سائر غري حمققة خالل ال�سنة
120.377161.507يف نهاية ال�سنة

273.342751.696�سايف القيمة الدفرتية
بلغت  كما  �سعودي(،  ريال  مليون  �سعودي )2015: 37.9  ريال  مليون  مبلغ 23.2  للبيع  املتاحة  املالية  الأوراق  الإ�ستثمارات يف  امل�ستلمة من  الأرباح  توزيعات  بلغت 
الإيرادات املحققة من بيع اأوراق مالية متاحة للبيع مبلغ 140.3 )2015: ل �سئ(، حيث مت قيدها من �سمن الإيرادات الأخرى يف قائمة الدخل املوحدة )اإي�ساح 29(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة، امل�شروعات امل�شرتكة والأخرى- 9
يتكون ر�سيد ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة، امل�سروعات امل�سرتكة والأخرى كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

ن�سبة امللكية
2016    2015

20162015

ال�سركات الزميلة
35.45146.129143.156   35.45   ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك املعادن )معدنية(  

40.0040.00130.901126.974�سركة كالريانت ال�سعودية للملونات املحدودة 

277.030270.130جمموع ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة

ال�سركات املدارة ب�سورة م�سرتكة
33.333.3533.641491.313�سركة البيوتانول ال�سعودية املحدودة 

411.295412.876ا�ستثمارات اأخرى

1.221.9661.174.319جمموع ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة، امل�سروعات امل�سرتكة والأخرى 

تتمثل احلركة يف ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة، امل�سروعات امل�سرتكة والأخرى فيما يلى:
20162015

1.174.319989.037ر�سيد بداية ال�سنة 
60.26228.981ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح ال�سنة

213.116-اإ�سافات خالل ال�سنة )*(
)36.801(-اإ�ستبعادات خالل ال�سنة )**(

)8.985()12.615(توزيعات اأرباح م�ستلمة 
)11.029(-النخفا�س يف ا�ستثمارات يف �سركات زميلة واأخرى

1.221.9661.174.319ر�سيد نهاية ال�سنة 
)*(  تتكون ال�سافات خالل العام 2016 مببلغ ل �سى  ريال �سعودى )2015: ب�سكل رئي�سي من الزيادة يف راأ�س مال �سركة الت�سنيع وخدمات الطاقة مببلغ 168 مليون ريال �سعودي(.
)**(  خالل الربع الرابع من العام 2015، قامت �سركة الت�سنيع الوطنية ببيع كامل ح�ستها يف راأ�سمال ال�سركة الوطنية ملواد التعبئة )وطن باك( ونتج عن ذالك ارباح را�سمالية 

مببلغ 31 مليون ريال �سعودي )اإي�ساح 29(.

املمتلكات و الآلت واملعدات- 10

االأرا�سى 
واملباين

 واالإن�ساءات

االآالت
 واملعدات

العدد 
واالأدوات

االأثاث
واملفرو�سات 

واملعدات 
املكتبية

ال�سيارات
اأجهزة 
حا�سب 

اآيل

تطوير 
مناجم

مواد 
م�ساعدة 
)حمفزة(

اأعمال 
راأ�سمالية

حتت التنفيذ
  االإجمــايل

التكلفة:
3.910.54025.154.5827.619103.20875.65825.6321.111.48657.7212.558.69733.005.143كما يف 2016/1/1

809.347 53.000490.992 19)739( 22.010239.350262.6511.299الإ�سافات
)102.707( )4.836( )54.707()1.471(- )1.936( )2.251()603()36.164( -ال�ستبعادات

 -)546.500(- )288.637( - - 74- 448.918 386.145 حتويالت/ت�سويات
)187.420( )3.017(- )7.636(- - 55 - )149.566()27.256(ت�سويات ترجمة عمالت اأجنبية، بال�سافى

33.524.363 2.495.336 56.014 813.761 75.02124.893 103.737 7.042 4.291.43925.657.120 كما يف 2016/12/31

اال�ستهالك والهبوط:
10.255.690 -774.4408.797.4073.46077.75363.19222.108468.55148.779كما يف 2016/1/1

1.755.102- 95.16714.020 4،703758 9.796 182.0571.448.5947ا�ستهالك ال�سنة
)60.138( - )54.707( - )739( )1.641()1.790()507( )754( - الإ�ستبعادات

 - - -)38.141()3()282( )120( -5.74032.806حتويالت/ت�سويات
9.895 -- - - - - - 9.895- هبوط يف قيمة املوجودات

)81.210(- - )7.326( - - 225- )76.728(2.619ت�سويات ترجمة عمالت اأجنبية، بال�سافى

11.879.339       -964.85610.2112202.96085.86465.57222.124518.2518.092 كما يف 2016/12/31

�سايف القيمة الدفرتية:
21.645.024 2.495.336 47.922 295.510 17.8739.0492.769 3.326.58315.445.9004.082كما يف 31 دي�سمرب 2016

2.558.69722.749.453 3.524642.9358.942 12.466 25.455 4.159 3.136.10016.357.175 كما يف 31 دي�سمرب 2015
l .)يت�سمن بند الأرا�سى واملبانى والإن�ساءات قيمة اأرا�سى ل ت�ستهلك مببلغ  115 مليون ريال �سعودي )2015: 109 مليون ريال �سعودي

l .)يت�سمن بند الأرا�سى واملبانى والإن�ساءات قيمة حت�سينات مباين م�ستاأجرة بلغت �سايف القيمة الدفرتية لها 5،9 مليون ريال �سعودي )2015:  7.3 مليون ريال �سعودي

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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l  تتمثل الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ كما يف 31 دي�سمرب 2016 و 2015 ب�سكل رئي�سي من تكاليف م�سروع التو�سعة ل�سكن العاملني وتكاليف
بلغت  االإنتاج.  خطوط  مرافق  وتو�سعة  التابعة  ال�سركات  لبع�ض  اأخرى  وم�سانع  التكاليف  وتوفري  الكفاءة  وم�ساريع  والبيئة  ال�سالمة  حت�سينات 
تكاليف التمويل التي مت ر�سملتها على بند الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ خالل العام 2016 مبلغ 3،2 مليون ريال �سعودي )2015: 5،6 مليون 

ريال �سعودي( .
l  اإن بع�س الأرا�سي املقام عليها بع�س امل�سانع واملرافق اخلا�سة ببع�س ال�سركات التابعة م�ستاأجرة بعقود اإيجار قابلة للتجديد من الهيئة امللكية

للجبيل وينبع باأجور رمزية لفرتات ت�سل اإلى 30 �سنة قابلة للتجديد لفرتات اأخري.
l .)17 مت رهن بع�س املمتلكات والآلت واملعدات لبع�س ال�سركات التابعة �سمانًا للقرو�س املقدمة لها )اإي�ساحي 14 و

امل�شروعات حتت التنفيذ- 11

20162015

4.347.1692.828.622�سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة املحدودة*

612.047905.585م�سروعات اأخرى 

4.959.2163.734.207

)*(  تتكون م�ساريع �سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة املحدودة ب�سكل رئي�سي كما يف 31 دي�سمرب 2016 من:

اأ (  تكاليف اإن�ساء م�سنع ملعاجلة مادة الأملنيت كم�سدر اإ�سايف للمادة اخلام لإنتاج ثاين اأك�سيد التيتانيوم يف مدينة جيزان بوا�سطة �سركة جممع 
�سناعات املعادن املتطورة املحدودة. وتقدر التكلفة الإجمالية للم�سروع مببلغ 3.1 مليار ريال �سعودي، ومن املتوقع اأن يبداأ هذا امل�سروع يف 

الإنتاج خالل الن�سف الول من العام 2017.
اإن�ساء م�سروع لإنتاج مادة التيتانيوم الإ�سفنجي بوا�سطة �سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة وتوهو ملعدن التيتانيوم املحدودة،  ب(  تكاليف 
وتقدر التكلفة الإجمالية للم�سروع مببلغ 1.7 مليار ريال �سعودي. ومن املتوقع اأن يبداأ هذا امل�سروع يف الإنتاج خالل الن�سف الثاين من العام 

.2017
مبا�سرة  املتعلقة  الإقرتا�س  تكاليف  يف  واملتمثل  �سعودى(  ريال  مليون   44.6  :2015( �سعودى  ريال  مليون   148.9 مبلغ  ر�سملة  مت   ،2016 عام  خالل 

بامل�سروعات حتت التنفيذ .

املوجودات غري امللمو�شة- 12
20162014

2.406.3032.410.745ال�سهرة )اأ(
437.134532.592تكاليف برامج احلا�سب الآيل والتقنية وموجودات غري ملمو�سة اأخرى، بال�سايف )ب(

3.3582.247م�ساريف ما قبل الت�سغيل وتكاليف موؤجلة، بال�سايف

2.846.7952.945.584

ال�سهرة اأ- 
مراجعة الهبوط يف القيمة

تقوم اإدارة املجموعة باإجراء اختبار �سنوي ملراجعة الهبوط يف قيمة ال�سهرة. والإجراء االختبار، يتم حتديد الوحدات املدرة للنقدية. وبناءًا على اختبار 
تقييم ال�سهرة الذي مت اإجراوؤه خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016، تبني لالإدارة باأنه ال يوجد دليل علي هبوط فى قيمة ال�سهره.  اإن الهبوط الذي 
مت حتديده يف عام 2015 يف �سركة تابعة لكري�ستل كان قد مت ت�سجيله يف قائمة الدخل املوحدة )اي�ساح 28(. مت حتديد القيمة القابلة لالإ�سرتداد على 
اأ�سا�س املعلومات امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خلم�سة ع�سر �سنة امل�ستخدمة يف املوازنة املالية املعتمدة من الإدارة، وقد 
مت تقدير معدل النمو امل�ستدام ب� 3٪ على التدفقات النقدية التي تزيد عن مدة املوازنة املالية. ترى الإدارة باأن معدلت النمو التقديرية ل تزيد عن 

متو�سط معدالت النمو للمدى طويل االأجل املتعلق بن�ساط ال�سركة.
ب- خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 ، قامت احدى ال�سركات التابعه ل�سركة كري�ستل بالعرتاف بانخفا�س يف قيمة بع�س املمتلكات و الآلت 

واملعدات بقمية 9.9 مليون ريال �سعودي  )2015: 133.19 مليون ريال �سعودي( حيث تعتقد الأدارة اأنه لي�س لها منفعة يف امل�ستقبل )اي�ساح 28(.

املوجودات غري املتداولة الأخرى- 13
20162015

392.337229.815تكاليف تقييم وا�ستك�ساف، بال�سايف
233.426307.334ال�سرائب املوؤجلة

161.46163.864اأخرى

787.224601.013

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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الت�شهيالت البنكية ق�شرية الأجل واملرابحات - 14
كما يف 31 دي�سمرب 2016، ح�سلت املجموعة على ت�سهيالت ائتمانية ق�سرية الأجل بلغت 324 مليون ريال �سعودي )2015: 2.295 مليون ريال �سعودي(. 
وقد بلغ الر�سيد القائم كما يف 31 دي�سمرب 2016 مبلغ 68 مليون ريال �سعودي )2015: 2.018 مليون ريال �سعودي(. هذه الت�سهيالت م�سمونة ب�سندات 

لأمر ل�سالح البنوك واملوؤ�س�سات املالية وبع�س التعهدات املالية، وحتمل عمولة وفقًا للمعدلت التجارية ال�سائدة.

الدائنــون- 15
20162015

1.986.6871.739.650دائنون جتاريون 
6.966160م�ستحق اإلى اأطراف ذات عالقة )اي�ساح 20( 

18.238-دائنون اآخرون

1.993.6531.758.048

امل�شاريف امل�شتحقة واملطلوبات املتداولة الأخرى - 16
20162015

667.096922.087م�ساريف م�ستحقة
617.346180.381ذمم دائنة اأخرى

506.675358.350خم�س�س زكاة و�سريبة دخل
280.665176.877مزايا موظفني م�ستحقة
93.81193.811توزيعات اأرباح م�ستحقة

31.175-خم�س�س ابحاث وتطوير
4.01834.299مطلوبات متداولة اأخ�رى

2.169.6111.796.980

ال�شكوك والقرو�س طويلة الأجل - 17
20162015

ال�سكوك:
2.000.0002.000.000الإ�سدار الأول

القرو�س:
2.660.0172.554.377�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي )اأ(

19.747.53220.168.494بنوك جتارية واأخرى )ب( 
24.407.54924.722.871اإجمالى ال�سكوك والقرو�س طويلة الأجل

)4.401.400()2.805.911(ناق�سًا: اجلزء املتداول
)408.103()341.451(تكاليف التمويل املوؤجلة، بال�سايف

21.260.18719.913.368اجلزء غري املتداول

ال�سكوك
بتاريخ 30 جمادى الآخرة 1433 ه� )املوافق 21 مايو 2012م(، اأ�سدرت ال�سركة اإ�سدارها الأول اخلا�س من ال�سكوك بقيمة 2 مليار ريال �سعودى، وبقيمة 
اإ�سمية قدرها 1.000.000 ريال �سعودى لكل منها، بدون خ�سم اأو عالوة اإ�سدار. وياأتي هذا الإ�سدار كاأول اإ�سدار من برنامج ال�سكوك املعتمد اإ�سداره 
على عدة فرتات. يحمل الإ�سدار معدل عائد متغري على اأ�سا�س الأ�سعار ال�سائدة بني البنوك فى اململكة العربية ال�سعودية )�سايبور( زائدا هام�س حمدد 

ي�ستحق ال�سداد كل ن�سف �سنة. ت�ستحق ال�سكوك ال�سداد بالقيمة الإ�سمية بتاريخ ا�ستحقاقها فى 16 رم�سان 1440 ه� )املوافق 21 مايو 2019م(.
)اأ( القرو�س )»�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي«(

�سعودي )2015:  ريال  مليون  بقيمة 4،605  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  الأجل من  وت�سهيالت طويلة  قرو�س  على  باحل�سول  املجموعة  قامت 
3.597 مليون ريال �سعودي(. وقد بلغ الر�سيد القائم كما يف 31 دي�سمرب 2016 مبلغ 2،660 مليون ريال �سعودي )2015: 2.554 مليون ريال �سعودي(. 
اإن بع�س هذه القرو�س م�سمونة برهن بع�س موجودات  2006م.  اأق�ساط خمتلفة تبداأ بتواريخ خمتلفة تبداأ يف �سبتمرب  يتم ت�سديد هذه القرو�ض على 

اململوكة لبع�س ال�سركات التابعة، �سندات لأمر و�سمانات  من امل�ساهمني. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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)ب( البنوك التجارية واأخرى
ح�سلت املجموعة على ت�سهيالت وقرو�س طويلة الأجل من بنوك جتارية مببلغ 20،423 مليون ريال �سعودي )2015: 25.304 مليون ريال �سعودي(. وقد 
الت�سهيالت والقرو�س  بلغ الر�سيد القائم كما يف 31 دي�سمرب 2016، مبلغ 19،748 مليون ريال �سعودي )2015: 20.168 مليون ريال �سعودي(. هذه 

م�سمونة ب�سندات لأمر وبرهن بع�س موجودات بع�س ال�سركات التابعة بالإ�سافة اإلى �سمانات من ال�سركاء.
حتمل تلك القرو�س عمولة وفقا لالأ�سعار التجارية ال�سائدة.

اأعاله مع البنوك التجارية و�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ت�ستمل على �سروط وتعهدات مالية،  بع�ض اتفاقيات القرو�ض للمجموعة امل�سار اليها 
ونظرا لتجاوز املجموعة لبع�ض هذه ال�سروط والتعهدات، مت احل�سول على اإعفاء من كل البنوك املانحة حتى 30 يونيو 2017. 

تعوي�شات نهاية اخلدمة للعاملني - 18
20162015

1354.059329.564 يناير
78.52269.024مكون خالل ال�سنة

)44.529()18.338(خم�س�س م�ستخدم

31414.243354.059 دي�سمرب

املطلوبات غري املتداولة الأخرى - 19
20162015

260.155460.788مطلوبات �سرائب دخل موؤجلة
151.881134.510خم�س�س تكاليف اإ�سالح واإقفال مناجم 

128.75879.173التزامات توقف عمل موجودات 
115.498133.079التقاعد واملنافع الأخرى ملا بعد التقاعد

 -15.733م�ستقات اأداوات املالية
437.266177.762اأخرى

1.109.291985.312

املعامالت والأر�شدة مع الأطراف ذات العالقة- 20
اأهم املعامالت واملبالغ التقريبية للتعامالت مع الأطراف ذات العالقة خالل ال�سنة هي كما يلي:

20162015

5.471.9074.769.178مبيعات

29.88627،805بدلت، م�ساريف، رواتب ومزايا ملجل�س الدارة، اللجان والدارة العليا

متت املعامالت مع االأطراف ذات العالقة اأعاله �سمن الن�ساط االعتيادي الأعمال ال�سركة، ومتت املوافقة على اأحكام و�سروط هذه املعامالت من قبل االإدارة.
بع�ض ال�سركات التابعة اأبرمت اإتفاقيات ت�سويق ومبيعات مع �سركاء اأجانب ) ي�سار لهم ب� »امل�سوقني«(، حيث وافق امل�سوقني على ت�سويق منتجات بع�ض 
�سركات املجموعة بناءًا على ا�سعار متفق عليها م�سبقًا طبقًا لالإتفاقيات. حددت الإتفاقيات م�سئوليات الت�سويق والكميات الى امل�سوقني، وكذلك املناطق 

اجلغرافية التى �ستباع فيها املنتجات، ومعادلة ح�ساب ال�سعر، و�سروط ال�سداد واالإلتزامات االأخرى.
امل�ستحق من الأطراف ذات العالقة كما يف 31 دي�سمرب يتمثل يف:

20162015

455.873511.149�سركة با�سل اآ�سيا با�سفيك
332.478511.103با�سل الدولية للتجارة )اأف. زد. اإي( 

186.134146.968�سركة ال�سحراء و املعادن للبرتوكيماويات  
86.36495.835�سركة ايفونيك اأيه جى

62.948105.737�سركة با�سل للمبيعات والت�سويق 
29.76715.575�سركة ايفونيك والت�سنيع الوطنيه للت�سويق

15.60642.956�سركات داو با�سفيك للبرتوكيماويات      
8.2537.250�سركة الواحة للبرتوكيماويات

-3.315اأطراف ذات عالقة اأخري

1.180.7381.436.573

1.180.3381،334،305جتارية
400102،268غري جتارية

1.180.7381.436.573

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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امل�ستحق ايل الأطراف ذات العالقة كما يف 31 دي�سمرب يتمثل يف:
20162015

6.966160اأطراف ذات عالقة اأخري

مو�سح  هو  كما  اعاله  املذكورة  باملعامالت  اأ�سا�سًا  متعلقة  العالقة  ذات  الأطراف  وايل  من  امل�ستحق  اأر�سدة  كانت  و2015،   2016 دي�سمرب   31 يف  كما 
باي�ساحات اأرقام 5، 7 و15 علي التوايل.

الزكــاة و�شريبة الدخل- 21
يتم ح�ساب الزكاة و�سريبة الدخل وحتميلها على قائمة الدخل املوحدة بناءًا على تقديرات الإدارة، والفروقات الناجتة عن ح�سبة الزكاة و�سريبة الدخل 

النهائية يتم ت�سويتها يف نهاية ال�سنة .
حركة خم�س�س الزكاة خالل ال�سنة كما يلى:

20162015

1352.891230.899 يناير
)137.645()17.824(م�سدد خالل ال�سنة/ت�سويات

121.093259.637خم�س�س ال�سنة

31456.160352.891 دي�سمرب

حركة خم�س�س �سريبة الدخل خالل ال�سنة كما يلى : 
20162015

5.45955.140يف بداية ال�سنة  
)144.659()76.657(م�سدد خالل ال�سنة/ت�سويات

121.71394.978خم�س�س ال�سنة

3150.5155.459 دي�سمرب

506.675358.350اإجمالى التزام الزكاة و�سريبة الدخل

الربوط واالقرارات الزكوية و�سريبة الدخل
خالل العام 2015، ح�سلت ال�سركة على موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتوحيد القرارات الزكوية لل�سركة القاب�سة و�سركاتها التابعة اململوكة بن�سبة 
100٪ وذلك بداية من عام 2008م. �ستقوم ال�سركة باإعداد القوائم املالية املوحدة و القرارات الزكوية املعدلة للمجموعة وذلك من �سنة 2008م ولغاية 
2014م. �ستقوم ال�سركة مبراجعة املخ�س�سات الزكوية التي �سبق العرتاف بها وذلك عند ا�ستالم الربط الزكوي النهائي على القوائم املالية املوحدة. 

تقدم ال�سركات التابعة غري اململوكة بالكامل اإقراراتها الزكوية ب�سكل م�ستقل لكل �سركة.
قامت ال�سركة بتقدمي اقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل حتي عام 2015، و�سددت امل�ستحقات الزكوية وح�سلت علي ال�سهادات املقيدة. 
اأ�ستلمت ال�سركة الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتي عام 2007 ومل ت�ستلم ال�سركة الربط النهائي بعد لل�سنوات التالية من الهيئة العامة 

للزكاة والدخل.
اأظهرت فروقات زكوية  والتي  والدخل عن عدة �سنوات،  الزكاة  التابعة ربوط زكوية معدلة من م�سلحة  ال�سركات  اإ�ستلم عدد من  العام 2013،  خالل 
اإ�سافية مببلغ 192 مليون ريال �سعودي. وقامت ال�سركات التابعة بتقدمي اعرتا�ض على هذه الربوط، وتعتقد االدارة باأنه لن تن�ساأ اأي التزامات جوهرية 

عن ذلك. 

راأ�س املال- 22
يتكون راأ�س مال ال�سركة البالغ 6.689.142 الف ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2016 )2015: 6.689.142 الف ريال �سعودي( من 668.914 الف 

�سهم )2015: 668.914 الف �سهم(، قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي.

توزيعات الأرباح- 23
وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف جل�ستها املنعقدة بتاريخ 19 جمادى الثاين 1436 ه� )املوافق 8 اأبريل 2015م( على تو�سيات جمل�س الإدارة بتوزيع 

اأرباح نقدية �سنوية للم�ساهمني عن عام 2014 بواقع 1 ريال �سعودي لكل �سهم،  وعلى مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة مببلغ 2 مليون ريال �سعودي.

الإحتياطيات الأخرى - 24
يتكون بند الحتياطيات الأخرى كما يف 31 دي�سمرب 2016، ب�سكل رئي�سي من فروقات ترجمة القوائم املالية لل�سركات التابعة باخلارج مببلغ 1.346 مليون 
ريال �سعودي )2015: 1.193 مليون ريال �سعودي(، بالإ�سافة الى فرق �سراء حقوق اأقلية مببلغ 992 مليون ريال �سعودي )اإي�ساح 2( )2015: 978 مليون 

ريال �سعودى(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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حقوق امللكية غري امل�شيطرة- 25
20162015

5.779.9467.351.998ر�سيد بداية ال�سنة
)233.433(581.720احل�سة يف �سايف اأرباح ال�سركات التابعة لل�سنة

-144.305حقوق ملكية غري م�سيطرة جديدة ناجتة عن توحيد �سركة تابعة جديدة
)771.576(-حقوق ملكية غري م�سيطرة م�ستحوذ عليها

)538.911()1.026.892(توزيعات اأرباح
)28.132()16.717(اأخرى، بال�سايف

5.462.3625.779.946ر�سيد نهاية ال�سنة

م�شاريف البيع والت�شويق- 26
20162015

544.743596.852�سحن ونقل
119.166109.079رواتب ومزايا موظفني

55.964123.394خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها
36.74132.637حوافز موزعني

48.89286.401اأخ�رى

805.506948.363

امل�شاريف العمومية والإدارية - 27
20162015

515.767481.812رواتب ومزايا موظفني و�سفريات 
253.686278.469بحث و تطوير

141.708353.715ا�ست�سارات واأتعاب مهنية
54.84462.204ا�ستهالك واإطفاء

17.02721،933ا�سالحات و�سيانة
12.06926.863اإيجار 
65.85249،296اأخرى

1.060.9531.274.292

الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة- 28
20162015

9.89580.522هبوط يف قيمة ممتلكات واآالت ومعدات )اي�ساح 10( 
133.196-هبوط يف قيمة موجودات غري متداولة )اي�ساح 13(

100.000-هبوط يف قيمة م�سروعات حتت التنفيذ 
67.242-هبوط يف قيمة ال�سهرة )اي�ساح 12 اأ(

11.029-هبوط يف قيمة ا�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة واالأخرى

9.895391.989

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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الإيرادات/ )امل�شاريف( الأخرى، بال�شايف- 29

20162015

-140.345اأرباح بيع ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع
28.42312.354عوائد مرابحات واخرى
23.21738.848توزيعات اأرباح م�ستلمة 

)15.183(4.859اأرباح/)خ�سائر( من بيع ممتلكات واآلت ومعدات
1.9827.016اإطفاء مكا�سب موؤجلة 

31.119-اأرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات يف �سركة زميلة )اي�ساح 9(
)363.943(-امل�ستقات املالية و العقود الآجلة )اي�ساح 33(

)16.562()15.112(خ�سائر فروقات حتويل عمالت اأجنبية
25.688)6.244(اأخرى

177.470)280.663(

ربح/)خ�شارة( ال�شهم- 30
مت احت�ساب ربح/)خ�سارة( ال�سهم املتعلق بالدخل من العمليات الرئي�سية و�سايف ربح/)خ�سارة( ال�سنة على اأ�سا�س اإجمايل الأ�سهم امل�سدرة 

والبالغة 668.914 األف �سهم كما يف 31 دي�سمرب  2016 )2015: 668.914 األف �سهم(.

التقارير القطاعية- 31
يتمثل ن�ساط ال�سركة )املركز الرئي�سي( يف اال�ستثمارات وتعمل ال�سركات التابعة يف املجال ال�سناعي والبرتوكيماويات. االأ�سواق الرئي�سية 
لقطاع البرتوكيماويات هي اململكة العربية ال�سعودية واأوروبا وال�سرق الأو�سط واآ�سيا، وللقطاعني ال�سناعي واملركز الرئي�سي واأخرى هي 
من  املجموعة  وتتكون  واآ�سيا.  الأو�سط  وال�سرق  واأ�سرتاليا  واأوروبا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وجنوب  و�سمال  ال�سعودية  العربية  اململكة 

قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:

اإنتاج ثانى اأك�سيد التيتانيوم وعمليات اإنتاج متخ�س�سه فى ماده الروتايل وهى املادة اخلام لإنتاج :قطاع الكيماويات وال�سناعات التحويلية
ثاين اأك�سيد التيتانيوم، واإنتاج البطاريات ال�سائله لل�سيارات، واإنتاج الر�سا�س و�سلفات ال�سوديوم، 

واإقامه ال�سناعات البال�ستيكية بكافه اأنواعها واإنتاج األواح الكريليك.
ي�ستمل على الكيماويات الأ�سا�سية، والبوليمرات.:قطاع البرتوكيماويات

ي�ستمل على عمليات املركز الرئي�سى، ومراكز التقنيه والبتكارات والأن�سطة ال�ستثمارية، وتقدمي :املركز الرئي�سى واأخرى
اخلدمات الفنية ال�سناعية.

وفيما يلي البيانات املالية املختارة لهذه القطاعات:
قطاع

الكيماويات 
وال�سناعات 

التحويلية

قطاع
البرتوكيماويات

املركز 
املجمــوعالت�سوياتالرئي�سي واأخرى

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016  
43.335.922 )15.665.832( 16.462.011 21.381.050 21.158.693 جمموع املوجودات
29.820.914 )2.242.773( 7.046.872 13.523.94911.492.866 جمموع املطلوبات

15.196.970 )4.371.032( 358.282 11.811.674 7.398.046 املبيعات
3.472.460 )8.090( 61.632 2،754.133 664.785اإجمايل الربح 

1.656.368 )290.419( 295.786 2.097.834 )446.833( الدخل/)اخل�سارة( من العمليات الرئي�سية
1.905.952- 41.791 1.151.451 712.710 ال�ستهالكات والطفاءات

2.045.370- 73.647 311.467 1.660.256 م�ساريف راأ�سمالية

كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015  
44.975.048)15.326.232(21.275.94122.507.02416.518.315جمموع املوجودات
31.226.937)1.429.982(13.150.63112.325.5677.180.721جمموع املطلوبات

15.145.511)3.504.514(7.344.09810.905.344400.583املبيعات
50.3312.081.91979.5119862.212.747اإجمايل الربح

)372.916(1.048.853)1.298.754(1.382.633)1.505.648(الربح/)اخل�سارة( من العمليات الرئي�سية
1.827.742-653.3941.132.28242.066ال�ستهالكات والطفاءات

2.127.382-1.526.331565.69835.353م�ساريف راأ�سمالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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الرتباطات والإلتزامات املحتملة- 32

االرتباطات الراأ�سمالية )اأ( 
يوجد لدى املجموعة الرتباطات الراأ�سمالية التالية:

20162015

688.629762.331ارتباطات علي م�سروعات حتت التنفيذ و�سراء ممتلكات واآلت ومعدات
227.000-اإرتباطات علي عقود ا�ست�سارات

االرتباطات مبوجب عقود االإيجار الت�سغيلي )ب( 
20162015

103.716110.002دفعات مبوجب عقود اإيجار ت�سغيلي مت حتميلها كم�ساريف خالل ال�سنة 

تتكون دفعات عقود الإيجار الت�سغيلي من الإيجارات امل�ستحقة على املجموعة عن اإ�ستئجار اأرا�سي ووحدات �سكنية ومواقع للم�سانع، يرتاوح معدل فرتة 
عقود الإيجار املتفق عليها من �سنة اإلى 30 �سنة.

تقوم �سركة كري�ستل اإن اأورجانيك الكيميائية )�سركة تابعة( باإ�ستئجار عدة اأرا�سي وممتلكات ومرافق ومعدات مبوجب عقود اإيجار ت�سغيلية غري قابلة 
لالإلغاء ولفرتات متعددة.

احلد الأدنى للدفعات امل�ستقبلية املتعلقة بكل عقود الإيجار غري القابلة لالإلغاء والتي تزيد عن �سنة هي على النحو التايل: 
20162015

88.74575.575�سنة واحدة
129.915166.826�سنتان اإلى 4 �سنوات

8.72316.828اأكرث من 4 �سنوات

227.383259.229اإجمايل احلد الأدنى لدفعات عقود الإيجار

)ج( لدى �سركة كري�ستل اإتفاقيات �سراء متعددة ل�سراء املعدن اخلام الذي يتم اإ�ستخدامه يف اإنتاج ثاين اأك�سيد التيتانيوم، وبع�س الإتفاقيات الأخرى 
ل�سراء املواد اخلام واملنافع العامة واخلدمات ب�سروط خمتلفة متتد اإلى عام 2020. كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة كان احلد الأدنى للدفعات 

امل�ستقبلية املقدرة مبوجب هذه العقود غري القابلة لالإلغاء كما يلي:
20162015

1.882.1701.271.059�سنة واحدة
938.2991.162.977�سنتان اإلى 4 �سنوات

47.04456.956اأكرث من 4 �سنوات

2.867.5132.490.992اإجمايل احلد الأدنى  لدفعات امل�ستقبلية

االلتزامات املحتملة
1- كما يف 31 دي�سمرب، كان لدي املجموعة خطابات �سمان واعتمادات م�ستندية قائمة كما يلي:

20162015

2.765.2622.128.458خطابات �سمان واعتمادات م�ستندية

2- قدمت ال�سركة �سمانات اعتبارية الى البنوك التجارية و�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي بن�سبة متلكها يف روؤو�ض اأموال بع�ض ال�سركات التابعة 
والزميلة مقابل القرو�س التي مت احل�سول عليها من تلك اجلهات. وقد بلغ اجمايل تلك ال�سمانات كما يف 31 دي�سمرب 2016 مبلغ 6.105 مليون ريال 

�سعودي )2015: 8.408 مليون ريال �سعودي(.
3- هناك ق�سايا مقامة �سد املجموعة خالل دورة اعمالها العادية، بخالف ما مت الف�ساح عنه، ويتم الرتافع ب�ساأنها، كما يوجد ق�سايا جاري التفاق 
على ت�سويتها النهائية. ل ميكن حاليًا حتديد النتيجة النهائية لهذه الق�سايا ب�سكل موؤكد كما يف تاريخ اعداد القوائم املالية املوحدة. كما ل تتوقع الدارة، 

كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة، اأن يكون لهذه الق�سايا اأثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

الأدوات املالية امل�شتقة- 33
لدي املجموعة عقود عمالت اأجنبية اآجلة و اأدوات عمالت اأجنبية اأخري. بلغت القيمة العادلة القائمة لهذه العقود كما يف 31 دي�سمرب 2015 مبلغ 138 
مليون ريال �سعودي )2015: 962 مليون ريال �سعودي(. مل تقم ال�سركة مبحا�سبة التحوط لهذه العقود. الفرق بني املعدالت وقت تاريخ العقد واملعدل 
املوؤجل يف عقد العمالت الأجنبية الآجله القائم يف 31 دي�سمرب 2016 يجب اطفاءه علي مدار فرتة العقد طبقًا للمعايري املحا�سبية املقبولة عامة. بينما، 

الت�سويات التي مل يتم عملها لالأرقام املقرر عنها ل تعترب ذات اأهمية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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دخلت ال�سركة يف عقود �سقف �سعر الفائدة وبع�س م�ستقات �سعر الفائدة مع بع�س البنوك املحلية. بلغت القيمة العادلة القائمة لهذه العقود كما يف 31 دي�سمرب 
2016 مبلغ 18.786 مليون ريال �سعودي )2015: 1،125 مليون ريال �سعودي(. مل تقم ال�سركة مبحا�سبة التحوط لهذه العقود. بلغ �سايف الربح الغري حمقق 1،32 

مليون ريال �سعودي )2015: اخل�سائر الغري حمققة 15،2 مليون ريال �سعودي( علي هذه امل�ستقات وقد مت ت�سجيلها �سمن قائمة الدخل املوحدة خالل العام. 
خالل العام 2014 والربع الول من العام 2015، اأبرمت �سركة كري�ستل )اإحدى ال�سركات التابعة( عقود اأدوات مالية م�ستقة اآجلة للحد من خماطر التقلب 
يف اأ�سعار �سرف العمالت وبع�س امل�ستقات املالية الأخرى املتعلقة باأ�سعار العمولت مع عدد من البنوك املحلية. وكما يف 31 دي�سمرب 2014، بلغ الفرق ما 
بني ال�سعر الفوري وال�سعر الجل للعقود الجلة القائمة يف ذلك التاريخ مبلغ 121 مليون ريال �سعودي، خالل العام 2015 راأت اإدارة املجموعة عدم جدوى 
الإبقاء على تلك العقود، وعليه مت التفاق مع املوؤ�س�سات املالية ذات العالقة لإنهاء و ت�سوية هذه العقود. ونتج عن ذلك ت�سجيل �سايف القيمة العادلة ال�سالبة 

لهذه العقود والبالغة 387 مليون ريال �سعودي، �سمن �سايف اليرادات وامل�ساريف الأخرى )اي�ساح 28(.

الأدوات املالية وادارة املخاطر- 34
ت�سمل الأدوات املالية النقد والنقد املماثل وال�ستثمارات املحتفظ بها للمتاجرة واملدينون والدفعات مقدمًا واملوجودات املتداولة الأخرى وال�ستثمارات 
متاحة للبيع والقرو�س ق�سرية الأجل واملرابحة والدائنون وامل�سروفات امل�ستحقة واملطلوبات املتداولة الأخرى والقرو�س طويلة الأجل والأدوات املالية 

امل�ستقة. 
خماطر االئتمان 

 هي عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ، مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر خ�سارة مالية . ل يوج��������د لدى املجموعة تركيز جوهري على خماطر 
الئتمان.  اإن النقد مودع يف بنوك وطنية ذات �سمعة ائتمانية جيدة. يتم اظهار املدينون بال�سايف بعد تخفي�سها مبخ�س�س الديون امل�سكوك فيها. 

خماطر اأ�سعار العمالت
لدى  لي�ض  ال�سوق.  يف  ال�سائدة  العموالت  اأ�سعار  يف  للتقلبات  نتيجة  املالية  االأدوات  قيمة  تذبذب  عن  الناجمة  املخاطر  العموالت،  اأ�سعار  خماطر  متثل 
املجموعة موجودات جوهرية خا�سعة لعمولت ولكن لديها مطلوبات خا�سعة لعمولت كما يف 31 دي�سمرب 2016 و2015. تقوم املجموعة باإدارة قرو�سها 
اخلا�سعة لأ�سعار عمولة متغرية با�ستعمال مقاي�سات اأ�سعار العمولت من متغرية اإلى ثابتة والتي لها اأثر اقت�سادي يف حتويل اأ�سعار عمولت القرو�س 
املتغرية اإلى اأ�سعار ثابتة. وعند ا�ستعمال اأ�سعار املقاي�سة يوفر ذلك للمجموعة بالتفاق مع الطرف املقابل على تبادل الفرق بني عقود الأ�سعار الثابتة 

والأ�سعار املتغرية يف اأوقات حمددة )ربع �سنوي( وذلك بالرجوع اإلى القيمة املقرتحة الأ�سلية.
خماطر ال�سيولة 

 هي خماط�ر مواجهة املجموعة ل�سعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة بالدوات املالية. قد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع اأحد 

املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�سيولة عن طريق التاأكد ب�سكل دوري من توفر اأموال كافية للوفاء باأية ارتباطات م�ستقبلية.
خماطر العمالت

متثل خماطر العمالت، املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة االأدوات املالية نتيجة للتقلبات يف اأ�سعار ال�سرف االأجنبي. تخ�سع املجموعة ملخاطر التقلبات 
يف اأ�سعار ال�سرف الجنبي من خالل دورة اأعمالها العتيادية. تقوم املجموعة مبراقبة التغريات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي وحتمل اآثارها على القوائم 

املالية املوحدة وفقًا لذلك. تقوم املجموعة بتغطية خماطر اأ�سعار العمالت الأجنبية من خالل ا�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة.
القيمة العادلة لالأدوات املالية

هي القيمة التى يتم بها مبادلة اأ�سل اأو ت�سوية التزام بني اأطراف على معرفة ورغبة يف ذلك وتتم بنف�ض �سروط التعامل مع االأطراف االأخرى. مبا اأنه يتم 
ت�سجيل اأدوات املجموعة املالية على اأ�سا�س التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الدارة ان القيمة 

العادلة ملوجودات املجموعة ومطلوباتها املالية ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية .

اأحداث لحقة للفرتة املالية- 35
يف 21 فرباير 2017، اأبرمت كري�ستل، �سركة تابعة، اتفاقية تعامالت م�سروطة لبيع ن�ساط ديوك�سيد التيتانيوم املحلي والدويل ل�سركة ترونك�ض املحدودة 
اأيه. �سي. ان، �سركة حمدودة عامة م�سجلة حتت قانون والية غرب اأ�سرتاليا ومدرجة ب�سوق االأوراق املالية بنيويورك )»ترونك�ض«( ) وي�سمل ذلك، ولكنه 
لي�س حمدودا به، بيع )اأ( كل ال�سركات التابعة لكري�ستل عامليًا، )ب( املوجودات )مبا يف ذلك م�سنع كري�ستل بينبع( واملطلوبات املتعلقة بهذه الأن�سطة 
و)ج( العقود، امللكية الفكرية وال�سهرة املتعلقة بهذه االأن�سطة )»موجودات كري�ستل«((، وذلك بقيمة 1.673 مليار دولر اأمريكي )ما يعادل 6.274 مليار 

ريال �سعودي( نقدًا و 37،580،000 �سهم فئة اأ م�سدر حديثًا يف ترونك�س )الذي ميثل 24٪ تقريبا من ملكية ترونك�س عند القفال(.
يتوقع اغالق العملية خالل 15 �سهرًا من تاريخ االتفاقية امل�سار اليها اأعاله، ويتوقف ذلك علي جناح ا�ستيفاء �سروط حمددة م�سبقا، والتي ت�سمل من �سمن 

اأمور اأخري، موافقات اجلهات احلكومية والتنظيمية اخلا�سعة لها، والنتهاء من اإعادة هيكلة كري�ستل.
كري�ستل  تقوم  �سوف  العملية  اغالق  التحويلية«. عند  وال�سناعات  الكيماويات  »قطاع  االأعمال  بال�سركة �سمن قطاع  التيتانيوم  ديوك�سيد  اأن�سطة  تدخل 

بالتوقف عن توحيد موجوداتها �سمن قوائمها املالية املوحدة و�ستتم املحا�سبة عن ح�ستها يف ترونك�س كا�ستثمار.  

اإعتماد القوائم املالية- 36
مت اعتماد القوائم املالية املوحدة من اإدارة ال�سركة يف 16 مار�س 2017م.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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