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لال�ستحواذ على اأ�س���ول ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم 
)كري�س���تل( مقاب���ل مبل���غ 1.673 ملي���ار دوالر اأمريك���ي نق���دًا 
باالإ�س���افة اإل���ى ح�س���ة بن�س���بة 24% يف ترونوك�س بعد ا�س���تكمال 
ال�سفقة. ومتثل ال�س���فقة خيارًا ا�س���راتيجيًا بالن�سبة للت�سنيع 
خلف����س ن�س���بة القرو����س وتقوي���ة املركز امل���ايل لل�س���ركة ومنح 
الت�س���نيع فر�س���ة اأك���ر للركي���ز عل���ى جم���ال البروكيماويات 
ون�ساطات ال�سناعات التحويلية االأخرى. ويخ�سع اإبرام ال�سفقة 
ال�س���تكمال احل�س���ول على املوافق���ات احلكومي���ة والنظامية من 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة واالحت���اد االأوروب���ي. وا�س���تمرت 
ترونوك�س وكري�ستل يف متابعة اخليارات املنا�سبة مع هيئة التجارة 
الفيدرالية بالواليات املتحدة االأمريكية واملفو�س���ية االأوروبية من 
اأجل اإمتام ال�س���فقة خالل الفرة القادمة، خ�سو�س���ًا بعد قرار 
الطرفني بتمديد فرة اإنهاء ال�سفقة من 21 مايو 2018م اإلى 30 
يوني���ة 2018م مع فرات متدي���د تلقائية كل ثالثة اأ�س���هر لنهاية 

مار�س 2019م.
كما عملت الت�س���نيع على تطوير عالقاتها التجارية للدخول اإلى 
اأ�س���واق جديدة وتاأمني عقود بيع وزيادة قاعدة عمالئها وحتقيق 
متو�س���ط اأ�س���عار اأعلى مع تر�س���يد التكاليف البيعية اللوج�س���تية 

والكلية ب�سكل عام.
وجت�س���يدًا لروؤية اململك���ة 2030 وتنامي اهتمامه���ا بتنويع املوارد 
االقت�س���ادية وزيادة االعتماد على املنتج���ات غري النفطية، منت 
عمليات ال�س���ناعات التحويلية يف الت�س���نيع وتنوع���ت بني األواح 
البال�ستيك وبطاريات ال�سيارات والر�سا�س باالإ�سافة اإلى تقدمي 

اخلدمات ال�سناعية والفنية. و�سهد عام 2017 زيادة ال�سادرات 
وتطوي���ر املنتج���ات واخلدم���ات اجلدي���دة بكام���ل وح���دة اأعمال 

ال�سناعات التحويلية.
كما ا�س���تمرت وحدة التقنية واالبتكار بالت�سنيع يف اإدخال النظم 
واالأ�س���اليب احلديث���ة يف تطوي���ر املنتجات وتق���دمي الدعم الفني 
لكافة قطاعات االأعمال بال�س���ركة. كما �سهد العام تطوير خم�سة 
منتج���ات لقطاع اأعمال التيتانيوم وثالث���ة منتجات لقطاع اأعمال 
البروكيماوي���ات وثالث���ة منتج���ات لوحدة البال�س���تيك يف قطاع 
ال�س���ناعات التحويلية. كما مت العمل على تاأ�سي�س �سركة جتارية 
للقي���ام مبهام ت�س���ويق اخلدم���ات واملواد ونظم تطوي���ر املنتجات 
البال�س���تيكية وخدمات الفح�س املختري. كما مت اعتماد مركز 
نرا����س للبح���وث يف اجلبي���ل كمرك���ز معتم���د لتاأهي���ل املنتجات 
ال�س���ناعات  لقط���اع  الفني���ة  اخل���رات  وتق���دمي  البال�س���تيكية 
البال�س���تيكية والذي مت تتويجه موؤخرًا بتوقي���ع وثيقة التفاهم مع 

الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة )�سا�سو(.
كذلك اهتمت الت�سنيع مبواردها الب�سرية بالتعامل مع موظفيها 
م���ن منطلق ال�س���راكة وتهيئ���ة بيئة عمل متكنهم م���ن تقدمي اأداء 
م�ستدام �س���من منظومة العمل، كما ركزت على ا�ستقرار وزيادة 
الفاعلي���ة يف اإج���راءات العمل وتقدمي اخلدمة وتطوير وحت�س���ني 
االإج���راءات  وتطوي���ر  والتوجي���ه  وال�س���فافية  املوظف���ني  برام���ج 

وال�سيا�سات خلدمة العاملني ب�سكل اأف�سل.

مبارك بن عبداهلل اخلفرة

�سهد العام 2017م حالة من االنتعا�س يف االقت�ساد العاملي اأف�سل مما توقعه 
العدي���د من اخل���راء واملحللني باأن ت�س���تمر حال���ة التباطوؤ يف االقت�س���ادات 
العاملية الك���رى. لذلك اختلف املحللون حول توقعاتهم لعام 2018م، فمنهم 
من يرى اأنه �سيكون امتدادًا حلالة االنتعا�س التي �سهدها العام املا�سي، واأن 
ينمو االقت�س���اد العاملي بن�س���ب جيدة خالل العام اجلديد، ومنهم من يحذر 
م���ن خماطر تراكمت خالل العام املا�س���ي ويتوقع اأن تكون اأكرث ِحدة يف عام 
2018م مع اإمكانية تباطوؤ االقت�س���اد ال�سيني  متاأثرًا بتطبيق بع�س االأنظمة 
البيئية وارتفاع الدين باالإ�سافة اإلى ما حتمله االإجراءات احلمائية التجارية 

االأمريكية من تداعيات واأثارها ال�سلبية املحتملة على التجارة حول العامل.
وعلى م�س���توى االقت�س���اد ال�س���عودي مت اإعالن ميزانية اململك���ة لعام 2018م 
كاأك���ر ميزانية اإنفاق يف تاريخ اململكة لت�س���هم يف حتقيق روؤية اململكة 2030 
وال�س���عي لتنفيذ برنامج التحول الوطني للو�سول اإلى التوازن املايل، وحتقيق 
النمو بطريقة علمية واأكرث ا�س���تدامة والتحك���م يف البطالة وخف�س معدالتها 

مع ا�ستقبال �سوق العمل لالأعداد اجلديدة من ال�سباب �سنويًا.
وعل���ى م�س���توى الت�س���نيع اأكدت ال�س���ركة قدرتها على اال�س���تمرار يف حتقيق 
النتائج االإيجابية مبا و�سلت اإليه من منو يف االأرباح لهذا العام مقارنة بالعام 
املايل املا�س���ي، نتيجة ال�س���تمرار حت�س���ن االأداء الت�س���غيلي وتر�سيد النفقات 
م�س���تفيدة من ارتفاع متو�سط اأ�س���عار منتجات ثاين اأك�سيد التيتانيوم وبع�س 

املنتجات االأخرى.
وتو�سلت الت�سنيع خالل عام 2017م اإلى اتفاق م�شروط مع �شركة ترونوك�س 

الخفرة المهندس مبارك بن عبداهلل 
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التوزيع الجغرافي لإليرادات: ثانيًا : 
تتكون اإيرادات ال�سركة املحققة ب�سكل رئي�س من نتائج ت�سويق املنتجات البروكيماوية والكيماوية وال�سناعية االأخرى وفق القوائم املالية املراجعة واملعدة ح�سب املعايري الدولية IFRS، كما يلي:

الن�صبةاملجموعال�صناعات التحويلية واأخرىالبرتوكيماوياتالكيماويات املنطقة

32%3.457.669 239.391 869.662 2.348.616 ال�سرق االو�سط وا�سيا

25%2.764.792 1.288 17.078 2.746.426 امريكا ال�سمالية واجلنوبية

20%2.161.492 46.635 54.325 2.060.532 اوروبا

16%1.721.417 675.175 664.969 381.273 اململكة العربية ال�سعودية

7%60.644691.054 131.659 498.751اأخرى

100%10.796.424 1.023.133 1.737.693 8.035.598 االجمايل

2.349 ال�سرق االأو�سط واآ�سيا

اأمريكا ال�سمالية واجلنوبية

اأوروبا

اململكة العربية ال�سعودية

اأخرى

2.746

2.061

381

49913261

665

ال�سناعات التحويلية واأخرىالبروكيماوياتالكيماويات

675

5447

171

870239
التوزيع اجلغرايف للإيرادات

ال�صادة /  م�صاهمي �صركة الت�صنيع الوطنية  املحرتمني
ال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ي�سر جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية اأن يقدم لل�سادة امل�ساهمني الكرام تقريره ال�سنوي، املعد وفقًا ملتطلبات الئحة حوكمة ال�سركات وقواعد الت�سجيل واالإدراج ونظام ال�سركة االأ�سا�س، عن اأعمال واأداء 
ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمر 2017م، م�سحوبًا بالقوائم املالية املدققة واالإي�ساحات املرفقة بها، ومت�سمنًا اأداء واأن�سطة ال�سركة،  وذلك كما يلي:

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

وبراأ�سمال قدره )6.689.141.660 ريال �سعودي(.
ويتمثل ن�شاط ال�شركة باال�شتثمار يف املجاالت ال�شناعية ونقل التقنية ال�شناعية املتقدمة للمملكة يف جمال �شناعة وحتويل البرتوكيماويات وال�شناعات الكيماوية والهند�شية وامليكانيكية واإدارة ومتلك امل�شاريع 
ال�شناعية وت�شويق منتجاتها، ويتمثل ن�شاط ال�شركات التابعة يف جمال ت�شنيع وت�شويق املنتجات ال�شناعية، وي�شمل ن�شاط �شناعة البرتوكيماويات اإنتاج االإيثلني والبويل اإيثلني والربوبلني والبويل بروبلني وبيوتايل 
اأكريليت وحام�س االأكريليك والبوليمرات فائقة االمت�شا�س والبيوتانول، كما ي�شمل ن�شاط املجال ال�شناعي اإنتاج وت�شويق ثاين اأك�شيد التيتانيوم واإنتاج البطاريات ال�شائلة لل�شيارات واال�شتخدامات ال�شناعية 
الفنية على  الفحو�سات  الفنية واإجراء  والبطاريات وتقدمي اخلدمات  البال�ستيك  ت�سويق منتجات  االأخرى  الن�ساطات  وت�سمل  االأكريليك،  األواح  واإنتاج  اأنواعها  بكافة  البال�ستيكية  وال�سناعات  الر�سا�س  واإنتاج 
التجهيزات واملن�ساآت ال�سناعية وامل�سانع الكيماوية والبروكيماوية واملعدنية وحمطات حتلية املياه املاحلة وتوليد الطاقة الكهربائية. وفيما يلي بيان مب�ساهمة كل قطاع على حدة يف اإجمايل مبيعات ال�سركة وفق 

:IFRS القوائم املالية املراجعة واملعدة ح�سب املعايري الدولية

ن�صبة الإيراداتاإيرادات الن�شاطالن�شاط

74%            8.035.598 الكيماويات

16%            1.737.693 البروكيماويات

10%            1.023.133 ال�سناعات التحويلية واالخرى

100%          10.796.424 االجمايل 

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2017م

الكيماويات
%74

البروكيماويات
%16

الإيرادات ح�شب الن�شاط

ال�سناعات التحويلية واأخرىالبروكيماوياتالكيماويات

ال�سناعات التحويلية 
واالأخرى

%10
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خامسًا : ما طبق من الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:
ا�ستمرارًا للعمل مببداأ االإف�ساح وال�سفافية، تطبق ال�سركة جميع االأحكام الواردة يف الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية، با�ستثناء االأحكام الواردة اأدناه.

اأ�صباب عدم التطبيقن�ص املادة / الفقرة التي مل يتم تطبيقهارقم املادة / الفقرة

اأن يكون )ع�سو جمل�س االإدارة( اأم�سى مايزيد على ت�سع �سنوات مت�سلة اأو منف�سلة يف ع�سوية 20)ج(-10
جمل�س اإدارة ال�سركة. 

املادة ا�سر�سادية ومل تر ال�سركة حاجة لتطبيقها يف الوقت احلا�سر. 

َيعِقد جمل�س االإدارة اأربعة اجتماعات يف ال�سنة على االأقل، مبا ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة 32 )ب(
اأ�سهر.

هذه الفقرة ا�سر�سادية، علًما باأن نظام ال�سركة االأ�سا�س يُن�س على عقد اأربع 
ْد الفا�سل الزمني بني االجتماعات  )4( اجتماعات يف ال�سنة الواحدة، ويحدَّ

بح�سب تقدير جمل�س االإدارة. 

على جمل�س االإدارة حتديد ال�شروط الواجب توافرها يف اأمني �شر جمل�س االإدارة، على اأن تت�شمن 38
اأًيا مما يلي: 

اأن يكون حا�ساًل على �سهادة جامعية يف القانون اأو املالية اأو املحا�سبة اأو االإدارة اأو مايعادلها، واأن 
تكون لديه خرة عملية ذات �سلة ال تقل عن ثالث )3( �سنوات.

اأن تكون لديه خرة عملية ذات �سلة ال تقل عن خم�س )5( �سنوات.

هذه الفقرة ا�سر�سادية، علًما باأن اأمني �سر جمل�س االإدارة احلايل حا�سل على 
نف�س  �سنوات يف  ت�سع )9(  ولديه خرة تزيد عن  القانون  �سهادة جامعية يف 

جمال التخ�س�س.

واالإدارة 39 االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  وتاأهيل  بتدريب  الكايف  االهتمام  اإي��الء  ال�سركة  على  يتعني 
التنفيذية، وو�سع الرامج الالزمة لذلك. 

املادة ا�سر�سادية وقد مت ح�سور دورات تدريبية من قبل بع�س اأع�ساء جمل�س 
االإدارة.

ي�سع جمل�س االإدارة – بناًء على اقراح جلنة الر�سيحات – االآليات الالزمة لتقييم اأداء املجل�س 41
واأع�سائه وجلانه واالإدارة التنفيذية �سنويًا وذلك من خالل موؤ�سرات قيا�س اأداء منا�سبة ترتبط 

مبدى حتقيق االأهداف اال�سراتيجية لل�سركة وجودة اإدارة املخاطر وكفاية اأنظمة الرقابة. 

املادة ا�سر�سادية وابتداًء من العام املقبل �سيتم العمل على ا�ستحداث بع�س 
االآليات لتقييم املجل�س.

هذه املواد ا�سر�سادية، علًما باأن جلنة املراجعة تغطي معظم تلك املهام، ومل ت�سكيل واخت�سا�سات واجتماعات جلنة املخاطر.70 و71 و 72
تقم ال�سركة حالًيابتاأ�سي�س جلنة منف�سلة الإدارة املخاطر، ولكن لدى ال�سركة 

العديد من االإجراءات وال�سيا�سات اخلا�سة الإدارة املخاطر وتقليل اأثرها. 

اإليها 95 يفو�س  اأن  فعليه  ال�سركات،  بحوكمة  خمت�سة  جلنة  االإدارة  جمل�س  ت�سكيل  ح��ال  يف 
اللجنة  هذه  وعلى  الالئحة،  هذه  من  والت�سعني  الرابعة  امل��ادة  مبوجب  املقررة  االخت�سا�سات 
االأق��ل،  على  �سنويًا  االإدارة،  جمل�س  وتزويد  احلوكمة،  تطبيقات  ب�ساأن  مو�سوعات  اأي  متابعة 

بالتقاريروالتو�سيات التي تتو�سل اإليها.

االإدارة  من  كل  قبل  من  احلوكمة  متطلبات  تغطية  ويتم  ا�سر�سادية  امل��ادة 
القانونية واإدارة عالقات امل�ستثمرين.

الخطط والتوقعات المستقبلية والمشروعات الجديدة: ثالثًا : 
اأ - اخلطط والتوقعات امل�صتقبلية:

حتر�س ال�سركة على تطوير اأعمالها وتخطط دومًا لال�ستمرار يف حت�سني اأدائها، وتعزيز مكت�سباتها، وتطوير قدراتها، مما �سي�سهم � مب�سيئة اهلل � يف منو االأرباح وحقوق امل�ساهمني. وفيما يتعلق بالتوقعات امل�ستقبلية 
اخلا�سة باأ�سعار منتجات ال�سركة الرئي�سة كاملنتجات البروكيماوية والكيماوية وال�سناعية يف االأ�سواق العاملية، فاإن من ال�سعب التنبوؤ بها بدقة، الرتباطها بعدد من املوؤثرات االقت�سادية العاملية املتغرية.

ب – امل�شروعات اجلديدة:
ي�ستمر العمل يف ال�سركة على ا�ستكمال جمموعة من امل�سروعات حتت االإن�ساء التي تدعم توجهات التنوع االقت�سادي والنمو امل�ستدام وتوطني التقنيات ال�سناعية عاملية امل�ستوى، مثل م�سروع معاجلة مادة 
االملنيت يف جازان لتوفري املواد اخلام ل�سناعة منتجات التيتانيوم والذي من املتوقع اأن يبداأ االإنتاج يف الن�سف الثاين من 2018م وذلك بعد اإ�سالح بع�س امل�ساكل الفنية حيث ي�ستخدم امل�سروع تقنية هي 
االأولى من نوعها يف هذا املجال. اأما م�سروع مادة التيتانيوم االأ�سفنجي يف ينبع واملتوقع بدء اإنتاجه خالل الن�سف الثاين من عام 2018م وذلك بعد اإن�ساء وحدة اإنتاج املادة اخلام )رابع كلوريد التيتانيوم(. 
اأما م�شروعات الت�شنيع لل�شناعات التحويلية يف منطقة حائل، فقد بداأ االإنتاج ملعظم اخلطوط مع نهاية العام 2017م و�سوف ت�سهم هذه امل�سروعات يف زيادة القيمة امل�سافة لعمليات ال�سناعات التحويلية 

وتوفري املزيد من فر�س العمل الأبناء منطقة حائل �سمن روؤية اململكة 2030 الهادفة اإلى زيادة ن�سيب ال�سناعات غري النفطية يف الناجت املحلي االإجمايل.

المخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها: رابعًا : 
ي�شتمل ن�شاط ال�شركة على ت�شنيع وت�شويق املنتجات البرتوكيماوية والكيماوية ومنها ما هو خطر وقابل لال�شتعال كما هو احلال يف اأن�شطة م�شابهة يف تلك ال�شناعة، وللحد من تلك املخاطر تقوم ال�شركة 

بتدريب املوظفني والعاملني ب�سكل م�ستمر على جميع اإجراءات ال�سالمة مع التاأمني املنا�سب على اأ�سولها واأعمالها.
وحت�سل ال�سركة على اجلزء االأكر من اللقيم داخل اململكة من املورد الرئي�س )اأرامكو ال�سعودية( باالأ�سعار املماثلة الأ�سعار �سركات البروكيماويات يف ال�سعودية، واأي تغيري يف اأ�سعار  اللقيم واأ�سعار الطاقة 
اأ�سعار املنتجات البروكيماوية  اأي�سًا لتقلبات  اأثر ذلك باإذن اهلل. كما اأن ال�سركة معر�سة  �سوف يوؤثر على ربحية ال�سركة، وال�سركة م�ستمرة يف تنفيذ برامج حت�سني االأداء وتر�سيد النفقات للتقليل من 

والكيماوية وال�سناعية، وتعمل على احلد من تلك التاأثريات من خالل تقليل تكاليف االإنتاج وزيادة الكميات املنتجة وبالتايل زيادة الكميات املباعة واالإيرادات.
تنتج عن اأن�سطة ال�سركة بع�س املخاطر املالية املختلفة التي تت�سمن ب�سكل رئي�س خماطر ال�سوق وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة، ويتم اإدارتها من خالل عملية حتديد وقيا�س ومراقبة م�ستمرة. وت�سعى 
ال�شركة للحد من اآثار هذه املخاطر املالية بطرق متعددة، مبا يف ذلك امل�شتقات املالية ال�شرورية للتحوط من خماطر �شرف العمالت االأجنبية واأ�شعار الفائدة على القرو�س وخماطر االئتمان. وال تقوم 

ال�سركة بالتعامل مع االأدوات اأو امل�ستقات املالية لغر�س امل�ساربة.
وللحد من تاأثري جممل تلك املخاطر على تدفقاتها النقدية وربحيتها وحتقيق اأهدافها اال�سراتيجية، تعمل ال�سركة با�ستمرار على حتديد وحتليل املخاطر التي تواجهها وتقييمها وتعمل على معاجلتها بالطرق 

املنا�سبة، لتفاديها اأو التقليل من تاأثرياتها ال�سلبية على م�سرية عمل ال�سركة، وكذلك اال�ستعداد واجلاهزية للتعامل مع اأية خماطر م�ستقبلية حمتملة.
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غري مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ايرليكيد اخلفرة للغازات ال�سناعية
غري مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ال�سناعات التطويرية

غري مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اخلليج للكيماويات والزيوت ال�سناعية
جهة اعتباريةداخل اململكة حاليًاع�سو ونائب الرئي�س مبجل�س االأعمال ال�سعودي االأمريكي

جهة اعتباريةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س االأعمال ال�سعودي االملاين.
مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(.

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بالدار ال�سعودية للخدمات اال�ست�سارية.
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة مبنظمة اخلليج لال�ست�سارات ال�سناعية.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي.
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة �سابقًانائب رئي�س جمل�س اإدارة بال�سركة العربية ل�سناعة املحاور بالدمام.

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بال�سركة العربية لال�ستثمارات ال�سناعية.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة باملوؤ�س�سة العامة للبرول واملعادن )برومني(.

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سرقية للبروكيماويات )�سرق( اإحدى �سركات )�سابك(.
مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ال�سناعات الزجاجية الوطنية )زجاج(.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بالهيئة امللكية للجبيل وينبع.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بالهيئة العربية للموا�سفات واملقايي�س.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة باملوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س ال�سورى.

جهة اعتباريةداخل اململكة �سابقًاع�سو ونائب الرئي�س مبجل�س االأعمال ال�سعودي الياباين.
جهة اعتباريةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س االأعمال ال�سعودي الريطاين.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س منطقة الريا�س – رئي�س اللجنة االقت�سادية .
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جلنة التوازن االقت�سادي.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاوكيل وزارة ال�سناعة والكهرباء ل�سئون ال�سناعة.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًااأمني عام اال�ستثمار االأجنبي بوزارة ال�سناعة والكهرباء.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًامدير االإدارة الهند�سية وامل�سروعات بوزارة ال�سناعة والكهرباء.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًامدير اإدارة احلماية ال�سناعية بوزارة ال�سناعة والكهرباء.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًارئي�س جلنة اال�ستثمار االأجنبي بوزارة ال�سناعة والكهرباء.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًارئي�س للجنة الفنية عن اإعفاء ر�سوم ال�سلع ال�سناعية امل�ستوردة.

سادسًا: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه واجتماعاته:
ح�سب املادة )12 - 1( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة يت�سكل جمل�س االإدارة من ع�سرة اأع�ساء، وقد انتخبت اجلمعية العامة العادية احلادية والع�سرون املنعقدة بتاريخ 2016/04/19م اأع�ساء جمل�س االإدارة 

للدورة احلادية ع�سرة، ومدتها ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ 2016/07/06م ومتتد حتى تاريخ 2019/07/05م، وكانت اجتماعاتهم لل�سنة املالية 2017م على النحو التايل:

فئة الع�صويةع�صو املجل�ص م
الجتماع الأول 
2017/2/20م

الإجتماع الثاين
2017/4/18

الإجتماع الثالث
2017/5/30

الإجتماع الرابع
2017/10/4م

الإجتماع اخلام�ص
2017/12/13م

√√√√√غري تننفيذي م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة1
√√√√√تنفيذيد. طالل بن علي ال�ساعر2
√√××√غري تنفيذيد. نزيه بن ح�سن ن�سيف3
√√√×√م�ستقل م. طالل بن اإبراهيم امليمان4
√×√√√م�ستقل اأ. �سليمان بن عبدالقادر املهيدب5
√√√√√م�ستقل م. �سالح بن عبدالوهاب الركيت6
√√√√√غري تنفيذي اأ. بدر بن علي الدخيل7
√×√√√م�ستقل اأ. �سعود بن �سليمان اجلهني8
√√√×√غري تنفيذي اأ. اإبراهيم بن علي القا�سي9

√√√√√م�ستقل اأ. �سامي بن عبدالعزيز ال�سنير 10

سابعًا: أسماء الشركات والهيئات والجهات االعتبارية الحالية والسابقة التي يشغل العضو عضوية مجالس إدارتها أو من مديريها:
1- م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة )رئي�ص جمل�ص الإدارة(

ح�سل املهند�س اخلفرة على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية من الواليات املتحدة االأمريكية يف عام 1973 ثم ح�سل على دبلوم الدرا�سات العليا من كندا يف عام 1976م.
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مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع الوطنية.
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات

م�ساهمة مقفلةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأولفينات
غري مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة مبجموعة �سركات اخلفرة

مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني
مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة بالبنك االأول
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جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًام�ست�سار غري متفرغ بال�سندوق ال�سعودي للتنمية 

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًام�ست�سار غري متفرغ بوزارة التخطيط
مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير عام �سركة الت�سنيع الوطنية

مدرجةداخل اململكة �سابقًاال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية )الدوائية(
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة كهرباء تبوك 

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س ال�سادرات ال�سعودية 
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإمارة منطقة مكة املكرمة 

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو اللجنة الوطنية لتمويل ال�سادرات 
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سادرات ال�سعودية 

مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات املتطورة 
جمعية خريية داخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية اخلريية لرعاية االأيتام مبكة املكرمة 

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو اللجنة الوطنية العليا للبيئة 

4- م. طلل بن اإبراهيم امليمان )ع�صو جمل�ص الإدارة(
ح�سل املهند�س امليمان على البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة اإيفان�سفل باإنديانا يف عام 1979م، ثم ح�سل على دبلوم علوم احلا�سب من هريندون، فرجينيا يف عام 1981م، ثم ح�سل على 

دورة يف االإدارة التنفيذية من جامعة هارفارد يف عام 1986م، ثم درجة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال يف عام 2009م.
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مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع الوطنية

مدرجةداخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ل�سركة اململكة القاب�سة )الع�سو املنتدب(
ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اال�ستثمار العقاري املحدودة 

ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س االإدارة ل�سركة اال�ستثمار العقاري املحدودة
ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س االإدارة ل�سركة مدار�س اململكة املحدودة

مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة بالبنك ال�سعودي الفرن�سي
ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س االإدارة ل�سركة املركز التجاري املحدودة

مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة طريان نا�س
مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة �سافوال

مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة  املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق 

2- د. طالل بن علي ال�شاعر )نائب رئي�س جمل�س الإدارة(
ح�سل الدكتور ال�ساعر على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة والية مني بالواليات املتحدة االأمريكية يف عام 1977م، ثم ح�سل على املاج�ستري يف علم االإدارة من جامعة والية مني يف 

عام 1978م، ثم على الدكتوراة يف اإدارة االأعمال الدولية من جامعة كيندي – وي�سرن بكاليفورنيا )برنامج التعليم امل�ستمر( يف عام 1987م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكةحاليًانائب رئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع الوطنية

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة بال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل(
م�ساهمة مقفلةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأولفينات

م�ساهمة مقفلةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة واحة االألياف الزجاجية
غري مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة تاأجري

غري مدرجةداخل اململكة�سابقًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة امل�سانع الكرى للتعدين
مدرجةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اإياك للتاأمني التعاوين – �سالمة

جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س منطقة املدينة املنورة
جهة اعتباريةداخل اململكة�سابقًاع�سو جلنة العالقات االأمريكية ال�سعودية – الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو الفريق اال�ست�ساري ملنطقة املدينة املنورة
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو اللجنة الوطنية لتعزيز ال�سادرات

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو اللجنة ال�سناعية الوطنية
جهة اعتباريةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية بينبع

3- د. نزيه بن ح�صن ن�صيف )ع�صو جمل�ص الإدارة(
ح�سل الدكتور ن�سيف على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية من جامعة �سانت لوي�س بالواليات املتحدة االأمريكية يف عام 1969م، ثم ح�سل على املاج�ستري يف الهند�سة ال�سناعية من جامعة �سانت 

لوي�س يف عام 1970م، ثم ح�سل على الدكتوراة يف الهند�سة ال�سناعية من الواليات املتحدة االأمريكية يف عام 1976م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع الوطنية

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة 
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة يف ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل(

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًامدير عام ال�سوؤون الهند�سية مبركز االبحاث والتنمية ال�سناعية بوزارة ال�سناعة.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاوكيل وزارة ال�سحة لل�سوؤون التنفيذية

جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًاوكيل وزارة التخطيط امل�ساعد ل�سوؤون القطاعات
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًااأمني مدينة جدة
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6- م. �صلح بن عبدالوهاب الرتكيت )ع�صو جمل�ص الإدارة(
ال�سرف( من جامعة بو�سطن  االأعمال )مرتبة  اإدارة  بالواليات املتحدة االأمريكة عام 1973م، ثم على املاج�ستري يف  ح�سل املهند�س الركيت على بكالوريو�س علوم هند�سة �سناعية من جامعة براديل 

بالواليات املتحدة يف عام 1976م، ثم على دبلوم االإدارة للقيادات العليا من جامعة هارفارد االأمريكية يف عام 1987م ثم على دبلوم اإدارة متويل تخ�س�سي من جامعة هارفارد يف عام 1996م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع الوطنية

غري مدرجةخارج اململكة �سابقًانائب ع�سو منتدب وع�سو جمل�س اإدارة مبجموعة ال�سناعات الوطنية )�س.م.ك(.
غري مدرجةخارج اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بال�سركة الوطنية لل�سناعات الدوائية )�س.م.ك.م( وال�سركة الكويتية ال�سعودية لل�سناعات الدوائية )�س.م.ك.م(

غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اإيكارو�س لل�سناعات النفطية
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة حديد البحرين

غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اخلليج املتحدة لل�سلب )فوالذ(
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة ال�سناعات الوطنية امل�سركة للطاقة

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اخلليج لل�سناعات الكيميائية املتقدمة )م�سروع البيوتانديول ال�سعودية(
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًانائب رئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ال�سناعات الوطنية ملواد البناء - الكويت

غري مدرجةخارج اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بنك الكويت ال�سناعي
جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�سو جمعية املهند�سني الكويتية
جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�سو جمعية اخلريجني الكويتية

جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�سو اللجنة العليا لتطوير ا�سراتيجية معهد الكويت لالأبحاث العلمية
جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�سو املجل�س اال�ست�ساري لكلية الهند�سة والبرول جلامعة الكويت

جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًا ع�سو جمل�س االإدارة لكلية العلوم، جامعة الكويت
جهة اعتباريةخارج اململكة�سابقًامهند�س ا�ست�ساري �سناعي وع�سو جلنة تقييم ومنح الع�سوية اال�ست�سارية للمهند�سني ال�سناعيني يف جمعية املهند�سني الكويتية 

جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�سو �سابق يف جلنة ال�سناعة والزراعة يف الهيئة العامة لتقدير التعوي�سات عن العدوان العراقي

7- اأ. بدر بن علي الدخيل )ع�صو جمل�ص الإدارة(:
ح�سل االأ�ستاذ الدخيل على بكالوريو�س علوم حا�سب من جامعة كوالرادو �ستيت يف عام 2002م، ثم على ماج�ستري يف علوم احلا�سب من جامعة امللك �سعود يف عام 2006م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة الت�سنيع الوطنية. 

جهة حكومية داخل اململكة حاليًامدير عام النظم وامل�ساندة يف املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية. 
جهة حكومية داخل اململكة �سابقًا14 عامًا من اخلرة يف تقنية املعلومات واالإدارة والتخطيط اال�سراتيجي لدي املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية

5- اأ. �صليمان بن عبدالقادر املهيدب )ع�صو جمل�ص الإدارة(:
القيادات  واحدًا من  اأ�سبح  لالإدارة حتى  فتفرغ  واأوالده،  املهيدب  �سركة عبدالقادر  اإدارة  مل�ساعدته يف  والده  ا�ستدعاه  للطب حيث  درا�سته  يكمل  العامة ومل  الثانوية  �سهادة  املهيدب على  االأ�ستاذ  ح�سل 
والكفاءات االإدارية الناجحة واملعروفة، و�سغل العديد من املنا�سب القيادية الرفيعة يف عدد من املوؤ�س�سات وال�سركات، باالإ�سافة اإلى تراأ�سه وع�سويته ملجال�س اإدارات جمموعة كبرية من ال�سركات الوطنية 

الكرى. هذا باالإ�سافة اإلى اهتمامه باجلانب اخلريي واالإن�ساين وع�سوياته يف جمموعة من املوؤ�س�سات اخلريية.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع الوطنية

م�ساهمة مقفلة داخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س االإدارة ب�سركة عبدالقادر املهيدب واأوالده 
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة بالبنك ال�سعودي الريطاين )�ساب(

مدرجة داخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة مبجموعة �سافوال
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة املراعي

غري مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اأعمال الطاقة واملياه الدولية  
مدرجةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة رافال للتطوير العقاري 
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة بال�سركة االأولى للتطوير

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ال�سرق االأو�سط للورق 
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سعودية لتنمية املياه والطاقة

مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بال�سركة العربية لالأنابيب 
غري مدرجة داخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ج�سور القاب�سة
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بهيئة املوانئ ال�سعودية

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اأموال اخلليج لال�ستثمار التجاري
مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س االإدارة مبجموعة الريا�س للكابالت

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سامية للتطوير احل�سري
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سندوق املئوية

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة جمل�س حماية املناف�سة
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًارئي�س اللجنة التجارية بالغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س

جمتمع مدينداخل اململكة �سابقًانائب رئي�س جمل�س االإدارة جلائزة ال�سيخ عبدالقادر املهيدب للتميز
جمتمع مدينداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة مركز امللك �سلمان الأبحاث االإعاقة

جمتمع مدينداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة جمعية االأمري فهد بن �سلمان اخلريية
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10- اأ. �شامي بن عبدالعزيز ال�شنيرب )ع�شو جمل�س الإدارة(:
ح�سل االأ�ستاذ ال�سنير على بكالوريو�س علوم اإدارية، تخ�س�س حما�سبة من جامعة امللك �سعود يف عام 1987م، ثم ح�سل على ماج�ستري اإدارة اأعمال، تخ�س�س حما�سبة واإدارة مالية من جامعة �سيفيلد 

الريطانية عام 1992م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة الت�سنيع الوطنية
غري مدرجةداخل اململكة حاليًااملدير املايل وامل�سرف على امل�سريات و�سئون املوظفني، �سركة الدكتور حممد بن را�سد الفقية و�سركاه

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًانائب املدير العام للخدمات امل�سركة ب�سندوق تنمية املوارد الب�سرية )هدف(.
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س لل�سوؤون املالية يف ال�سركة املتحدة لال�ستثمار والتطوير العقاري )املتحد(.

مدرجةداخل اململكة �سابقًامدير ال�سوؤون املالية واالإدارية يف ال�سركة ال�سعودية للفنادق واملناطق ال�سياحية
مدرجةداخل اململكة �سابقًامدير ال�سوؤون املالية يف �سركة اخلزف ال�سعودية.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاحما�سب، املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة. 

ثامنًا: اإلدارة التنفيذية

1- م. مطلق بن حمد املري�شد
ح�سل املهند�س املري�سد على درجة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال من جامعة �ستانفورد واملاج�ستري يف الهند�سة النووية من جامعة برن�ستون ودرجة البلكالوريو�س يف الفيزياء النووية والريا�سيات من جامعة دنفر.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ل�سركة الت�سنيع الوطنية

غري مدرجة داخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة االإمناء لال�ستثمار
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًاع�شو جمل�س اإدارة باملوؤ�ش�شة العامة اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية

مدرجةخارج اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة االإمناء طوكيو مارين
غري مدرجةخارج اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأملنيوم البحرين )األبا(

منظمة اإقليميةخارج اململكةحاليًاع�سو االحتاد اخلليجي مل�سنعي البروكيماويات والكيماويات )جبكا(
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة بنك �سيتي لال�ستثمار )ال�سعودية(

مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة بنك االإمناء
مدرجةداخل اململكةحاليًارئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك املعادن )معدنية(

مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي للمالية بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(.
مدرجةداخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س لوحدة اأعمال املعادن بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(.

مدرجةداخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لالأعمال امل�ساندة بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(.

8- اأ. �صعود بن �صليمان اجلهني )ع�صو جمل�ص الإدارة(:
ح�سل االأ�ستاذ اجلهني على بكالوريو�س نظم معلومات اإدارية من جامعة امللك فهد للبرول واملعادن باململكة العربية ال�سعودية عام 2001م، ثم ح�سل على دبلوم يف العلوم االكتوارية من موؤ�س�سة مهنا يف 

لبنان عام 2003م، ثم على دبلوم عايل يف العلوم االكتوارية من جامعة كنت باململكة املتحدة يف عام 2007م، ثم على ماج�ستري يف العلوم االكتوارية من جامعة كنت يف عام 2008م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
جهة حكوميةداخل اململكةحاليًام�ساعد املحافظ ل�سوؤون امل�سركني واملتقاعدين باملوؤ�س�سة العامة للتقاعد

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة الت�سنيع الوطنية
مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة اأ�سمنت تبوك

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة يف البنك االأهلي التجاري
م�ساهمة مقفلةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة تطوير ال�سناعات ال�سعودية

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًامدير عام اإدارة التخطيط والتطوير والدرا�سات باملوؤ�س�سة العامة للتقاعد. 
جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًااأخ�سائي اإكتواري – نائب مدير اإدارة التخطيط والتطوير والدرا�سات باملوؤ�س�سة العامة للتقاعد

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاباحث اإح�ساء باملوؤ�س�سة العامة للتقاعد

9- اأ. اإبراهيم بن علي القا�صي )ع�صو جمل�ص الإدارة(:
حا�سل على بكالوريو�س اإدارة االأعمال )متويل( من جامعة الكويت يف عام 1983م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع الوطنية

غري مدرجةخارج اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة روابي االإمارات
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًارئي�س جمل�س االإدارة بال�سركة الكويتية للمقا�سة �س.م.ك.

غري مدرجةخارج اململكة �سابقًااملدير العام لل�سركة الكويتية للمقا�سة �س.م.ك.
جهة حكوميةخارج اململكة �سابقًااملدير التنفيذي لقطاع الرقابة - بنك الكويت املركزي

مدرجةداخل اململكة �سابقًام�سوؤول اأول اال�ستثمارات اخلا�سة، البنك االأهلي التجاري
مدرجةخارج اململكة �سابقًامدير اأول االأ�سهم املحلية واالأجنبية ال�سركة الكويتية لال�ستثمار

مدرجةخارج اململكة�سابقًابنك بوبيان �س.م.ك. - الكويت
جهة اعتباريةخارج اململكة �سابقًاع�سو باحتاد امل�سارف العربية )بريوت(

مدرجةخارج اململكة �سابقًاع�سو جمل�س االإدارة ببنك لندن وال�سرق االأو�سط )لندن(
جهة اعتباريةخارج اململكة �سابقًاع�سو جلنة �سوق الكويت لالأوراق املالية
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3- د. فادي بن حممد �صعيد طرابزوين
ح�سل الدكتور طرابزوين على ماج�ستري وبكالوريو�س الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك �سعود باململكة العربية ال�سعودية، ثم ح�سل على درجة الدكتوراة يف هند�سة الت�ساميم من جامعة برادفورد 

بريطانيا يف عام 2007م. كما ح�سل على ماج�ستري اإدارة االأعمال التنفيذي من املعهد العاملي لتطوير املدراء بلوزان ب�سوي�سرا يف عام 2016م .

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التعدين ب�سركة الت�سنيع الوطنية

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًامدير عام �سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة )اأميك(
ذات م�سوؤوولية حمدودةداخل اململكةحاليًاالرئي�س التنفيذي ل�سركة اأميك-توهو تيتانيوم املحدودة

مدرجةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التيتانيوم يف �سركة الت�سنيع الوطنية
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س لال�سراتيجيات وتطوير االأعمال بال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل(

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س للت�سغيل والتقنية بال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل(
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س للبحث والتطوير بال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل(

مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير تطوير عمليات الت�سنيع بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(
مدرجةداخل اململكة�سابقًامهند�س م�ساريع ب�سركة الت�سنيع الوطنية

4- د. كري�صتيان جونرث
ح�سل الدكتور جونرث على درجة الدكتوراة يف الكيمياء الع�سوية من جامعة فورت�سبورغ باأملانيا يف عام 2000م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي الأعمال التيتانيوم بالت�سنيع الوطنية منذ اأكتوبر 2016م.

مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لال�سراتيجية والنمو بالت�سنيع الوطنية
ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة �سابقًام�سوؤول عن اأن�سطة الكيماويات االقليمية مبكتب دبي ل�سركة ماكنزي لال�ست�سارات.

4- د. قي�ص ال�صلطاين
ح�سل الدكتور ال�سلطاين على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة بغداد عام 1978م ودرجة املاج�ستري والدكتوراة يف هند�سة البوليمر واملواد املتطورة من جامعة كرانفيلد باململكة املتحدة 

عامي 1987م و1993م على التوايل.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا واالبتكار بالت�سنيع الوطنية.

مدرجة داخل اململكة �سابقًااملدير املفو�س ملركز الت�سنيع لتطوير اأبحاث البال�ستيك يف اجلبيل )نرا�س( التابع ل�سركة الت�سنيع الوطنية
مدرجةخارج اململكة �سابقًامدير تكنولوجيا االإنتاج ب�سركة ريكام

مدرجةخارج اململكة�سابقًامدير تكنولوجيا االإنتاج �سركة تايكو الدولية
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًامدير البحث والتطوير يف �سركة مولدفلو

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًاع�سو املجل�س اال�ست�ساري لل�سوؤون االقت�سادية باملجل�س االقت�سادي االأعلي

غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ببنك اخلليج يف البحرين
مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة كيان ال�سعودية

مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة ين�ساب
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة �سابقًارئي�س �سركة �سدف
مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س �سركة حديد

ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة �سابقًارئي�س �سركة �سابك املالية )كابيتال( يف هولندا

2- اأ. فواز بن حممد الفواز
ح�سل االأ�ستاذ الفواز على بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود، وح�سر العديد من الدورات املتخ�س�سة يف جمموعة من املراكز العاملية �سملت االإدارة املتقدمة والقيادة واال�سراتيجية املالية 

لل�سركات واخلدمات امل�سركة واإدارة االئتمان واملخاطر واإدارة اخلزينة الدولية، والرقابة املالية وحوكمة ال�سركات.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي للمالية ب�سركة الت�سنيع الوطنية

مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة مالذ ورئي�س جلنة املراجعة
غري مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع وخدمات الطاقة )طاقة( ورئي�س جلنة املراجعة

غري مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًارئي�س جمل�س اإدارة �شركة اخلطوط لل�شحن املحدودة

مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير عام املالية يف �سركة �سابك
مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير عام اخلدمات املحا�سبية يف �سركة �سابك

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًام�ساعد نائب الرئي�س للمالية يف �سركة �سابك للت�سويق، اإحدى �سركات )�سابك(
مدرجةداخل اململكة�سابقًانائب رئي�س جمل�س االإدارة ورئي�س جلنة املراجعة يف �سركة ينبع الوطنية للبروكيماويات )ين�ساب(

مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة وع�سو جلنة املراجعة يف �سركة اأملنيوم البحرين )األبا(
ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة يف مركز �سابك للبحث والتطوير يف الهند

ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة �سابك كابتال يف هولندا
جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًاع�سو جلنة التعليم والتدريب يف الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًاع�سو يف اللجنة اال�ست�سارية لهيئة ال�سوق املالية
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اللجنة التنفيذية:
تخت�س اللجنة التنفيذية بدرا�سة اخلطة اال�سراتيجية لل�سركة وامليزانية التقديرية ال�سنوية والتو�سية ملجل�س االإدارة باعتمادها، واعتماد ال�سيا�سات واالإجراءات واأدوات الدين وقرو�س ال�سركات التابعة 

وفق ال�سالحيات املحددة لها من املجل�س واملوافقة على تعيني ممثلي ال�سركة يف جمال�س اإدارات ال�سركات التابعة. وميكن للجنة اال�ستعانة مب�ست�سارين مهنيني خارجيني اإذا اقت�سى االأمر. 
وت�سكل اللجنة التنفيذية من كل :

طبيعة الع�صويةا�صم الع�صو

عدد الجتماعات خلل العام 2017)4( اجتماعات 
االأول بتاريخ

2017/02/14م
الثاين بتاريخ

2017/04/11م
الثالث بتاريخ

2017/09/26م
الرابع بتاريخ

2017/12/12م
√√√√رئي�س اللجنة م. مبارك  بن عبداهلل اخلفرة

√√√√ع�سو اللجنة د. طالل بن علي ال�ساعر
√√√√ع�سو اللجنة د. نزيه ح�سن ن�سيف 

√√××ع�سو اللجنة م. طالل بن اإبراهيم  امليمان

اأ�شماء اأع�شاء اللجنة التنفيذية ووظائفهم احلالية وال�شابقة وموؤهالتهم وخرباتهم :
�سبق عر�سها كاملة يف البند )�سابعًا(.

جلنة الرت�صيحات واملكافاآت:
وتعنى اللجنة بالتو�سية ملجل�س االإدارة بكل ما يتعلق بالر�سيح لع�سوية املجل�س ومراجعة االحتياجات واملوؤهالت واملهارات املطلوبة  وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن 
يخ�س�سه الع�سو الأعمال املجل�س ومراعات عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملة بال�سرف واالأمانة، ومراجعة هيكلية املجل�س وحتديد جوانب ال�سعف والقوة فيه واقراح معاجلتها مبا يحقق 

م�سلحة ال�سركة والتاأكد من ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود تعار�س امل�سالح وو�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�س ومكافاأة اأع�ساء املجل�س وكبار التنفيذيني.
وت�سكل جلنة الر�سيحات واملكافاآت من كل :

طبيعة الع�صويةا�صم الع�صو
عدد الجتماعات خلل العام 2017)2( اجتماعان

االأول بتاريخ
2017/02/20م

الثاين بتاريخ
2017/12/13م

√√رئي�س اللجنة اأ. �سليمان بن عبدالقادر املهيدب
√√ع�سو اللجنة م. �سالح بن عبدالوهاب الركيت

√√ع�سو اللجنة اأ. �سعود بن �سليمان اجلهني
√√ع�سو اللجنة اأ. اإبراهيم بن علي القا�سي

اأ�شماء اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ووظائفهم احلالية وال�شابقة وموؤهالتهم وخرباتهم :
�سبق عر�سها كاملة يف البند )�سابعًا(.

5- م. عمر بن حممد �صراج جنار
. LBS ح�سل االأ�ستاذ عمر جنار على البكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية وهند�سة االأنظمة واملاج�ستري يف الهند�سة ال�سناعية وهند�سة االأنظمة، كما ح�سل على ماج�ستري اإدارة االأعمال من

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لوحدة ال�سناعات التحويلية ب�سركة الت�سنيع الوطنية حتى 2017/09/24م

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًارئي�س اأعمال املوارد الب�سرية بال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل(
غري مدرجةداخل اململكة�سابقًارئي�س وحدة اأعمال التعليم ب�سركة اإعمار مل�سروع مدينة امللك عبداهلل االقت�سادية

مدرجةخارج اململكة�سابقًااملدير االإقليمي للموارد الب�سرية الأفريقيا وال�سرق االأو�سط وتركيا مبجموعة يونيليفر
مدرجةخارج اململكة�سابقًااأعمال تطوير االإدارة والتوظيف والتدريب مبجموعة يونيليفر يف اخلليج واليمن

مدرجةخارج اململكة�سابقًارئي�س الق�سم االإداري لدول اخلليج العربي مبجموعة يونيليفر
ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة �سابقًامهند�س �شناعي اأعلى ب�شركة اخلطوط العربية ال�شعودية 

غري مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير م�ساريع ب�سركة اأرامكو ال�سعودية

6- م. مزيد بن �صرداح اخلالدي
حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك فهد بالظهران باململكة العربية ال�سعودية يف عام 1990م، ثم ح�سل على ماج�ستري اإدارة االأعمال التنفيذي من مدر�سة اآي اإم دي 

لالإدارة ب�سوي�سرا يف عام 2005م، ثم على برنامج كبري التنفيذيني من مدر�سة وارتون لالإدارة يف عام 2014م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لقطاع البروكيماويات ب�سركة الت�سنيع الوطنية حتى وفاته يف 2017/09/17م.

مدرجة داخل اململكة �سابقًارئي�س �سركة كيان ال�سعودية )اإحدى �سركات �سابك(
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًارئي�س ال�سركة الوطنية للميثانول )اإحدى �سركات �سابك(

مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير عام الهند�سة واإدارة امل�ساريع )اخلدمات امل�سركة ب�سابك(
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًامدير عام ال�سركة ال�سعودية االأوربية للبروكيماويات )اإحدى �سركات �سابك(

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًامدير االإنتاج بال�سركة ال�سعودية االأوربية للبروكيماويات
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًامدير م�ساريع بال�سركة ال�سعودية االأوربية للبروكيماويات
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًامهند�س اإنتاج بال�سركة ال�سعودية االأوربية للبروكيماويات

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًامهند�س عمليات بال�سركة ال�سعودية االأوربية للبروكيماويات

تاسعًا: وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومهامها
جلان جمل�ص الإدارة:

تت�سمن اللوائح التنظيمية لكل من: اللجنة التنفيذية، وجلنة املراجعة، وجلنة الر�سيحات واملكافاآت، و�سفًا الخت�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 كاالآتي:
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2- اأ. را�شد بن اإبراهيم �شريف )ع�شو اللجنة من خارج اأع�شاء جمل�س الإدارة وخمت�س بال�شوؤون املالية واملحا�شبية:
ح�سل على البكالوريو�س يف االإدارة املالية من جامعة امللك فهد للبرول واملعادن عام 1998م، ثم ح�سل على املاج�ستري يف اإدارة االأعمال يف تخ�س�س االإدارة املالية من جامعة االأمري �سلطان يف عام 2009م، 

ولديه 17 عامًا من اخلرة يف موؤ�س�سات حكومية و�سركات مالية.
وقدم الع�سو ا�ستقالته من ع�سوية اللجنة بتاريخ 2017/11/01م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًا�سركة الريا�س املالية
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاهيئة ال�سوق املالية

مدرجةداخل اململكة �سابقًابنك البالد

�سابقًا�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي
داخل اململكة 

جهة حكومية

عاشرًا: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وسجل حضور االجتماعات

ال�صمم
�صجل احل�صور

اإجتماع اجلمعية العامة غري العادية الثامن ع�سر  بتاريخ 
2017/04/18م

اإجتماع اجلمعية العامة العادية الثاين والع�سرون بتاريخ
2017/12/31م 

√√م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة1
√√د. طالل بن علي ال�ساعر2
√×د. نزيه بن ح�سن ن�سيف3
××م. طالل بن اإبراهيم امليمان4
××اأ.�سليمان بن عبدالقادر املهيدب5
××م. �سالح بن عبدالوهاب الركيت6
√×اأ.بدر بن علي الدخيل 7
××اأ.�سعود بن �سليمان اجلهني8
××اأ.اإبراهيم بن علي القا�سي9

√√اأ.�سامي بن عبدالعزيز ال�سنير 10

جلنة املراجعة: 
يتم ت�سكيل جلنة املراجعة من اأربعة اأع�ساء اثنان منهم من اأع�ساء جمل�س االإدارة غري التنفيذيني واثنان منهم من خارج املجل�س. وتقوم جلنة املراجعة مبهامها وفق الالئحة املعتمدة ومن اأهمها تقييم نظام 
الرقابة الداخلية واالإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية والتحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ االأعمال واملهام املنوطة بها، والتو�سية ملجل�س االإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�سلهم وحتديد اأتعابهم 
والتاأكد من ا�ستقالليتهم، ودرا�سة ملحوظات مراجع احل�سابات على القوائم املالية ومتابعة ما يتم يف �ساأنها، ودرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة والقوائم املالية االأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س 

االإدارة واإبداء الراأي والتو�سية ب�ساأنها.
وتت�سكل جلنة املراجعة من كل :

طبيعة الع�صوية ا�صم الع�صو
عدد الجتماعات خلل عام 2017م )6( اجتماعات

االأول بتاريخ
2017/1/18

الثاين بتاريخ
2017/03/16

الثالث بتاريخ
2017/05/10

الرابع بتاريخ
2017/05/18

اخلام�س بتاريخ
2017/07/26

ال�ساد�س بتاريخ
2017/10/25

√√×√√√رئي�س اللجنةاأ. �سامي بن عبدالعزيز ال�سنير
√√√×√√ع�سوبدر بن علي الدخيل 

√√√√√√ع�سوحممد بن علي الكريدا
×××√×√ع�سورا�سد بن اإبراهيم �سريف * 

* قدم ا�ستقالته بتاريخ 2017/11/1م النتقال عمله جلهة اأخرى.

اأ�شماء اأع�شاء جلنة املراجعة و وظائفهم احلالية وال�شابقة وموؤهالتهم وخرباتهم :
�سبق عر�سها كاملة يف البند )�سابعًا( ما عدا حممد بن علي الكريدا ورا�سد اإبراهيم �سريف ومعلوماتهما كما يلي:

1- اأ. حممد بن علي الكريدا )ع�شو اللجنة من خارج اأع�شاء جمل�س الإدارة وخمت�س بال�شوؤون املالية واملحا�شبية:
حا�سل على بكالوريو�س اإدارة �سناعية تخ�س�س حما�سبة من جامعة امللك فهد للبرول واملعادن عام 1990م، ولديه 26 عامًا من اخلرة يف �سركات �سناعية متعددة االأن�سطة.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة

غري مدرجةداخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ل�سركة اأراك للرعاية ال�سحية – اإحدى ال�سركات التابعة لل�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية.
م�ساهمة مقفلةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س االإدارة مب�سنع الدمام فارما لالأدوية

مدرجةداخل اململكة �سابقًامدير اإدارة ال�سوؤون املالية لل�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
م�ساهمة مقفلةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س االإدارة لل�سركة العربية ال�سيدالنية طا�سيلي تافكو
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ن�شاط ال�شركةمقر ال�شركةا�شم ال�شركةم
راأ�ص املال باآلف 

الريالت
امللكيةنوعها

�سركة الرواد الدولية لالأغ�سية 9
ال�سناعية

ذات م�سوؤولية 20.000�سناعة االأغ�سية ال�سناعيةمقرها ومقر عملياتها يف مدينة الدمام
حمدودة

%100

�سركة كالرينت ال�سعودية للملونات 10
املحدودة

ذات م�سوؤولية 50.000اإنتاج امللونات ال�سناعية والطالءمقرها الريا�س
حمدودة

%40

ال�سركة الوطنية ل�سهر الر�سا�س 11
املحدودة )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 م�سوؤولية 44.000
حمدودة

%100

التقنية الرباعية لتدوير الر�سا�س 12
املحدودة

ذات م�سوؤولية 4.000اإنتاج ر�شا�س نقي وخملوط وبويل بروبيلنيمقرها جدة
حمدودة

%100

ال�سركة الوطنية ل�سناعة البطاريات 13
)بطاريات(

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
الريا�س

ذات م�سوؤولية 60.000اإنتاج بطاريات ال�سيارات
حمدودة

%90

ال�سركة الوطنية للت�سغيل واخلدمات 14
ال�سناعية املحدودة )خدمات( 

)حتت الت�سفية(

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها مدينة 
الريا�س

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

%88.33

ال�سركة الوطنية للت�سويق واخلدمات 15
ال�سناعية

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها مدينة 
الريا�س

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

ذات م�سوؤولية 30
حمدودة

%100

ال�سركة الوطنية للفح�س واالختبار 16
الفني املحدودة )فح�س(

تقدمي اخلدمات الفنية يف جماالت الفح�س واالختبار، املعايرة مقرها مدينة الدمام
وال�سيانة واأنظمة اإدارة اجلودة داخل اململكة العربية ال�سعودية

ذات م�سوؤولية 7.170
حمدودة

%69.73

تقدمي اخلدمات الفنية يف جماالت الفح�س واالختبار، املعايرة مقرها مملكة البحرين تي يو يف ال�سرق االأو�سط17
وال�سيانة واأنظمة اإدارة اجلودة يف دول اخلليج العربي

6.800
)درهم اإماراتي(

ذات م�سوؤولية 
حمدودة

%69.73

�سركة تلدين للحلول البال�ستيكية 18
املحدودة

اإنتاج وت�سكيل وا�سترياد وت�سدير وتوزيع جميع املنتجات مقرها حائل
البال�ستيكية

ذات م�سوؤولية 210.000
حمدودة

%100

�سركة البيئة اخل�سراء لتدوير 19
املخلفات ال�سناعية )خ�سراء(

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

ذات م�سوؤولية 5.000
حمدودة

%100

ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد 20
التيتانيوم املحدودة )كري�ستل(

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

باالإ�سافة مل�سانعها املنت�سرة يف اأمريكا 
واأوروبا واأ�سراليا

اإنتاج وت�سويق مادة ثاين اأك�سيد التيتانيوم التي ت�ستخدم يف �سناعة 
االأ�سباغ والطالء والورق

ذات م�سوؤولية 2.362.500
حمدودة

%79

حادي عشـــر: اإلجـــراءات التي اتخذهـــا مجلس اإلدارة إلحاطـــة أعضائه وبخاصة غيـــر التنفيذيين بمقترحات المســـاهمين 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:  

من خالل التوا�سل مع اإدارة املراجعة الداخلية، واإدارة عالقات امل�ستثمرين يف ال�سركة ومن خالل الريد االإلكروين لتلقي مقرحات امل�ساهمني )investorrelations@tasnee.com(، اإ�سافة اإلى رقم 
هاتف للتوا�سل املبا�سر مع امل�ستثمرين.

ثاني عشر: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه، وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت 
بالتقييم وعالقتها بالشركة إن وجدت:

املادة ا�سر�سادية ومل تبداأ ال�سركة يف تطبيقها.

ثالث عشر: الشركات التابعة والشقيقة:

ن�شاط ال�شركةمقر ال�شركةا�شم ال�شركةم
راأ�ص املال باآلف 

الريالت
امللكيةنوعها

�سركة الت�سنيع وال�سحراء 1
لالأوليفينات

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

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

2.830.000
موزعة على 

283.000.000 �سهمًا 
قيمة كل �سهم 10 رياالت

م�ساهمة �سعودية
مقفلة

%60.45

ال�سركة ال�سعودية لاليثيلني والبويل 2
ايثيلني

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

ذات م�سوؤولية 2.737.520اإنتاج االإيثيلني والروبلني لال�ستخدام يف ال�سناعات البال�ستيكية
حمدودة

%45.34

ال�سركة ال�سعودية حلام�س 3
االأكريليك وم�ستقاته

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

ذات م�سوؤولية 1.777.000اإن�ساء وت�سغيل عدد من م�ساريع حام�س االأكريليك وم�ستقاته
حمدودة

%52.29

ال�سركة ال�سعودية ملومنرات 4
االأكريليك املحدودة

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

اإنتاج حام�س االأكريليك اجلليدي وحام�س االأكريليك اخلام 
وبيوتايل اأكريليت

ذات م�سوؤولية 1.084.500
حمدودة

%39.22

�سركة البوليمرات االكريليكية 5
ال�سعودية

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

ذات م�سوؤولية 416.400اإنتاج البوليمرات فائقة االمت�سا�س
حمدودة

%39.22

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة �سركة البيوتانول ال�سعودية املحدودة6
اجلبيل ال�سناعية

ذات م�سوؤولية 486.000اإنتاج البيوتانول
حمدودة

%17.43

�سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك 7
املحدودة )الرواد(

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
الريا�س

ذات م�سوؤولية 268.000اإقامة امل�سروعات ال�سناعية البال�ستيكية والتحويلية
حمدودة

%100

�سركة الرواد العاملية للتغليف 8
املحدودة

ذات م�سوؤولية 130.000اإنتاج اأغ�سية البويل بروبيلني والبويل اإثيلنيمقرها ومقر عملياتها يف مدينة الدمام
حمدودة

%100
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رابع عشـــر : القروض والصكوك التي حصلت عليها الشـــركة وشـــركاتها التابعة حســـب القوائم المالية المراجعة وفق 
:IFRS معايير المحاسبة الدولية

اجلهة املانحةمدة القر�صر�صيد نهاية العاماملبالغ املدفوعة �صدادا للقر�صر�صيد م�صاف خلل العامر�صيد بداية العاماأ�صل مبلغ القر�صاإي�صاحال�شركة

�سركة الت�سنيع الوطنية

 عدة جهات 7 �سنوات2.000.000.000 - - 2.000.000.000 2.000.000.000 �سكوك 
 عدة جهات 7 �سنوات3.915.151.515  )3.915.151.515(3.915.151.515 3.915.151.515 3.915.151.515 قرو�س طويلة االأجل 

-----قرو�س ق�سرية االجل 
  5.915.151.515  )3.915.151.515( 3.915.151.515  5.915.151.515 5.915.151.515 املجموع

�سركة جممع
�سناعات املعادن املتطورة 

املحدودة

 عدة جهات 11 �سنوات1.077.200.000  )340.800.000(-1.418.000.000 2.018.000.000 قرو�س طويلة االأجل 
 -----قرو�س ق�سرية االجل 

  1.077.200.000  )340.800.000(-1.418.000.000 2.018.000.000 املجموع

ال�سركة ال�سعودية حلام�س 
االكريليك

 عدة جهات 7 - 12 �سنوات1.220.065.000  )57.755.000(-1.277.820.000 1.312.990.000 قرو�س طويلة االأجل 
  -----قرو�س ق�سرية االجل 

  1.220.065.000  )57.755.000(-1.277.820.000 1.312.990.000  املجموع 

�سركة الرواد
الوطنية للبال�ستيك 
املحدودة )املوحدة(

 عدة جهات 3 - 12 �سنوات479.924.230  )82.831.461(100.295.000 462.460.690 744.180.381 قرو�س طويلة االأجل 
البنك ال�سعودي لال�ستثمار  �سنة 36.883.145 -36.883.145 -36.883.145 قرو�س ق�سرية االجل 

  516.807.374  )82.831.461(137.178.145 462.460.690 781.063.526 املجموع

ال�سركة الوطنية
لثاين اأوك�سيد التيتانيوم 

املحدودة

 عدة جهات 3 -10 �سنوات6.846.220.950  )1.132.723.422(866.250.000 7.112.694.372 8.420.252.459 قرو�س طويلة االأجل 
 عدة جهات  �سنة 17.445.050  )25.172.262(11.522.000 31.095.312 31.095.316 قرو�س ق�سرية االجل 

  6.863.666.000  )1.157.895.684(877.772.000 7.143.789.684 8.451.347.775 املجموع

ال�سركة ال�سعودية لبيتانول
* موحدة جزئيًا بن�سبة 

%33.33

 عدة جهات 7 �سنوات268.333.333  )20.000.000( -288.333.333 288.333.333 قرو�س طويلة االأجل 
-----قرو�س ق�سرية االجل 

268.333.333  )20.000.000(- 288.333.333 288.333.333 املجموع
  15.861.223.222  5.574.433.660(4.930.101.660 16.505.555.223 18.766.886.149  املجموع

تفا�صيل القرو�ص

76.2%         12.086.693.839 بنوك داخلية
12.6%           2.000.000.000 ال�سكوك

10.6%           1.676.430.333 �سندوق التنمية ال�سناعية
0.6%                98.099.050 بنوك خارجية

100.0%         15.861.223.222 املجموع
بنوك داخلية 76.2%�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي %10.6 ال�سكوك %12.6 بنوك خارجية %0.6

ن�شاط ال�شركةمقر ال�شركةا�شم ال�شركةم
راأ�ص املال باآلف 

الريالت
امللكيةنوعها

�سركة جممع �سناعات املعادن 21
املتطورة املحدودة )اإمييك(

ذات م�سوؤولية 1.687.500اإن�ساء واإدراة م�ساريع �سناعية ملعدن التيتانيوم واملواد املتعلقة بهمقرها مدينة جدة
حمدودة

%89.5

�سركة جممع �سناعات املعادن 22
املتطورة وتوهو للتيتانيوم املحدودة

ذات م�سوؤولية 450.000اإنتاج مادة التيتانيوم االأ�سفنجيمقرها مدينة ينبع
حمدودة

%58.18

�سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق 23
البروكيماويات )ت�سويق(

ذات م�سوؤولية 5.000ت�سويق املواد الكيماوية والبروكيماوية والبال�ستيكيةمقرها الرئي�س مدينة الريا�س
حمدودة

%100

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات24
اجلبيل ال�سناعية

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

ذات م�سوؤولية 600.000
حمدودة

%75

ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك 25
املعادن )معدنية(

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها مدينة 
اجلبيل ال�سناعية

281.121ال�سناعات احلديدية التحويلية والهند�سية االأ�سا�سية
موزعة على 

28.112.089 �سهمًا 
قيمة كل �سهم 10 رياالت

35.47%م�ساهمة �سعودية

باالإ�سافة اإلى جمموعة �سركات غري ت�سغيلية لال�ستثمارات االأخرى وهي كالتايل:

ن�شاط ال�شركةمقر ال�شركةا�شم ال�شركةم
راأ�ص املال باآلف 

الريالت
امللكيةنوعها

ال�سركة الوطنية الدولية للتطوير 1
ال�سناعي

ذات م�سوؤولية 500اال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات العالقة بال�سركةمقرها الريا�س
حمدودة

%100

ال�سركة الوطنية اخلليجية لتقنية 2
البروكيماويات

ذات م�سوؤولية 500اال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات العالقة بال�سركةمقرها الريا�س
حمدودة

%100

�سركة الت�سنيع الوطنية 3
لال�ستثمارات ال�سناعية

ذات م�سوؤولية 500اال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات العالقة بال�سركةمقرها الريا�س
حمدودة

%100

�سركة مكا�سب ال�سعودية الدولية 4
للتجارة وال�سناعة

اال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات العالقة بال�سركة، ومل مقرها الريا�س
متار�س اي ن�شاط خالل الفرتة.

ذات م�سوؤولية 6.500
حمدودة

%100

�سركة الت�سنيع الوطنية 5
للبروكيماويات

اال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات العالقة بال�سركة، ومل مقرها الريا�س
متار�س اي ن�شاط خالل الفرتة.

ذات م�سوؤولية 500
حمدودة

%100
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ثامن عشر : إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
.SOCPA واملعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني IFRS بدات ال�سركة يف العام 2017م باعداد قوائمها املالية باال�سافة اإلى االأرقام املقارنة للعام 2016 مبا يتوافق مع معايري املحا�سبة الدولية

أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة: تاسع عشر : 
تتمتع �سركة الت�سنيع الوطنية مبركز مايل وموؤ�سرات مالية جيدة، ويو�سح اجلدول التايل نتائج االأعمال لل�سنوات املالية اخلم�س االأخرية:

 20172016   2015*     2014*       2013*    
18.198.970 18.692.580 15.145.511 8.619.532 10.796.424 االإيرادات

13.361.706 14.080.096 12.932.764 7.712.493 8.692.257 تكاليف االإيرادات
4.837.264 4.612.484 2.212.747 907.039 2.104.167 جممل الربح
1.177.437 1.070.545  )1.423.097(101.423 716.156 �سايف الربح

15.847.920 15.891.008 13.018.776 8.474.940 9.640.160 اال�سول املتداولة
31.155.417 32.000.706 31.956.272 24.110.531 24.353.034 اال�سول غري املتداولة

47.003.337 47.891.714 44.975.048 32.585.471 33.993.194 اجمايل اال�سول
8.195.668 7.576.006 9.974.198 6.554.481 5.574.028 اخل�سوم املتداولة

19.224.158 21.337.425 21.252.739 15.486.203 16.629.614 اخل�سوم غري املتداولة
27.419.826 28.913.431 31.226.937 22.040.684 22.203.642 اجمايل اخل�سوم

.IFRS مت اإعداد القوائم املالية لتلك ال�سنوات ح�سب املعايري ال�سعودية املتعارف عليها يف ذلك التاريخ وبعد ذلك مت االإعداد ح�سب املعايري الدولية*

2.177+

980+

60- 876+

8.620 8.962

1.344 1.624

7.713

1.404
748

10.796

املبيعات/االإيرادات تكاليف املبيعات/االإيرادات اإيرادات ت�سغيلية - اأخرى الربح )اخل�سارة( الت�سغيلي
2017م

2016م

خامس عشر: وصف أنشطة أدوات الدين:
اأدوات الدين القابلة للتحويل:

مل تقم ال�سركة خالل عام 2017م 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 الكتتاب مبوجب اأدوات الدين

مل تقم ال�سركة خالل عام 2017م 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.
حقوق اأدوات الدين القابلة لال�شرتداد

ال يوجد لدى ال�سركة اأي اأدوات دين قابلة لال�سرداد اأو ال�سراء اأو االإلغاء خالل عام 2017م.

سادس عشر : النتائج التشغيلية:
بلغ �سايف الربح لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمر 2017م مبلغ 716.156 مليون ريال مقارنة ب�سايف اأرباح قدرها 101.423 مليون ريال لفرة العام املايل املا�سي 2016م.  ويعود ارتفاع �سايف الربح اإلى 
حت�سن االأداء الت�سغيلي وزيادة هام�س الربح نتيجة الإرتفاع متو�سط اأ�سعار بيع منتجات ثاين اأك�سيد التيتانيوم وزيادة االإيرادات االأخرى، باالإ�سافة اإلى تاأثر خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل اإيجابيا نتيجة 
ا�سرداد �سريبي وتغري بع�س الن�سب ال�سريبية يف بع�س ال�سركات التابعة خارج اململكة بالرغم من زيادة ت�سجيل انخفا�س يف اأ�سول غري متداولة يف بع�س ال�سركات التابعة واإرتفاع تكلفة التمويل ب�سبب 
اإعادة جدولة  القرو�س. كما ارتفعت قيمة االإيرادات بن�سبة 25% حمققة مبلغ 10.796.424  األف ريال مقارنة مببلغ 8.619،532  األف ريال يف العام ال�سابق، كما بلغت االأرباح الت�سغيلية لل�سركة مبلغ 

1.623.834 األف ريال مقارنة بربح ت�سغيلي قدره 747،539 األف ريال عن الفرة املماثلة من العام ال�سابق.

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية: سابع عشر : 
ملحظاتن�صبة التغيريالتغيريات20172016

 ب�سبب ارتفاع متو�سط ا�سعار بيع منتجات ثاين اك�سيد التيتانيوم 25%2.176.892 8.619.532 10.796.424 املبيعات/االيرادات
 ب�سبب زيادة بع�س الكميات املنتجة واملباعة وارتفاع متو�سط ا�سعار املواد اخلام 13%979.764 7.712.493 8.692.257 تكاليف املبيعات/االيرادات

132%1.197.128 907.039 2.104.167 جممل الربح
 ب�سبب حت�سن االداء الت�سغيلي وزيادة هام�س الربح نتيجة الإرتفاع متو�سط اأ�سعار بيع 

منتجات ثاين اأك�سيد التيتانيوم 

 ب�سبب انخفا�س نتائج بع�س ال�سركات ال�سقيقة يف قطاع البروكيماويات -4% )59.972(1.403.913 1.343.941 ايرادات ت�سغيلية- اخرى
 ب�سبب زيادة م�ساريف ال�سحن والتوزيع وامل�ساريف العمومية 17%260.861 1.563.413 1.824.274 م�سروفات ت�سغيلية- اخرى

117%876.295 747.539 1.623.834 الربح )اخل�سارة( الت�سغيلي
 ب�سبب حت�سن االداء الت�سغيلي وزيادة هام�س الربح نتيجة الإرتفاع متو�سط اأ�سعار بيع 

منتجات ثاين اأك�سيد التيتانيوم 
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ثاني وعشرون:  وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا الشـــركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامســـة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، 

وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:
ن�صبة التغيري�صايف التغيريالن�صبةعدد الأ�صهم بتاريخ 2017/12/31الن�صبةعدد الأ�صهم بتاريخ 2017/1/1امللك

0%4.940%4.9433.056.000%33.056.000�سركة البويل بروبلني املتقدمة 
0%1.080%1.087.235.000%7.235.000ال�سركة املتقدمة لالإ�ستثمار العاملي

ثالث وعشرون:  وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
اإجمايل قيمة ال�صفقةمدتهانوع ال�صفقةنوع العلقةالطرف ذو العلقة

ع��ل��ي  ب�����ن  ط�������الل  د/ 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�����س��اع��ر- 

جمل�س االإدارة

م�سلحة مبا�سرة ب�سفته ال�سخ�سية 
ح���ي���ث مي���ت���ل���ك م�����ا ن�����س��ب��ت��ه %1 

من  ح�س�س �سركة كري�ستل

ال�ستحواذ  م�سروطة  اإتفاقية  اإب���رام 
���س��رك��ة ت���رون���وك�������س ع��ل��ى االأع���م���ال 
ال��ت��ج��اري��ة واالأ����س���ول اخل��ا���س��ة بثاين 
كري�ستل  ب�سركة  التيتانيوم  اأك�سيد 

اململوكة  بن�سبة 79% للت�سنيع

اأبرمت ال�سفقة بتاريخ 1438/05/25ه� 
يف  لتنتهي  2017/02/21م  )امل��واف��ق 

2018/05/21م.

يبلغ اإجمايل قيمة ال�سفقة )6.274.000.000(  �ستة مليار ومائتان واأربعة 
 37.580.000 اإ�سدار  اإلى  باالإ�سافة  نقًدا  �سعودي  ريال  مليون  و�سبعون 
�سهم جديد من فئة )A( ل�سركة كري�ستل يف �سركة ترونوك�س والتي �ستمثل 

ما ن�سبته %24 من راأ�س مال �سركة ترونوك�س بعد ا�ستكمال ال�سفقة. 

علي  ب���ن  اإب���راه���ي���م  اأ/ 
جمل�س  ع�سو  القا�سي- 

االإدارة

باعتباره  م��ب��ا���س��رة  غ��ري  م�سلحة 
مم���ث���اًل ع����ن م���وؤ����س�������س���ة اخل��ل��ي��ج 
لال�ستثمار يف جمل�س اإدارة الت�سنيع 
حيث متتلك املوؤ�س�سة ما ن�سبته %20 

من ح�س�س �سركة كري�ستل

ال�ستحواذ  م�سروطة  اإتفاقية  اإب���رام 
�سركة ترونوك�س على االأعمال التجارية 
واالأ�����س����ول اخل��ا���س��ة ب��ث��اين اأك�����س��ي��د 
اململوكة  كري�ستل  ب�سركة  التيتانيوم 

بن�سبة 79% للت�سنيع

اأبرمت ال�سفقة بتاريخ 1438/05/25ه� 
يف  لتنتهي  2017/02/21م  )امل��واف��ق 

2018/05/21م.

يبلغ اإجمايل قيمة ال�سفقة )6.274.000.000(  �ستة مليار ومائتان واأربعة 
 37.580.000 اإ�سدار  اإلى  باالإ�سافة  نقًدا  �سعودي  ريال  مليون  و�سبعون 
�سهم جديد من فئة )A( ل�سركة كري�ستل يف �سركة ترونوك�س والتي �ستمثل 

ما ن�سبته %24 من راأ�س مال �سركة ترونوك�س بعد ا�ستكمال ال�سفقة. 

وقد مت اإدراج ذلك يف جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية الثانية والع�سرين التي اأقيمت يف 2017/12/31م ومت الت�سويت باملوافقة من قبل اجلمعية على هذا البند، حيث وافقت اجلمعية على امل�سي قدمًا 
الإمتام ال�سفقة.

هذا وقد مت االإعالن عن متديد االإتفاقية بتاريخ 2017/3/1م واالإتفاق بني اأطراف ال�سفقة على تعديل تاريخ انتهاء االإتفاقية من 2018/5/21م اإلى 2018/6/30م مع قابلية متديدات تلقائية متتالية على 
فرات 3 اأ�سهر حتى 2019/3/31م، وذلك ح�شب احلاجة للح�شول على املوافقات النظامية من اجلهات املخت�شة خارج اململكة مع اإبقاء ال�شروط واالأحكام الرئي�شية دون تغيري.

عشرون : سياسة توزيع األرباح: 
توزيع االأرباح من �سالحيات اجلمعية العامة بناء على تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة، ويعتمد ب�سكل رئي�س على مقدار االأرباح ال�سافية املحققة يف كل عام وحجم االإنفاق املتوقع على امل�ساريع اال�ستثمارية 

امل�شتقبلية، والتدفقات النقدية املتوقعة وجدولة القرو�س و�شروط �شدادها والو�شع املايل لل�شركة واملناخ االقت�شادي العام. 
وتتلخ�س ال�سيا�سة العامة لتوزيع االأرباح بح�سب ن�س املادة 18-4 من النظام االأ�سا�سي لل�سركة، باأن توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف االأخرى على 

الوجه التايل:
اأ( جتنيب الزكاة املفرو�سة �سرعًا.

ب( مع مراعات ما تق�سي به االأنظمة االأخرى ذات العالقة يتم جتنيب 10% كاحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور 30% من راأ�س املال املدفوع.
ج( توزيع دفعة اأولى للم�ساهمني ال تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع.

د( توزيع الباقي للم�ساهمني كح�سة اإ�سافية من االأرباح مع مراعاة اأحكام املادتني 13-10 )ب( و18-5. 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�سمر 2017م.

حادي وعشرون: عالقات المستثمرين:
تويل ال�سركة م�ساهميها واأ�سحاب العالقة  اأهمية كبرية، فتوفر لهم ال�سبل املنا�سبة لالطالع اأواًل باأول على اأن�سطة ال�سركة وا�ستثماراتها ونتائجها املالية املوحدة وكل ما يهم امل�ستثمر عر جمموعة من و�سائل 
االت�سال التي ت�ستمل على تقرير جمل�س االإدارة واجتماعات اجلمعية العمومية، االإف�ساحات امل�ستمرة املن�سورة على �سفحة اإعالنات ال�سركة مبوقع هيئة �سوق املال )تداول(، املعلومات املن�سورة على موقع 
االإلكروين  الريد  خالل  من  بال�سركة  امل�ستثمرين  عالقات  ق�سم  اإلى  الواردة  ا�ستف�ساراتهم  كل  على  الرد  اإلى  باالإ�سافة  االخرى،  االإعالم  و�سائل  خالل  من  وكذلك  االإنرنت،  �سبكة  على  ال�سركة 

)investorrelations@tasnee.com(، والرد على كل ا�ستف�ساراتهم الواردة اإلى ال�سركة من خالل الهاتف.
باالإ�سافة اإلى ذلك قامت ال�سركة بتطوير حمرك بحث على موقعها االإلكروين للتي�سري على م�ساهميها من اأ�سحاب ال�سهادات الورقية وورثتهم للتاأكد من ملكياتهم لالأ�سهم وت�سهيل اال�ستف�سار عن ا�ستحقاق 
االأرباح غري امل�ستلمة لالأعوام ال�سابقة، اإن وجدت، ملراجعتها وتدقيقها ومن ثم ت�سليمها مل�ستحقيها. ونتيجة لذلك مت حتويل العديد من ال�سهادات الورقية التي تثبت ملكية االأ�سهم اإلى املحافظ االإلكرونية 

للم�ستثمرين بعد ا�ستكمال االإجراءات النظامية مع �سركة مركز اإيداع االأوراق املالية )اإيداع(.
وقد عقدت ال�سركة يف عام 2017م جمعيتني عامتني اإحداهما غري عادية بتاريخ 18 اأبريل 2017 ومت من خاللها اعتماد تعديل بع�س مواد نظام ال�سركة االأ�سا�س والئحة جلنة املراجعة ومهامها و�سوابط 
عملها ومكافاأة اأع�سائها. والثانية جمعية عادية بتاريخ 31 دي�سمر 2017م، حيث مت ا�ستخدام خيار الت�سويت االإلكروين )عن بعد( الأول مرة يف تاريخ ال�سركة حيث بلغت ن�سبة امل�سوتني اإلكرونيًا حوايل 
46% من اإجمايل عدد امل�سوتني على جدول اأعمال اجلمعية. ومت من خاللها اعتماد حتديث الئحة جلنة املكافاآت والر�سيحات والئحة �سيا�سة ومعايري واإجراءات الع�سوية يف جمل�س االإدارة و�سيا�سة مكافاآت 

اأع�ساء جمل�س االإدارة واللجان املنثبقة عن املجل�س ومكافاآت االإدارة التنفيذية.
اإدارة ال�سركة بتحديث دليل حوكمة ال�سركة مبا يتنا�سب مع االأحكام الواردة يف الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية والتاأكد من  وا�ستمرارًا للعمل مببداأ االإف�ساح وال�سفافية قامت 

ا�ستيفائها للمتطلبات النظامية لهيئة �سوق املال من اأجل �سمان االإلتزام بحماية حقوق امل�ساهمني وحقوق اأ�سحاب امل�سالح.
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خامس وعشرون : مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة:
تتما�سى �سيا�سة مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة واللجان املنبثقة عنه ومكافاآت االإدارة التنفيذية بال�سركة مع نظام ال�سركات وقواعد واأحكام الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية 
والتي مت اعتمادها يف اجلمعية العامة العادية 22 بتاريخ 2017/12/31م.وتو�سح ال�سيا�سة املعايري التي تبنى عليها مكافاآت اأع�ساء املجل�س واللجان املنبثقة منه واالإدارة التنفيذية، ومنها �سرورة االن�سجام 
مع ا�سراتيجية ال�سركة واأهدافها. ويتم تقدمي املكافاآت حلث اأع�ساء املجل�س واالإدارة التنفيذية على اإجناح ال�سركة وتنميتها وبالتايل يرتبط اجلزء املتغري من املكافاآت باالأداء على املدى الطويل. ويتم 
حتديد املكافاآت بناًء على املهام وامل�سوؤوليات واملوؤهالت العلمية واخلرات العملية واملهارات وم�ستوى االأداء. وت�سمل املكافاآت بدالت ح�سور اجلل�سات اأو مبالغ مقطوعة اأو جزء من �سايف اأرباح ال�سركة، مع 

اإمكانية اجلمع بني هذه املزايا بالتوافق مع متطلبات نظام ال�سركات والئحة احلوكمة والنظام االأ�سا�سي لل�سركة.

الأع�شاء
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الأع�شاء امل�شتقلني
 - 118.000 -  100.000  -  -  -  100.000  املكافاآت والر�سيحات   -  -  18.000  -  -  -  6.000  12.000 اأ. �سليمان بن عبدالقادر املهيدب

 - 118.000 -  100.000  -  -  -  100.000   التنفيذية   -  -  18.000  -  -  -  6.000  12.000 م. طالل بن اإبراهيم امليمان
 - 171.360 -  100.000  -  -  -  100.000  املكافاآت والر�سيحات   71.360  -  -  -  6.000  15.000  50.360 م. �سالح بن عبدالوهاب الركيت

 - 118.000 -  100.000  -  -  -  100.000  املكافاآت والر�سيحات   -  -  18.000  -  -  -  6.000  12.000 اأ. �سعود بن �سليمان اجلهني 
 - 133.000 -  100.000  -  -  -  100.000   املراجعة   -  -  33.000  -  -  -  18.000  15.000 اأ. �سامي بن عبدالعزيز ال�سنير

الأع�شاء غري التنفيذيني 
 - 286.725 -  100.000  -  -  -  100.000   التنفيذية   -  -  186.725  -  -  159.725  12.000  15.000   م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة

 - 157.950 -  100.000  -  -  -  100.000  التنفيذية   -  -  57.950  -  -  -  12.000  9.000  36.950 د. نزيه بن ح�سن ن�سيف 
 133.000  -  100.000  -  -  -  100.000   املراجعة   -  -  33.000  -  -  -  18.000  15.000 اأ. بدر بن علي الدخيل 

 - 158.155 -  100.000  -  -  -  100.000  املكافاآت والر�سيحات   -  -  58.155  -  -  -  6.000  12.000  40.155 اأ. ابراهيم بن علي القا�سي
الأع�شاء التنفيذيني 

 - 163.950 -  100.000  -  -  -  100.000   التنفيذية   -  -  63.950  -  -  -  12.000  15.000  36.950 د. طالل بن علي ال�ساعر
 - 1.558.140 -  1.000.000  -  -  -  1.000.000  -  -  558.140  -  -  159.725  102.000  132.000  164.415 املجموع 

اأع�شاء جلنة املراجعة من خارج املجل�س
 - 61.000 - 40.000 -  -  - 21.00040.000---21.000--اأ. حممد بن علي الكريدا 

 - 9.000 -  -  -  - 9.000---9.000--اأ. را�سد بن اإبراهيم �سريف * 
 - 70.000 - 40.000 -  -  - 30.00040.000---30.000--املجموع 

 * قدم اإ�ستقالته بتاريخ 2017/11/1م
** نظرًا للجهود التي قام بها اأع�ساء جمل�س االإدارة خالل العام املايل 2017م وحت�سن االأداء والنتائج يو�سي املجل�س اجلمعية العامة باملوافقة على �سرف مكافاأة مقطوعة مببلغ 200.000 ريال لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة والتي مت اإ�سافتها يف جدول اجتماع اجلمعية للت�سويت عليها.

سادس وعشرون : مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:
�شبعة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�شات مبا فيهم املدير التنفيذي واملدير املايلبالريالت

19.203.900الرواتب والتعوي�سات
10.484.264املكافاآت الدورية وال�سنوية

681.920تعوي�سات ومزايا عينية
30.370.084املجموع

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

اجلهة التي ميثلها اأع�شاء جمل�س الإدارة
عدد الأ�صهم التي له م�صلحة فيها

نهاية ال�سنة 2017/12/31يف بداية ال�سنة 01/01/ 2017 
للجهة التي ميثلها الع�سولع�سو جمل�س االإدارة للجهة التي ميثلها الع�سولع�سو جمل�س االإدارة 

-2.290--ب�سفته ال�سخ�سيةم/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة1
1.45247.144.0921.45238.914.975�سركة ال�ساعر للتجارة وال�سناعة واملقاوالتد/ طالل بن علي ال�ساعر2
-21.661-21.661ب�سفته ال�سخ�سيةم/ طالل بن اإبراهيم امليمان3
35.096.971-10835.096.971*ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائيةد/ نزيه بن ح�سن ن�سيف4
-71.533-71.533ب�سفته ال�سخ�سيةم/ �سالح بن عبد الوهاب الركيت5
-1.452-1.452ب�سفته ال�سخ�سيةاأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب6
1.80058.147.2091.80058.147.209املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعيةاأ/ بدر بن علي الدخيل 7
37.372.665-38.633.665-موؤ�س�سة اخلليج لال�ستثماراأ/اإبراهيم بن علي القا�سي 8
29.097.596-27.157.180-املوؤ�س�سة العامة للتقاعداأ/ �سعود بن �سليمان اجلهني 9

5.953.200-5.953.200-�سندوق تنمية املوارد الب�سريةاأ/ �سامي بن عبدالعزيز ال�سنير 10
كبار التنفيذيني

-1.950*-1.950*الرئي�س التنفيذي م/مطلق بن حمد املري�سد1
-5000-5000نائب الرئي�س التنفيذي للمالية اأ/فواز بن حممد الفواز2
----نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع البروكيماويات م/مزيد بن �سرداح اخلالدي**3
----نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التيتانيومد/كر�ستني ولر جونرث  4
----نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�سناعات التحويلية   م/عمر بن حممد �سراج جنار***5
----نائب الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا واالبتكار  د/قي�س عبدالواحد ال�سلطاين6
----نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع املعادند/فادي بن حممد طرابزوين7

وال يوجد اأي م�سلحة الأوراق مالية تعاقدية اأو حقوق اكتتاب اأو اأدوات دين الأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم
* لتابعيه.

** تويف رحمه اهلل بتاريخ 2017/09/17.
*** قدم ا�ستقالته بتاريخ 2017/09/24م
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ثالث وثالثون:  توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ 
بها بشـــأن تعيين مراجع حســـابات الشـــركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومســـوغات 

تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها:
ال يوجد اأي  تعار�س بني جلنة املراجعة وقرارات جمل�س االإدارة.

رابع وثالثون: الزكاة والمدفوعات النظامية:
البيان

2017م
بيان الأ�صبابو�صف موجز لها

امل�شتحق حتى نهاية الفرتة املالية ال�شنوية ومل ي�شددامل�صدد
اإلزاميةالزكاة امل�ستحقة94.417.97499.043.158الزكاة

اإلزامية�سريبة دخل م�ستحقة134.028.71637.888.151ال�سريبة
اإلزاميةا�سراكات املوؤ�س�سة74.320.2844.531.533املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية

اإلزاميةر�سوم م�ستحقة3.249.666423.538تكاليف تاأ�سريات وجوازات
اإلزاميةر�سوم م�ستحقة1.515.60022.100ر�سوم مكتب العمل

خامس وثالثون : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها: 
اأ�شباب الطلبتاريخ الطلبعدد الطلبات

اإجراءات ال�سركات2017/03/07م1
اجلمعية العامة22017/04/18
اإجراءات ال�سركات32017/09/30
اجلمعية العامة2017/12/31م4

سادس وثالثون: اإلفصاحات واإلقرارات:
1- تعار�ص امل�صالح:

يقر جمل�س االإدارة باأنه ال يوجد الأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف االأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة ما عدا ما مت ذكره يف البند 23. كم�ا اأن ال�سركة   
مل تقر�س اأو ت�سمن اأيًا من اأع�ساء جمل�س االإدارة لقاء اأي قر�س اأو التزام اأيًا كان نوعه.

2- املعاملت مع الأطراف ذات العلقة:
مل تكن هناك اأي عقود مع اأطراف ذوي عالقة باأع�ساء جمل�س االإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو نوابه اأو املدير املايل اأو اأي من اأقاربهم ما عدا ما مت ذكره يف البند 23.

ســـابع وعشـــرون : بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشـــركة أو أحد كبار التنفيذيين عن 
أي مكافآت:

ال يوجد.

ثامن وعشرون : بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح:
ال يوجد.

تاسع وعشرون : اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم:
ال يوجد.

ثالثون:  بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة:
تقوم ال�سركة بتوفري برنامج متلك وحدات �سكنية للمحافظة على موظفيها وا�ستمرار خدمتهم يف ال�سركة، فقد انتهت ال�سركة من ت�سليم 376 وحدة �سكنية ملوظفيها يف مدينة اجلبيل ال�سناعية، كما اأنهت 

ال�سركة جتهيز وتاأهيل 118 وحدة �سكنية ملوظفيها يف مدينة ينبع ال�سناعية ويتم ت�سليمها للموظفني يف 2018م.

حـــادي وثالثون:  نتائج المراجعة الســـنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشـــركة، إضافـــة إلى رأي لجنة المراجعة في 
مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تقوم جلنة املراجعة باالإ�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 االأعمال 
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 اأهدافها اال�سراتيجية، ويتم ذلك 

من خالل تنفيذ خطة املراجعة ال�سنوية املعتمدة من قبل جلنة املراجعة واملبنية على حتليل درجة املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�سركة يف اأعمالها الت�سغيلية.
وبناًء على االأعمال التي مت تنفيذها من قبل املراجعة الداخلية وتقرير املراجع اخلارجي خالل عام 2017م مل يتبني للجنة املراجعة وجود �سعف جوهري يف نظم واإجراءات الرقابة الداخلية التي و�سعتها 
ال�سركة، كما اأن النظام املحا�سبي والرقابي منا�سب حلجم ال�سركة واأن�سطتها، اأي�سًا تفيد اللجنة باأنه مل ي�سل اإليها تعليقات اأو ملحوظات من العاملني يف ال�سركة ب�ساأن اأي جتاوز يف التقارير املالية اأو غريها  
من خالل نظام االبالغ عن ال�سكاوي املعتمد واملعمول به يف ال�سركة. وتو�سي اللجنة اإدارة ال�سركة باال�ستمرار يف حت�سني كفاءة وفاعلية ال�سوابط الداخلية والتحديث امل�ستمر ل�سيا�سات ال�سركة واإجراءاتها.

ثاني وثالثون:  توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.
يوجد لدى ال�سركة اإدارة متخ�س�سة يف املراجعة الداخلية  للقيام مبراجعة االأعمال الرئي�سية لل�سركة و�سركاتها التابعة.
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أربعون: التقنية واالبتكار:
االإنتاج  النمو بوترية مت�ساعدة وبالتكامل مع وحدات  االإنتاجية والتطويرية ال�ستدامة  ال�سركة  الفني لفعاليات  الدعم  بتوفري  العاملني بها  التقنية واالإبتكار من خالل خرات االخت�سا�سيني  تقوم وحدة 
املختلفة. فقد اأ�سهمت وحدة التقنية واالإبتكار مهام الركيب والت�سغيل التجريبي ملجمع تلدين لل�سناعات البال�ستيكية التحويلية يف حائل ليكون اأكر جممع لل�سناعات التحويلية يف ال�سرق االأو�سط. كذلك 
اكملت برنامج الطباعة الثالثية االأبعاد والذي ا�ستمر لثالث �سنوات  ومت ت�سليمه بنجاح لوزارة التعليم ليكون اأحد اللبنات االأ�سا�سية يف تطوير التعليم الفني ملدار�س املرحلة الثانوية يف اململكة العربية 

ال�سعودية.
ومتا�سيًا مع التنمية االإقت�سادية يف اململكة العربية ال�سعودية واملتطلبات اال�سراتيجية لل�سركة فقد انتهت وحدة التقنية واالإبتكار من اإدخال النظم واالأ�ساليب احلديثة يف تطوير املنتجات وتقدمي الدعم الفني 
لكافة قطاعات االأعمال يف ال�سركة واأكملت اإن�ساء م�سنع مواد حتفيز الربة )م�سنع ديبال( يف اجلبيل الإنتاج مواد خا�سة بتقنية تر�سيد مياه الري وكذلك اأنهت تنفيذ امل�سنع التجريبي الألياف البازلت يف 
مركز االأبحاث التابع لها باجلبيل الإنتاج األياف البازلت عالية اجلودة من �سخور البازلت املتوفرة بكرثة يف مناطق اململكة. هذا باالإ�سافة اإلى م�ساهمتها الفاعلة يف تقدمي اخلرات الهند�سية والفنية الإن�ساء 

م�سنع رابع كلوريد التيتانيوم يف ينبع لتوفري اللقيم الالزم مل�سنع معدن التيتانيوم اال�سفنجي. 
اما بخ�سو�س تطوير منتجات واأ�سناف جديدة لتطبيقات متعددة، فقد قامت وحدة التقنية واالإبتكار بتطوير خم�سة منتجات لقطاع اأعمال التيتانيوم وثالثة منتجات لقطاع اأعمال البروكيماويات وثالثة 

منتجات لوحدة البال�ستيك يف قطاع ال�سناعات التحويلية والتي �سيتم ادخالها ال�سوق خالل عام 2018م.
للقيام مبهام ت�سويق اخلدمات واملواد ونظم تطوير املنتجات البال�ستيكية وخدمات الفح�س  تاأ�سي�س �سركة  البدء يف  التقنية واالإبتكار فقد مت  ولغر�س االإ�ستغالل االأمثل لالإمكانيات املتوفرة لدى وحدة 
املختري للمواد االأولية والتحويلية يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي باعتماد مركز نرا�س للبحوث يف اجلبيل والتابع لوحدة التقنية واالإبتكار كمركز معتمد لتاأهيل املنتجات البال�ستيكية وتقدمي 

اخلرات الفنية لقطاع ال�سناعات البال�ستيكية والذي مت تتويجه موؤخرًا بتوقيع وثيقة التفاهم مع الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة )�سا�سو(.

حادي وأربعون: أعمال البتروكيماويات:
تعتر وحدة البروكيماويات واحدة من اأهم وحدات االأعمال التابعة ل�سركة الت�سنيع الوطنية حيث ت�سهم وب�سكل كبري يف ا�ستدامة النمو ب�سركة الت�سنيع الوطنية مبا يزيد من منو االقت�ساد الوطني. وقد 

حققت وحدة البروكيماويات خالل عام 2017 العديد من النجاحات واالجنازات من حيث ال�سالمة والبيئة، وكفاءة الت�سغيل واالنتاج واملبيعات، وتوطني الوظائف واخلدمات املجتمعية. 
وبف�سل من اهلل حققت معظم م�سانع جممع الت�سنيع للبروكيماويات باجلبيل م�ستويات عالية من االإنتاج مع احلفاظ على اأعلى معايري ال�سالمة خالل عام 2017 بدون حوادث، فقد حقق م�سنع حام�س 

االأكريليك وبع�س خطوط االإنتاج يف م�شنع البويل بروبلني م�شتويات انتاجية تاريخية بف�شل حت�شني االأداء واجلودة امل�شتمرة.
كذلك ا�ستكملت وحدة البروكيماويات اأعمال ال�سيانة املجدولة والدورية مب�سانعها يف اأوقات قيا�سية، ومت اإعادة جدولة ودمج اأن�سطة ال�سيانة الدورية مل�سانع االأوليفينات والبويل اأوليفينات مما اأدى اإلى 
حتقيق اإنتاجية اأعلى بتكلفة اأقل. كما اأدت التح�سينات امل�ستمرة لعمليات ال�سركة اإلى تنفيذ العديد من الرامج الناجحة يف جميع اأعمال ال�سركة مبا يف ذلك جودة االأ�سول واال�ستدامة و�سالمة العمليات 

وتعزيز الكفاءة على مدار العام.
 كما جنحت ال�سركة يف تطوير عالقاتها التجارية للو�سول اإلى اأ�سواق ومناطق جديدة لزيادة قاعدة العمالء وحتقيق مبيعات اأعلى وتر�سيد يف التكاليف اللوج�ستية.

ومن خالل م�سوؤوليتها وم�ساهمتها الفعالة يف اال�ستخدام االأمثل للموارد الطبيعية، وتر�سيد ا�ستخدام الطاقة، واحلد من املخلفات ال�سناعية، با�سرت ال�سركة بنجاح ان�ساء برنامج اال�ستدامة الذي من خالله 
تتم مراقبة وتقييم االأداء يف هذه املحاور واإيجاد احللول املبتكرة لتعزيزها، وذلك للم�ساهمة يف بناء م�ستقبل م�ستدام اأف�سل يف اململكة والعامل.

3 -  يقر جمل�س الإدارة مبا يلي: 
3-1 اأنه مت اإعداد �سجالت احل�سابات بال�سكل ال�سحيح.

3-2 اأن نظام الرقابة الداخلية قد مت اإعداده ب�سكل �سليم ليتالءم مع عمليات اإدارة ال�سركة.  
3-3 اأنه ال يوجد اأي �سك يذكر ب�ساأن قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها. 

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

سابع وثالثون : مراجعو حسابات الشركة:
 )BDO( اقرت اجلمعية العامة غري العادية الثامنة ع�سرة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2017/04/18م  م بناًء على تو�سية جلنة املراجعة ب�ساأن اختيار ال�سادة/ �سركة الدكتور حممد العمري و�سركاه

ملراجعة القوائم املالية املوحدة ربع ال�سنوية وال�سنوية لل�سركة وحتديد اأتعابهم لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمر 2017م.

ثامن وثالثون : العقوبات والجزاءات والتدابير االحترازية والقيود االحتياطية المفروضة على الشركة:
لي�ست هناك اأية عقوبات اأو جزاءات اأو تدابري احرازية اأو قيود احتياطية مفرو�سة على ال�سركة من الهيئة اأو من اأي جهة اإ�سرافية اأو تنظيمية اأو ق�سائية خالل عام 2017م.

تاسع وثالثون: االستراتيجية والنمو:
ركزت وحدة اال�سراتيجية والنمو بالت�سنيع على املو�سوعات الرئي�سية يف عام 2017م وهي  اتخاذ اخلطوات ال�سرورية الإنهاء واإبرام �سفقة ترونوك�س، تقييم اأثر عملية ترونوك�س على ا�سراتيجية ال�سركة املركزية 

الكلية والتوجه امل�ستقبلي، التعرف على الفر�س يف جمال البروكيماويات، تطوير ا�سراتيجيات حت�سني االأداء لوحدات ال�سناعات التحويلية، واال�ستمرار يف تطبيق ومراقبة برنامج التميز اخلا�س بال�سركة. 
وقد �شبق واأعلنت كل من الت�شنيع وترونوك�س عن اتفاق م�شروط ال�شتحواذ ترونوك�س على اأ�شول كري�شتال من ثاين اأك�شيد التيتانيوم  مقابل مبلغ 1.673 مليار دوالر اأمريكي نقدا وح�سة بن�سبة 24% يف 
ترونوك�س اجلديدة. ويظل جميع االأطراف ملتزمون بالعملية، حيث قامت ترونوك�س يف 31 اأغ�سط�س 2017 ببيع ن�ساطها اخلا�س بالقلويات من اأجل متويل ال�سفقة وتوفري النقد الالزم لها، ويخ�سع اإبرام 
ال�سفقة ال�ستكمال احل�سول على املوافقات احلكومية والنظامية من الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي، وا�ستمرت ترونوك�س وكري�ستل يف متابعة اخليارات مع هيئة التجارة الفيدرالية بالواليات املتحدة 
االأمريكية واملفو�سية االأوربية من اأجل اإمتام اإبرام ال�سفقة التي �سوف تعمل على تعزيز املركز املايل لل�سركة من خالل ال�سداد الكامل لقرو�س �سركة كري�ستل، مما مينح الت�سنيع فر�سة اأكر للركيز على 

جمال البروكيماويات وال�سناعات االأخرى.
ويف جمال البروكيماويات تركز الت�سنيع على زيادة املوثوقية وحت�سني خمرجات وحدات االأعمال وزيادة الت�سويق واملبيعات. وقامت وحدة اال�سراتيجية والنمو بعمل درا�سة لتقييم العر�س والطلب الدوليني 

والتوقعات بالن�سبة ملنتجات البروكيماويات، حيث ت�سهد الفرة احلالية ا�ستمرارًا يف منو الطلب يف جمال البروكيماويات. 
ويف قطاع ال�سناعات التحويلية تركز الت�سنيع على توفري املعرفة الفنية ومعدات االإنتاج الفعالة من اأجل زيادة فعالية ال�سركة وتو�سيع نطاق منتجاتها من خالل اإنتاج منتجات اأكرث اإبداعًا والو�سول بها اإلى 
اأ�سواق ذات هام�س ربح مرتفع، كما تهدف ال�سركة اإلى اإبرام �سراكات هادفة مع رواد التكنولوجيا وقنوات الت�سويق الرئي�سية حول العامل، وكذلك القيام بعمليات التوظيف امل�ستهدفة للعمل على حت�سني 

القدرات واالإمكانيات. 
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رابع وأربعون: أعمال الصناعات التحويلية:
نتيجة تركيز اململكة على تنويع مواردها االقت�سادية وزيادة االعتماد على املنتجات غري النفطية، فقد منت اأهمية عمليات ال�سناعات التحويلية يف الت�سنيع وتنوعت بني األواح البال�ستيك من �سركات الرواد 
ومنتجات بطاريات ال�شيارات والر�شا�س من �شركات بطاريات ور�شا�س، و�شوال اإلى ن�شاط تقدمي اخلدمات  ال�شناعية والفنية من خالل �شركات خدمات وفح�س وتي يو يف ال�شرق االأو�شط. ويعك�س هذا 

امل�ستوى من التنوع النظرة العميقة ل�سركة الت�سنيع الهادفة للركيز على ال�سناعات حتويلية لزيادة الفر�س ودعم القطاع ال�سناعي غري النفطي يف اململكة. 
وكان العام 2017 هو العام الثاين للتحول يف وحدات ال�سناعات التحويلية، حيث �سهد زيادة ال�سادرات وتطوير املنتجات واخلدمات اجلديدة بكافة وحدات العمل، ابتداء من �سركة الرواد للبال�ستيك و�سركة 
والطبليات  املياه  الزراعية وخزانات  البال�ستيكية  واالأغ�سية  االأنابيب  املنتجات تدخل يف �سناعة  اإنتاج جمموعة من  التحويلية اجلديد يف حائل )تلدين(  ال�سناعات  بداأ جممع  لذلك  واإ�سافة  بطاريات، 

البال�ستيكية عالية اجلودة.
وكذلك عززت الوحدة من جهودها يف برامج البيئة وال�سحة وال�سالمة من خالل حت�سني ون�سر ثقافة ال�سالمة والوعي. كما مت تاأ�سي�س �سركة »البيئة اخل�سراء« ملعاجلة النفايات ال�سناعية والركيز ب�سكل 

اأ�سا�سي على جمع بطاريات ال�سيارات امل�ستعملة، للم�ساهمة يف حماية البيئة وتزويد العمالء باأف�سل اخلدمات املتكاملة والفعالة. 
وتركيز الوحدة جهودها يف عام 2018م على تطوير االأداء يف جمال ال�سناعات التحويلية لتقدمي العديد من املنتجات الواعدة التي ت�سيف القيمة لالقت�ساد الوطني وتوفر املزيد من فر�س العمل، والت�سويق 

التجاري ملنتجات م�سنع تلدين.

خامس وأربعون: الموارد البشرية والتدريب:
حفل عام 2017 بتحقيق جمموعة من االإجنازات، حيث ا�ستمرت اإدارة املوارد الب�سرية يف تطبيق روؤيتها للتعامل مع العاملني من منطلق ال�سراكة لتهيئة بيئة عمل متكنهم من النمو والقدرة على تقدمي اأداء 
م�ستدام �سمن منظومة العمل. وقد ركزت اإدارة املوارد الب�سرية خالل العام على ا�ستقرار وزيادة الفاعلية يف اإجراءات العمل وتقدمي اخلدمة، وتطوير وحت�سني برامج املوظفني، وتقدمي ال�سفافية والتوجيه 
من خالل تطوير ال�سيا�سة وحت�سينها، التقدم يف جمال التكنولوجيا والتميز الت�سغيلي خلدمة العاملني ب�سورة اأف�سل، و�سمان امل�ساءلة العادلة من خالل ال�سيا�سات والتقارير، وقد مت تطبيق تلك اال�سراتيجية 
من خالل ا�ستمرار ال�سركة يف ا�ستكمال نظام االأداء املتكامل لزيادة مناق�سة ومراجعة االأداء فيما بني املدراء والعاملني، وحتديد توقعات واأهداف وا�سحة وحتديد اجلوانب التي حتتاج اإلى تطوير مع اإطالق 

اإطار عمل جديد للكفاءة يحدد املهارات واملعارف وال�سلوكيات التي تف�سي اإلى االأداء الناجح.
وكذلك تعزيز ون�سر ثقافة التطوير والتعلم كاأن�سطة را�سخة يف نظام االإدارة الرقمي لل�سركة، مما ي�سمن اإمداد ال�سركة باملواهب ذات املهارة العالية واالإعداد اجليد ملجابهة التحديات يف امل�ستقبل. وقدمت ال�سركة 

للعاملني برامج عديدة للتطوير املهني با�ستخدام اأدوات التعلم االإلكروين والتي و�سلت اإلى ما يزيد عن 105 اآالف �ساعة من التدريب على مهارات القيادة واملهارات الفنية والبيئة وال�سحة وال�سالمة.
كما مت اإطالق برنامج الت�سنيع للتاأهيل الفني لتاأهيل ال�سباب ال�سعودي من حملة الدبلومات الفنية يف جماالت الت�سغيل وال�سيانة، باالإ�سافة اإلى برنامج للتدريب املكثف على راأ�س العمل ملدة عامني ت�سمن 
تدريب 68 من مهند�سني ال�سعوديني حديثي التخرج وحملة الدبلوم يف اليابان، الإك�سابهم مهارات الت�سغيل وال�سالمة وتاأكيد اجلودة املطلوبة لت�سغيل من�ساآت اإنتاج التيتانيوم اال�سفنجي با�ستخدام تكنولوجيا 

�سركة توهو اليابانية.
ف لتكون اخليار االأمثل بني ال�سركات ال�سناعية للباحثني عن العمل، اهتمت الت�سنيع بامل�ساركة يف معار�س التوظيف، وراجعت اأعمال املوارد  كما عملت ال�سركة على تعزيز �سورتها االإيجابية ومميزاتها كموظِّ
الب�سرية لديها، لكي تتوافق مع ال�سوق وت�سمن قدرتها على االحتفاظ مبوظفيها وجذب املزيد من الكفاءات. ورغم ارتفاع التناف�سية يف �سوق العمل، اإال اأن املر�سحني واملتقدمني للعمل يف الت�سنيع اأ�سبحوا 

مبثابة �سهادة للت�سنيع كموِظف مكنها من اجتذاب املزيد من الكفاءات باالإ�سافة اإلى زيادة معدل توظيف املوظفات االإناث �سمن القوى العاملة لدى ال�سركة.

ثاني وأربعون: أعمال الصناعات الكيماوية:
تعتر الت�سنيع واحدة من اأكر ثالثة منتجني ل�سبغة ثاين اأك�سيد التيتانيوم يف العامل، من خالل وحدة اأعمال التيتانيوم )كري�ستل(، التي تعتر واحدة من اأكر موردي منتجات ثاين اأك�سيد التيتانيوم 

املتناهي ال�سغر وكيماويات التيتانيوم.
وقد حققت وحدة التيتانيوم جمموعة متميزة من االإجنازات خالل عام 2017 يف كافة مواقع االإنتاج، كما عملت برامج حت�سني االأداء امل�ستهدفة على التغيري يف طريقة العمل، مما حقق ارتفاعًا يف االإنتاج 

والت�سويق واملبيعات و�سل�سلة االإمداد على مدار العام، مما انعك�س على زيادة احل�سة ال�سوقية على م�ستوى العامل وزاد من العائدات والربحية.
كما ركزت وحدة التيتانيوم على ال�سالمة كهدف اأ�سا�سي، فعلى �سبيل املثال حقق جممع التيتانيوم يف ينبع باململكة العربية ال�سعودية 11 مليون �ساعة عمل دون اإ�سابة موؤثرة. وتهدف وحدة التيتانيوم اإلى 

اال�ستمرار يف حت�سني االأداء يف جمال البيئة وال�سحة وال�سالمة خالل عام 2018م، وكذلك التقدم على م�ستوى املوثوقية وجودة املنتج وزيادة فعالية االإجراءات. 
كما ت�سمن العام 2017 اإعالن الت�شنيع عن نيتها بيع ن�شاط اإنتاج اأك�شيد التيتانيوم اإلى �شركة ترونوك�س اآي اإن �شي، وهي �شركة م�شاهمة عامة موؤ�ش�شة وفقًا الأنظمة والية اأ�شرتاليا الغربية ومدرجة يف ال�شوق 
املالية بوالية نيويورك يف الواليات املتحدة االأمريكية. وا�ستمرت وحدة التيتانيوم يف العمل ب�سورة مبا�سرة مع �سركة ترونوك�س واجلهات الرقابية والتنظيمية حول العامل من اأجل احل�سول على املوافقات 

النهائية ال�ستكمال ال�سفقة. 

ثالث وأربعون: أعمال التعدين:
ركزت وحدة اأعمال التعدين بالت�سنيع جهودها خالل عام 2017م على ا�ستكمال العديد من امل�ساريع ال�سخمة، وب�سفة خا�سة وحدة م�سهر االملنيت يف جازان، والتيتانيوم االأ�سفنجي، ورابع كلوريد التيتانيوم 

يف ينبع، وركزت معايري االأداء على ا�ستكمال هذه امل�ساريع بح�سب معايري ال�سالمة املطلوبة. 
وقد مت ا�ستكمال االأعمال امليكانيكية مل�سنع التيتانيوم االأ�سفنجي يف عام 2017م باإن�ساء وحدة اإنتاج باأعلى املعايري املطلوبة متهيدًا لبدء االإنتاج يف الن�سف  الثاين من عام 2018م، ومت تنفيذ برنامج تدريبي 
ناجح للمهند�سني والفنيني املتدربني يف م�سروع �سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة وتوهو ملعدن التيتانيوم املحدودة، مع مدربيهم اليابانيني، الذين ق�سوا فرة تراوح من عام ون�سف اإلى عامني يف العمل 
جنبا اإلى جنب مع ال�سركاء من �سركة توهو يف اليابان، والتي تدير وت�سغل واحدًا من اأف�سل م�سانع التيتانيوم االأ�سفنجي يف العامل. كما عمل فريق وحدة التعدين من اأجل ا�ستكمال اخلطوات املطلوبة من 
اأجل البدء يف اإن�ساء م�سنع رابع كلوريد التيتانيوم، ومت تر�سية عقد الهند�سة وامل�سريات واالإن�ساء يف �سهر نوفمر 2017م لتبداأ االإنتاج يف الن�سف الثاين من عام 2018م. كما ي�ستمر العمل يف م�سروع معاجلة 

االملنيت لت�سوية وحل امل�سائل الفنية العالقة بامل�سنع وجاهزيته متهيدًا لبدء االإنتاج يف الن�سف الثاين من 2018م.
وميثل عام 2018 نقطة التحول يف جمال اأعمال الوحدة، حيث الركيز على ا�ستكمال اأن�سطة االإن�ساء والت�سغيل والعمل كوحدة متكاملة، والركيز على ممار�سات ال�سالمة بو�سفها اأهم االأولويات. وتعمل 
الوحدة من خالل خطط طموحة على تقييم الفر�س املتاحة من اأجل منو ن�شاط التعدين يف امل�شتقبل بالنجاح يف ت�شغيل امل�شانع و�شمان بيع املنتجات حمليًا ودوليًا ودعم العديد من ال�شناعات املتطورة يف 

اململكة واملنطقة. 
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قام اأع�ساء فريق الت�سنيع التطوعي من موظفي ال�سركة مبرافقة حمافظ اجلبيل يف معايدة املر�سى املنومني وقدموا لهم الهدايا يف عيد االأ�سحى بالتن�سيق مع جمعية اأ�سدقاء املر�سى. كما وزع الفريق 
التطوعي 200 �سلة حتتوى على مياه باردة وع�سائر وواقيات �سم�سية على عمال النظافة يف مدينة اجلبيل.

وتوعية اجلاليات  واالإر�ساد  للدعوة  التعاوين  للمكتب  اأفالك  وبرنامج  املن�ساأت باجلبيل  الرم�ساين الأمن  الرنامج  العام ودعمت  واأن�سطة حمافظة اجلبيل على مدار  الت�سنيع ورعت فعاليات  كما دعمت 
بالدمام، ودعمت حفل تكرمي مبدر�سة اأم القرى الثانوية باجلبيل ال�سناعية ورعت اثنتني من االأرامل لتاأدية منا�سك حج عام 1438ه�. كما كرم �سمو االأمري �سعود بن نايف، اأمري املنطقة ال�سرقية الت�سنيع 

نظري دعمها الأن�سطة وم�ساريع جمعية حتفيظ القراآن الكرمي مبحافظة اجلبيل. كما �سارك اأكرث من 150 متطوع من الت�سنيع يف حملة »بيئة بال نفايات« برعاية حمافظ النعريية.
ومن خالل مواقعها ال�سناعية حول العامل قامت �سركة )كري�ستل( مبجموعة من االأن�سطة التي تعزز حر�سها على القيام مب�سوؤوليتها جتاه تلك املجتمعات، فقد قام جممع كري�ستل لثاين اأك�سيد التيتانيوم يف 
ينبع بالتزام باال�ستدامة البيئية خالل املوؤمتر واملعر�س البيئي العاملي ال�سابع لبيئة املدن 2017م الذي ا�ست�سافته الهيئة امللكية بينبع ومركز البيئة للمدن العربية. كما ا�ست�سافت م�سانع كري�ستل للتعدين 
يف اأ�سراليا 38 طالبًا �سمن دعم م�سانع كري�ستل يف اأ�سراليا كمجموعة من احلمالت البيئية والتوعوية، و�سارك م�سنع باهيا يف الرازيل كع�سو ن�سط يف م�سروع نادي القراءة والذي ي�ساعد االأطفال على 
حت�سني قراءتهم. كما يعتر م�سنع �ستالينجبورغ يف بريطانيا داعم طويل االأجل جلمعية يانغ انتريبري�س التي تهدف اإلى تهيئة الطالب للعمل من خالل حت�سني التوا�سل بني املدر�سة والعمل. كما بذل م�سنع 

اأ�ستابوال بالواليات املتحدة االأمريكية جهودًا متميزة يف دعم احلمالت التوعوية والبيئية يف املجتمع املحلي.

الخاتمــــــة  :
يف ختام تقريرنا هذا ي�سر رئي�س واأع�ساء جمل�س االإدارة 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.

كما قامت اإدارة املوارد الب�سرية بتعزيز نظام احلوكمة الذي ي�سمن تطبيق املمار�سات املت�سقة واملن�سبطة على م�ستوى ال�سركة، مع التح�سني امل�ستمر لزيادة الفاعلية وامل�ساءلة العادلة، وحت�سني خدمات 
العاملني و�سبط وتر�سيد االإجراءات وحت�سني ال�سيا�سات لزيادة الفاعلية يف خمرجات العمل، كما اأطلقت مبادرة التحول الرقمي لرقية م�ستوى التقنيات الرقمية الهادفة لتح�سني االإجراءات للم�سي قدما 

يف حت�سني ممار�سات املوارد الب�سرية االأكرث توافقًا مع متطلبات العمل يف ال�سركة.

سادس وأربعون: البيئة والصحة والسالمة واألمن:
عززت ال�سركة خالل عام 2017م من التزامها مبتطلبات البيئة وال�سحة وال�سالمة واالأمن  مبا يتما�سى مع قيمها واأهدافها و�سيا�ساتها وموؤ�سرات االأداء الرئي�سية بها، وكذلك التزامها باالأنظمة واملعايري 

املعمول بها يف اأي مكان تتواجد فيه مواقع انتاجها يف جميع اأنحاء العامل.
وحققت ال�سركة العديد من النجاحات يف جمال البيئة وال�سحة وال�سالمة واالأمن، ت�سمنت حت�سينات يف اإجراءات ال�سالمة ون�سر ثقافة ال�سالمة واالأداء البيئي والتوعية ب�سحة العاملني وامل�سرفني على 
املنتجات. وظلت معدالت االإ�سابات امل�سجلة يف كافة مواقع ال�سركة ب�سكل عام يف انخفا�س، وتقوم فرق البيئة وال�سحة وال�سالمة واالأمن بتقدمي دعم مكثف من اأجل بناء مقدرات تنظيمية وت�سجيع ثقافة 

قوية للبيئة وال�سحة وال�سالمة واالأمن، وقد مت ر�سد بع�س املالحظات ال�سلوكية عر وحدات االنتاج يف ال�سركة من اأجل ت�سجيع النقا�س بني االإدارة والعاملني حول اأمور ال�سالمة. 
وتلتزم الت�سنيع ب�سكل كامل بت�سغيل جميع و�سائل ال�سالمة يف من�ساآتها من خالل اإجراء برنامج الإدارة ال�سالمة باالإ�سافة اإلى حتديث بروتكول مراجعة وتطوير اإجراءات حتليل املخاطر.

كما ركزت الت�سنيع على حت�سني وعي العاملني عن طريق اإطالق العديد من احلمالت ال�سحية يف جمال ال�سحة املهنية وغري املهنية عر كافة مواقع الت�سنيع يف 2017م، ومن املتوقع اأن ي�ستمر االأثر 
االإيجابي يف النمو والتطور خالل عام 2018م مع التطبيق والتنفيذ امل�ستمر لل�سيا�سات واالإجراءات واملعايري املتكاملة، والتطوير الأداء ال�سحة وال�سالمة لكافة مواقع الت�سنيع.

وقامت العديد من وحدات االإنتاج يف ال�سركة  بو�سع برامج خا�سة باالنبعاثات يف الهواء واملاء وخف�س كمية املخلفات، باالإ�سافة اإلى الركيز على كفاءة الطاقة الذي يقلل االنبعاثات ويقلل التكلفة يف نف�س الوقت. 
وحتمل العديد من مواقع االإنتاج ل�سهادات االآيزو 14001 اخلا�سة باأنظمة اإدارة البيئة مبا ي�سمن التطوير الدائم لالأداء البيئي. ويتم اإجراء املراجعة بوا�سطة فريق البيئة وال�سحة وال�سالمة واالأمن يف ال�سركة 

من اأجل التحقق من التزام مواقع االإنتاج باملتطلبات النظامية، علمًا باأنه مت ن�سر تعديالت تطويرية على تقرير اال�ستدامة 2016م بوحدة التيتانيوم.
كما مت تخ�سي�س ح�سابي بريد اإلكروين هما sustainability@tasnee.com وsustainability@cristal.com لتلقي اأي تعقيب على ما ين�سر من مقاالت عن اال�ستدامة يف ن�سرات اأخبار الت�سنيع 

وكري�ستل.

سابع وأربعون: المساهمة االجتماعية:
�شمن حر�شها على لعب الدور املنوط بها يف امل�شوؤولية االجتماعية جتاه املجتمع ال�شعودي وحيثما وجدت مواقع اأعمالها حول العامل، دعمت الت�شنيع و�شاركت يف جمموعة من الربامج الثقافية والتوعوية 
وبرامج التاأهيل والتدريب والرامج االجتماعية وال�سحية. فقد ا�ستكملت الت�سنيع  يف يونية 2017م برناجمها لتعليم بناء املج�سمات ثالثية االأبعاد والذي ا�ستهدف تدريب طالب الثانوية العامة على هذه 

التقنية ال�سناعية التكنولوجية احلديثة واأي�سًا تعريف املجتمع ال�سعودي بها، حيث و�سل عدد املدار�س التي مت تنفيذ الرنامج بها اإلى 79 مدر�سة للبنني والبنات يف كل من الريا�س واخلرج وجدة.
كذلك اأر�سلت الت�سنيع 4 من الطلبة اجلامعيني ال�سعوديني �سمن برنامج التدريب التعاوين بال�سركة حل�سور جل�سات املنتدى ال�سنوي لالحتاد اخلليجي مل�سنعي البروكيماويات والكيماويات جبكا 2017م 
يف مدينة دبي �سمن مبادرة جبكا لقادة امل�ستقبل. وقدمت الت�سنيع ور�سة عمل لطلبة معهد اجلبيل التقني ا�ستهدفت 150 طالبًا من املقبلني على التخرج. كما رعت الت�سنيع يوم البيئة العربي 2017 الذي 
اأقيم يف مركز املعرفة مبدينة اجلبيل ال�سناعية، ونظمت حما�سرة للتوعية ب�سرطان الثدي لزوجات وبنات موظفيها باجلبيل ال�سناعية، كما قدمت لبنات املوظفني دورة تدريبية الأ�سا�سيات الت�سوير. كما 
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انخفا�س يف اأ�س���ول غري متداولة يف بع�س ال�سركات التابعة 
وارتفاع تكلفة التمويل ب�سبب اإعادة جدولة القرو�س.

ووا�س���لت ال�س���ركة العمل على ا�ستكمال م�س���روعاتها حتت 
التنفي���ذ الت���ي تدعم توجه���ات التن���وع االقت�س���ادي والنمو 
امل�س���تدام وتوطني التقنيات ال�سناعية عاملية امل�ستوى، مثل 
م�س���روع م�س���هر التيتانيوم يف جازان لتوف���ري املواد اخلام 
ل�س���ناعة التيتاني���وم الذي من املتوق���ع اأن يب���داأ االإنتاج يف 
الن�س���ف الثاين من عام 2018م بعد اإ�سالح بع�س امل�ساكل 
الفنية حيث ي�ستخدم امل�سروع تقنية هي االأولى من نوعها يف 
هذا املجال. اأما بالن�س���بة مل�س���روع التيتانيوم اال�سفنجي يف 
ينب���ع، فمن املخطط اأن يبداأ اإنتاجه اأي�س���ًا خالل الن�س���ف 
الثاين من عام 2018م بعد اكتمال اإن�ساء وحدة اإنتاج املادة 

اخلام )رابع كلوريد التيتانيوم(.
كم���ا �س���هد ع���ام 2017م دخول معظ���م خط���وط االإنتاج يف 
جممع الت�سنيع لل�س���ناعات التحويلية )تلدين( يف منطقة 
حائ���ل اإلى مرحلة االإنتاج، وهي امل�س���روعات التي تعمل على 
زيادة القيمة امل�سافة لعمليات ال�سناعات التحويلية وتوفري 
املزيد من فر�س العمل الأبناء منطقة حائل والتي تتوافق مع 
روؤية اململكة 2030 الهادفة اإلى زيادة ن�س���يب ال�س���ناعات 

غري النفطية يف الناجت املحلي االإجمايل.
ويف جم���ال البروكيماويات ركزت الت�س���نيع على حت�س���ني 
االأداء الت�سغيلي من خالل زيادة املوثوقية وحت�سني خمرجات 
االأعم���ال وزي���ادة الت�س���ويق واملبيعات م���ع درا�س���ة العر�س 

والطلب الدوليني وما ت�س���هده الفرة احلالية من ا�س���تمرار 
للنمو يف الطلب على املنتجات البروكيماوية. وحقق القطاع 
م�س���تويات عالية يف االإنتاج وم�س���تويات اإنتاجية تاريخية يف 
العديد من امل�س���انع مع احلفاظ على اأعلى معايري ال�سحة 

وال�سالمة.
ويف جم���ال التيتاني���وم عمل���ت برام���ج حت�س���ني االأداء على 
حتقي���ق ارتفاع يف معدالت االإنتاج والت�س���ويق واملبيعات على 
مدارالع���ام، وانعك����س ذل���ك على زيادة احل�س���ة ال�س���وقية 
وربحية ال�س���ركة، مع الركيز على ال�سالمة كهدف اأ�سا�سي 

وحت�سني االأداء يف جمال البيئة وال�سحة وال�سالمة.

كم���ا ركزت وح���دة اأعم���ال التعدين بال�س���ركة عل���ى اأعمال 
االإن�س���اء والت�س���غيل والب���دء يف العم���ل كوح���دة متكاملة مع 
اقراب ا�ستكمال العديد من امل�ساريع ال�سخمة مثل م�سهر 
التيتاني���وم املنيت يف منطقة جيزان والتيتانيوم اال�س���فنجي 
ورابع كلوريد التيتانيوم يف مدينة ينبع ح�س���ب اأف�سل معايري 

ال�سالمة املطلوبة.

مطلق بن حمد املري�شد

على الرغم من حالة عدم اليقني التي �س���ادت توقعات العام املا�س���ي، 
�س���هد االقت�س���اد العاملي حت���والت كث���رية يف ع���ام 2017م وانتقل من 
الركود اإلى النمو متجاوزًا توقعات اأكرث املتفائلني، مما يعزز التوقعات 
االإيجابية لعام 2018م ويزيد من تفاوؤل اخلراء واملحللني االقت�ساديني 

با�ستمرار زخم الناجت االإجمايل العاملي ومنو االقت�ساد بقدر جيد.
كم���ا اأثمرت جهود ال���دول املنتجة للبرول بخف����س االإنتاج بهدف رفع 
االأ�س���عار على نحو مقبول الأ�س���واق النفط مع توقعات باأن تبقى اأ�سعاره 

يف العام اجلديد بالقرب من متو�سط 70 دوالر اأمريكي للرميل.
كما تقود احلكومة ال�س���عودية خطة لتحفيز القطاع اخلا�س مع حزمة 
من االإ�سالحات االقت�س���ادية مما اأدى اإلى البدء يف حت�سن املوؤ�سرات 
املالية وتقلي�س العجز من 17% من الناجت املحلي االإجمايل يف 2016م 
لي�س���ل اإل���ى 10% يف ع���ام 2017م مع توقع ا�س���تمرار انخفا�س���ه حتى 
6.5% يف ع���ام 2018م. كما ارتفعت االإيرادات غري النفطية اإلى %14 
من الناجت املحلي االإجمايل يف اإ�سارة اإلى حت�سن تنويع م�سادر الدخل 

مبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030.
وحققت الت�س���نيع زيادة يف قيمة املبيعات املوحدة خالل العام بن�س���بة 
25% مببلغ 10.80 مليار ريال مقارنة مببلغ 8.62 مليار ريال يف العام 
ال�س���ابق، ويع���ود حتقيق ه���ذه النتائ���ج االإيجابي���ة اإلى حت�س���ني االأداء 
الت�س���غيلي وزيادة هام�س الربح وارتفاع متو�س���ط اأ�س���عار بيع منتجات 
ثاين اأك�س���يد التيتانيوم وزيادة االإيرادات االأخرى بالرغم من ت�س���جيل 

المهندس مطلق بن حمد المريشد

كلمة الرئيس التنفيذي
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1 يناير312016 دي�صمرب  312016 دي�صمرب 2017اإي�صاح

اللتزامات وحقوق امللكية
اللتزامات املتداولة

1817.44068.0182.017.770قرو�س ق�سرية االأجل
19813.9942.392.1163.195.820قرو�س طويلة االأجل - اجلزء املتداول

202.656.3892.233.1732.301.572موردون
211.732.0971.549.2791.071.121خم�س�سات والتزامات متداولة اأخرى

17354.108311.895296.775زكاة و�شرائب دخل م�شتحقة
5.574.0286.554.4818.883.058اإجمالى اللتزامات املتداولة

اللتزامات غري املتداولة
1914.785.84814.135.18512.459.344قرو�ص طويلة الأجل

22579.827470.905411.212منافع موظفني
17271.094260.156460.789التزامات �سريبية موؤجلة

23992.845619.957527.179التزامات غري متداولة اأخرى
16.629.61415.486.20313.858.524اإجمالى اللتزامات غري املتداولة

22.203.64222.040.68422.741.582اإجمايل اللتزامات
حقوق امللكية

246.689.1426.689.1426.689.142راأ�س املال
251.234.3031.162.6871.141.862احتياطي نظامي

)689.974()753.722()450.155(26احتياطيات اأخرى
877.792233.252152.654اأرباح مبقاة

8.351.0827.331.3597.293.684اإجمالى حقوق امللكية مل�شاهمي ال�شركة الأم
3.438.4703.213.4283.513.152حقوق امللكية غري امل�سيطرة

11.789.55210.544.78710.806.836اإجمالى حقوق امللكية
33.993.19432.585.47133.548.418اإجمالى اللتزامات وحقوق امللكية 

قائمة المركز المالي الموحدة )تتمة(
كما يف 31 دي�شمرب 2017 )باآلف الريالت ال�شعودية(

تعتر االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 38 جزًء ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

1 يناير312016 دي�صمرب  312016 دي�صمرب 2017اإي�صاح

املوجودات

املوجودات  املتداولة
82.535.2152.430.0603.133.699نقدية وما يف حكمها

92.726.6652.008.1771.978.606عمالء جتاريون ومدينون اآخرون، بال�سايف
102.815.9712.949.3983.639.132خمزون 

111.562.3091.087.3051.066.408مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى
9.640.1608.474.9409.817.845اإجمالى املوجودات  املتداولة

املوجودات  غري املتداولة
129.328.3499.119.4129.073.873ممتلكات واآالت ومعدات
132.621.1102.941.4003.528.816م�سروعات حتت التنفيذ 

142.817.7932.815.4212.794.409موجودات غري ملمو�سة
374.685392.337229.815تكاليف تقييم وا�ستك�ساف

ا�ستثمارات مالية عن طريق حقوق امللكية يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سركة    
156.855.6816.628.8556.413.132

16862.580856.5611.319.330ا�ستثمارات يف اأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر
17287.107233.426307.334موجودات �سريبية موؤجلة

1.205.7291.123.11963.864موجودات غري متداولة اأخرى
24.353.03424.110.53123.730.573اإجمالى املوجودات  غري املتداولة

33.993.19432.585.47133.548.418اإجمالى املوجودات 

قائمة المركز المالي الموحدة  
كما يف 31 دي�شمرب 2017 )باآلف الريالت ال�شعودية(

تعتر االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 38 جزًء ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة  
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )باآلف الريالت ال�شعودية(

20172016اإي�صاح

1.158.039308.034�صايف ربح ال�صنة

الدخل ال�شامل الآخر
بنود يتم ت�شنيفها كربح اأو خ�شارة فى الفرتات الالحقة:
)119.162(7.4333.300ت�سويات فروق العملة الناجتة من ترجمة العمليات بالعملة االأجنبية

)4.916()879(7.4احتياطى التحوط من التدفق النقدى 
)124.078(332.421اإجمالى البنود التى يتم ت�شنيفها كربح اأو خ�شارة فى الفرتات الالحقة

بنود ل يتم ت�شنيفها كربح اأو خ�شارة فى الفرتات الالحقة:
-24.229اإعادة تقييم خطة املنافع املحددة 

7.441.01356.251اأرباح/)خ�سائر( من اال�ستثمارات فى اأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر
65.24256.251اإجمالى البنود التى ل يتم ت�شنيفها كربح اأو خ�شارة فى الفرتات الالحقة

1.555.702240.207اإجمالى الدخل ال�سامل لل�سنة

يق�شم الى:
1.019.72337.675م�ساهمي ال�سركة االأم

535.979202.532حقوق امللكية غري امل�سيطرة
1.555.702240.207

تعتر االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 38 جزًء ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )باآلف الريالت ال�شعودية(

20172016اإي�صاح

10.796.4248.619.532االيرادات  
)7.712.493()8.692.257(تكلفة االيرادات

2.104.167907.039الربح الجمالى

م�سروفات الت�سغيل
)539.744()582.136(28م�سروفات بيع وتوزيع

)1.013.774()1.057.002(29م�سروفات عمومية واإدارية 
151.343.9411.403.913ح�سة ال�سركة يف �سايف ربح ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سركة

)9.895()185.136(هبوط فى قيمة موجودات غري متداولة
1.623.834747.539الربح الت�شغيلى

30230.911164.252ايرادات/)م�ساريف( اأخرى، بال�سايف
)529.361()706.108(تكاليف متويل

1.148.637382.430�سايف الربح  قبل الزكاة و�سريبة الدخل 
)74.396(179.402الزكاة و�سريبة الدخل

1.158.039308.034�صايف ربح ال�صنة

يق�شم اإلى:
716.156101.423م�ساهمي ال�سركة االأم

441.883206.611حقوق امللكية غري امل�سيطرة
1.158.039308.034

ربحيه ال�صهم: 
311.070.15اأ�سا�سى وخمف�س )ريال �سعودى(

تعتر االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 38 جزًء ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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20172016اي�صاح

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية
1.148.637382.430�سايف الربح قبل الزكاة و�سريبة الدخل

ت�سويات ل�� :
14.12853.088858.310ا�ستهالكات واإطفاءات

926.25740.648خ�شائر هبوط يف قيمة عمالء جتاريون
12185.1369.895هبوط فى قيمة موجودات غري متداولة

1014.03735.437خم�س�س خمزون بطئ احلركة
152.18859.694منافع عاملني، بال�سايف

)1.403.913()1.343.941(ح�سة ال�سركة يف �سايف ربح / )خ�سارة( �سركات زميلة وم�ساريع م�سركة عن طريق حقوق امللكية
706.108529.361تكاليف متويل 

التغري يف املوجودات وااللتزامات الت�سغيلية :
119.390654.299خمزون

)70.219()744.745(عمالء جتاريون ومدينون اأخرون
)20.897()475.004(مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة اأخرى

)1.147.869()118.639(موجودات غري متداولة اأخرى
)68.399(423.216موردون

244.388345.020التزامات متداولة اخرى
)107.855(383.638التزامات غري متداولة اأخرى

)59.276()43.266(زكاة و�سريبة دخل مدفوعة
1.530.48836.666�سايف التدفقات النقدية من / )امل�ستخدمة يف( االأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية
)1.011.019()706.520(اإ�سافات ممتلكات واآالت ومعدات 

11.551139.140ا�ستبعادات ممتلكات واآالت ومعدات، بال�سايف
587.416)111.533(اإ�سافات / )ا�ستبعادات( م�سروعات حتت التنفيذ، بال�سايف

قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )باآلف الريالت ال�شعودية(

تعتر االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 38 جزًء ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

حقوق امللكية املتعلقة مب�شاهمي ال�شركة الأم
حقوق امللكية
غري امل�صيطرة

اإجمالى حقوق 
امللكية

احتياطيات اأخرىاأرباح مبقاهاحتياطي نظاميراأ�ص املالاإي�صاح
اإجمالى حقوق 

امللكية 

7.293.6843.513.15210.806.836)689.974(6.689.1421.141.862152.654كما يف 1 يناير 2016  

101.423206.611308.034-101.423--�سايف ربح ال�سنة

)67.827()4.079()63.748()63.748(---الدخل ال�سامل االآخر 

)502.256()502.256(-----�سايف احلركة خالل ال�سنة 

----)20.825(20.825-املحول اإلى االحتياطي النظامي

7.331.3593.213.42810.544.787)753.722(246.689.1421.162.687233.252كما يف 31 دي�صمرب 2016 

716.156441.8831.158.039-716.156--�سايف ربح ال�سنة

303.567303.56794.096397.663---الدخل ال�سامل االآخر 

)310.937()310.937(-----�سايف احلركة خالل ال�سنة 

----)71.616(71.616-املحول اإلى االحتياطي النظامي

8.351.0823.438.47011.789.552)450.155(246.689.1421.234.303877.792كما يف 31 دي�صمرب 2017 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )باآلف الريالت ال�شعودية(

تعتر االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 38 جزًء ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



6465

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

ال�شركات التابعة  1-1
فيما يلي بيانًا بال�سركات التابعة املدرجة يف هذه القوائم املالية املوحدة ون�سبة امللكية املبا�سرة وغري املبا�سرة: 

الكيان القانويناأ�شــم ال�شركـــة
ن�صبة امللكية )%(

20172016
60.4560.45م�ساهمة �سعودية مقفلة�سركة الت�سنيع واال�سحراء لالوليفينات و�سركاتها التابعة )1(

100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة )»رواد«( و�سركاتها التابعة )2(
100100ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية ل�سهر الر�سا�س املحدودة )»ر�سا�س«( و�سركتها التابعة )3(

9090ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية الوطنية ل�سناعة البطاريات )»بطاريات«( )4(
88.3388.33ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعية )»خدمات«( - حتت الت�سفية )5(

69.7369.73ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية للفح�س واالختبار الفني املحدودة )»فح�س«( )6(
69.7369.73ذات م�سوؤولية حمدودةتي يو يف – ال�سرق االو�سط )7(

-100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة تلدين للحلول البال�ستيكية املحدودة )8(
-100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة البيئة اخل�سراء لتدوير املخلفات ال�سناعية )»خ�سراء«( )9(

7979ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية لثاين اأوك�سيد التيتانيوم املحدودة )»كري�ستل«( و�سركاتها التابعة )10 و27(
89.5089.50ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة )11(

100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق البروكيماويات )12(
100100ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية الدولية للتطوير ال�سناعي املحدودة )13(

100100ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية اخلليجية لتقنية البروكيماويات )13(
100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع الوطنية لال�ستثمارات ال�سناعية )13(

100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة مكا�سب ال�سعودية الدولية للتجارة وال�سناعة )13(
100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع الوطنية للبروكيماويات )13(
)1( �شركة الت�شنيع وال�شحراء لالأوليفينات

�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات هى �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سعودية يقع مركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�س. تتمثل االأن�سطة الرئي�سية لل�سركة يف اإنتاج وت�سويق البروكيماويات واملواد 
الكيماوية.

متتلك �سركة الت�سنيع وال�سحراء ح�سه قدرها 65% من ال�سركة ال�سعودية حلام�س االأكريليك وهى �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  م�سجلة يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية.
)2( �شركة الرواد الوطنية للبال�شتيك املحدودة )رواد(

هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة �شعودية يقع مركزها الرئي�شي يف مدينة الريا�س يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف اإقامة ال�شناعات البال�شتيكية بكافة اأنواعها واإدارة وت�شغيل املن�شاأت ال�شناعية.
متتلك �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة ح�سة قدرها  97% و62.5% يف كل من �سركة 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 الدمام باململكة العربية ال�سعودية  .

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

20172016اي�صاح

)61.932()80.298(اإ�سافات / )ا�ستبعادات( موجودات غري ملمو�سة، بال�سايف
1.328.0111.251.191ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سركة عن طريق حقوق امللكية

399.769-ا�ستثمارات يف اأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر، بال�سايف
441.2111.304.565�سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

التدفقات النقدية من االأن�سطة التمويلية
)1.917.613()50.578(قرو�س ق�سرية االأجل، بال�سايف

839.997)927.270(قرو�س، بال�سايف 
)460.919()671.855(تكاليف متويل مدفوعة 

)506.335()216.841(حقوق امللكية غري امل�سيطرة
)2.044.870()1.866.544(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة التمويلية

)703.639(105.155�سايف الزيادة / )النق�س( يف النقدية وما يف حكمها
82.430.0603.133.699ر�سيد اأول ال�سنة من النقدية وما يف حكمها

82.535.2152.430.060ر�سيد اآخر ال�سنة من النقدية وما يف حكمها

1- التكوين والأن�شطة
�سركة الت�سنيع الوطنية )»ال�سركة«(، هي �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف مدينة الريا�س مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010059693 بتاريخ 7 �سوال 1405ه� )املوافق 25 يونيو 1985م(، 

وقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقًا للقرار الوزاري رقم 601 بتاريخ 24 ذي احلجة 1404ه� )املوافق 19 �سبتمر 1984م(.
تتمثل الن�ساطات االأ�سا�سية لل�سركة وال�سركات التابعة لها ) ي�سار اليها جمتمعة »باملجموعة«( يف اال�ستثمار ال�سناعي ونقل التقنية ال�سناعية املتقدمة للمملكة العربية ال�سعودية ب�سفة خا�سة 
وللمنطقة العربية ب�سفة عامة يف جمال �سناعة وحتويل البروكيماويات وال�سناعات الكيماوية والهند�سية وامليكانيكية واإدارة ومتلك امل�ساريع البروكيماوية والكيماوية وت�سويق منتجاتها. 
ويت�شمن الن�شاط تقدمي اخلدمات الفنية ال�شناعية وت�شنيع امل�شبوكات احلديدية وغري احلديدية واإنتاج ا�شالك احلديد امل�شحوبة واأ�شالك النواب�س واأ�شالك الت�شليح للكابالت واأ�شالك تقوية 
مرومة حلمل املو�سالت الكهربائية واأ�سالك تقوية مرومة للخر�سانة واأ�سالك اللحام.  كما ي�سمل ن�ساطها انتاج البطاريات ال�سائلة لل�سيارات واال�ستخدامات ال�سناعية واإنتاج الر�سا�س 
و�سلفات ال�سوديوم وت�سويقها. كما تعمل املجموعة اأي�سا يف اجراء الفحو�سات الفنية على التجهيزات واملن�سئاآت ال�سناعية وامل�سانع الكيماوية والبروكيماوية واملعدنية وحمطات حتلية املياه 
املاحلة وتوليد الطاقة الكهربائية. وكذلك اإقامة ال�سناعات البال�ستيكية بكافة اأنواعها واإنتاج الواح االكريليك وت�سويقها واإنتاج وت�سويق ثاين اأوك�سيد التيتانيوم واإنتاج االيثيلني والبويل ايثيلني 

والروبلني والبويل بروبلني ومتلك مناجم وعمليات انتاج متخ�س�سة يف مادة الروتايل وهي املادة اخلام الإنتاج ثاين اأك�سيد التيتانيوم. 
املكتب امل�سجل لل�سركة كما يلى:

�سركة الت�سنيع الوطنية، �سندوق بريد رقم 26707، الريا�س 11496، اململكة العربية ال�سعودية
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)11( �شركة جممع �شناعات املعادن املتطورة املحدودة 
مت تا�سي�س �سركة جممع املعادن املتطورة املحدودة بواقع 50% ب�سكل مبا�سر ل�سركة الت�سنيع الوطنية و 50% لل�سركة الوطنية لثاين اأوك�سيد التيتانيوم املحدودة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
ويقع مركزها الرئي�شي يف مدينة جدة باململكة العربية ال�شعودية . يتمثل ن�شاط ال�شركة يف اإن�شاء م�شاريع �شناعية تتعلق مبعادن التيتانيوم واملواد االأخرى ذات ال�شلة مبا يف ذلك خام التيتانيوم 

واحلديد وت�سنيع ثاين اأوك�سيد التيتانيوم من خالل ال�سغط العايل.
)12( �شركة الت�شنيع الوطنية لت�شويق البرتوكيماويات

�شركة الت�شنيع الوطنية لت�شويق البرتوكيماويات هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة �شعودية يقع مركزها الرئي�شي يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�شعودية  يتمثل ن�شاط ال�شركة يف تقدمي خدمات 
الت�سويق للغري وخدمات الت�سدير للمواد الكيماوية والبروكيماوية والبال�ستيكية مبا فيها البويل بروبلني والبويل اإيثيلني.

)13( متثل ال�شركات التابعة امل�شجلة باململكة العربية ال�شعودية وب�شكل رئي�س تعترب هي ال�شركات القاب�شة لأ�شتثمارات املجموعة.

ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة  2-1
فيما يلي بيانًا بال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سركة املدرجة يف هذه القوائم املالية املوحدة ون�سبة امللكية الفعلية: 

الكيان القانوينالعلقةاأ�شــم ال�شركـــة
ن�صبة امللكية )%(

20172016
7575ذات م�سوؤولية حمدودةم�سروع م�سرك ال�سركة ال�سعودية للبوليفينات

45.3445.34ذات م�سوؤولية حمدودةم�سروع م�سركال�سركة ال�سعودية لالإيثلني والبويل اإيثلني 
39.2239.22ذات م�سوؤولية حمدودةم�سروع م�سرك ال�سركة ال�سعودية ملومنرات االأكريليك املحدودة 

39.2239.22ذات م�سوؤولية حمدودةم�سروع م�سرك �سركة البوليمرات االأكريليكية ال�سعودية 
58,1858،18ذات م�سوؤولية حمدودةم�سروع م�سرك�سركه جممع �سناعات املعادن املتطوره و�سركة توهو للتيتانيوم واملعادن املحدودة

17.4317.43ذات م�سوؤولية حمدودةعمليات م�سركة�سركة البيوتانول ال�سعودية املحدودة  
35.4535.45�سركة م�ساهمة �سعودية�سركة زميلةال�سركة الوطنية لت�سنيع و �سبك املعادن )معدنية(

4040ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة زميلة�سركة كالريانت ال�سعودية للملونات املحدودة 

2- ملخ�س لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية 
اأ�شا�س الأعداد   1-2
)اأ( بيان اللتزام 

اأعدت هذه القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري واالجراءات االأخرى املعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. اإن القوائم 
املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2017 هي اأول قوائم مالية �سنوية وعليه مت تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )1( )تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل الأول مره ( واملعتمد يف 

اململكة العربية ال�سعودية واملعايري واالجراءات االأخرى املعتمدة من الهئية ال�سعودية للمحا�سبني القانونني.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

)3( ال�شركة الوطنية ل�شهر الر�شا�س املحدودة )ر�شا�س(
هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة �شعودية يقع مركزها الرئي�شي يف مدينة الريا�س،يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف اإنتاج الر�شا�س والبويل بروبيلني و�شلفات ال�شوديوم. متتلك ال�شركة الوطنية 

ل�سهر الر�سا�س املحدودة 100% من احل�س�س يف �سركة التقنية الرباعية لتدوير الر�سا�س وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة مبدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية.
)4( ال�شركة الوطنية ل�شناعة البطاريات )بطاريات( 

ال�شركة الوطنية ل�شناعة البطاريات هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة �شعودية يقع مركزها الرئي�شي يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�شعودية يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف اإنتاج بطاريات 
جافة و�سائلة لل�سيارات ولالإ�ستخدام ال�سناعي.

)5( ال�شركة الوطنية للت�شغيل واخلدمات ال�شناعية )»خدمات«( - حتت الت�شفية
ال�سركة الوطنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعية هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سعودية يقع مركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية. ال�سركه حاليا حتت الت�سفية .

)6( ال�شركة الوطنية للفح�س والأختبار الفني املحدودة )فح�س(
ال�شركة الوطنية للفح�س واالأختبار الفني املحدودة هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة �شعودية يقع مركزها الرئي�شي يف مدينة الدمام باململكة العربية ال�شعودية  يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف 

تقدمي اخلدمات التقنية يف جماالت الفح�س واالأختبار واملعايري وال�سيانة ونظم اإدارة اجلودة والبيئة )ايزو(.
)7( تي يو يف ال�شرق الأو�شط

تي يو يف ال�شرق االأو�شط هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة مقرها مملكة البحرين يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف فح�س املعدات الكهربائية وامليكانيكية واالأدوات ال�شناعية ، اإدارة اجلودة 
واالإنظمة البيئية �سهادات االأيزو، التدريب االأكادميي، اإ�ست�سارات تقنية املعلومات وخدمات الفح�س املخرية وعينات املنتجات الغذائية. متتلك �سركة تي يو يف ال�سرق االأو�سط �سركة تابعة وهي 

ال�سركة االأملانية لل�سالمة وفح�س اجلودة املحدودة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ومقرها الدوحة - قطر.
)8( �شركة تلدين للحلول البال�شتيكية املحدودة )تلدين(

�سركة تلدين للحلول البال�ستيكية هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سعودية ويقع مركزها الرئي�سي يف مدينة حائل  باململكة العربية ال�سعودية.  تتكون ال�سركة من اأربعة م�سانع الإنتاج املن�سات 
البال�ستيكية واالأنابيب البال�ستيكية واإنتاج اأفالم البيوت الزراعية واإنتاج وحدات معاجلة املياه . بداأت ال�سركة ن�ساطها التجاري ب�سكل جزئًى.

)9(  �شركة البيئة اخل�شراء لتدوير املخلفات ال�شناعية )خ�شراء(
�شركة البيئة اخل�شراء لتدوير املخلفات ال�شناعية هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة �شعودية يقع مركزها الرئي�شي يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�شعودية ، يتمثل ن�شاط ال�شركه الرئي�شي يف 

بيع وجتميع وتدوير البطاريات امل�ستعملة والتالفة ومادة الر�سا�س والبال�ستيك واملواد ال�سناعية واملخلفات البيئية.
)10( ال�شركة الوطنية لثاين اأوك�شيد التيتانيوم املحدودة )كري�شتل(

اإن ال�سركة الوطنية لثاين اأوك�سيد التيتانيوم، هي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة مقرها الرئي�سي يف جدة باململكة العربية ال�سعودية، ويتمثل ن�ساطها الرئي�سي و�سركاتها التابعة يف اإنتاج 
وت�سويق ثاين اأوك�سيد التيتانيوم وحام�س ال�سلفات وت�سنيع بودرة معدن التيتانيوم والتنقيب عن املعادن والتعدين.

متتلك �سركة كري�ستل ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر 100% من احل�س�س يف كل من ال�سركات التابعة التالية:  �سركة كري�ستل اإن اورجانيك كيميكلز املحدودة يف جزر الكاميان. و�سركة كري�ستل ا�سراليا 
بي. تي. واي. املحدودة. و�سركة كري�ستل للمعادن الواليات املتحدة االأمريكية  و�سركة كري�ستل الواليات املتحدة القاب�سة و�سركة هوجن كوجن ملنتجات التيتانيوم املحدودة )اي�ساح رقم 27(. 
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تت�سمن القوائم املالية املوحدة املوجودات وااللتزامات والدخل وامل�ساريف لل�سركة التابعة خالل ال�سنة املالية حيث تبداأ من تاريخ ح�سول املجموعة على ال�سيطرة على ال�سركة التابعة وتنتهي 
بفقدان املجموعة لتلك ال�سيطرة.

ين�سب الربح اأو اخل�سارة لكل عن�سر من عنا�سر الدخل ال�سامل االآخر الى حقوق ملكية ال�سركة االأم للمجموعة وحقوق امللكية الغري م�سيطرة، حتى اإذا اأدت النتائج اإلى عجز يف ر�سيد حقوق امللكية 
غري امل�سيطرة. 

عند ال�سرورة، يتم عمل ت�سويات للقوائم املالية لل�سركات التابعة ليتم تعديل �سيا�ساتها املحا�سبية لتتما�سى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة. 
يتم حذف جميع احل�سابات الو�سيطة باملجموعة من موجودات والتزامات وحقوق ملكية ودخل وم�ساريف وتدفقات نقدية الناجتة عن العمليات بني اأع�ساء املجموعة عند التوحيد.

التغري يف حقوق امللكية بال�سركات التابعة دون فقدان ال�سيطرة يتم املحا�سبة عليه بطريقة حقوق امللكية. يجب اأن تقوم املجموعة بالتخل�س من املوجودات  وااللتزامات التابعة لل�سركات التابعة واأية 
حقوق ملكية غري م�سيطرة اأو مكونات ملكية اأخرى يف حال فقدان ال�سيطرة على هذه ال�سركات ويتم االعراف بالربح اأو اخل�سارة الناجت عن ذلك. ويتم املحا�سبة بالقيمة العادلة  يف حال تبقى بع�س 

امل�سالح بال�سركة التابعة التي فقدت املجموعة ال�سيطرة عليها. 
يف حال فقدت املجموعة ال�سيطرة على ال�سركة التابعة فيتم : 

• ا�ستبعاد املوجودات  )مبا فيها ال�سهرة( وااللتزامات املرتبطة بال�سركة التابعة.	
• ا�ستبعاد القيمة الدفرية الأي حقوق ملكية غري م�سيطرة. 	
• ا�ستبعاد فروق العملة الناجتة من ترجمة العمليات بالعملة االأجنبية يف حقوق امللكية. 	
• االعراف بالقيمة العادلة للعو�س امل�ستلم. 	
• االعراف بالقيمة العادلة الأية ا�ستثمارات حمتفظ بها.  	
• االعراف باأي فائ�س اأو عجز يف الربح اأواخل�سارة. 	
• اإعاده ت�سنيف ح�سة ال�سركة االأم للبنود التي مت االعراف بها يف الدخل ال�سامل االآخر للربح اأو اخل�سارة اأو االأرباح املبقاة، اأيهما ان�سب، وكما هو مطلوب يف حال قيام املجموعة با�ستبعاد 	

املوجودات  وااللتزامات ذات العالقة املبا�سرة.
)ب( ال�شركات الزميلة 

ال�سركات الزميلة هي ال�سركات التي متار�س املجموعة عليها تاأثريًا هامًا ولي�س �سيطرة اأو �سيطرة م�سركة ومتتلك فيها ح�سة ما بني 20% و50% من حقوق الت�سويت. حيث يتم املحا�سبة عنها وفقًا 
لطريقة حقوق امللكية بعد اإثباتها يف االأ�سل بالتكلفة. 

)ج( الرتتيبات امل�شرتكة
بناًء على املعيار الدويل للتقرير املالى رقم )11(  »الرتيبات امل�سركة«، املن�ساأة املدارة ب�سورة م�سركة هي عبارة عن ترتيب م�سرك والذى يتحدد فقط عندما يكون هناك قرارات عن اأن�سطة 

معينة مطلوبة باالإجماع من االأطراف امل�سركة يف ال�سيطرة. واالعتبارات التى حتدد ال�سيطرة امل�سركة موجودة اأم ال م�سابهة لتلك ال�سيطرة املحددة على ال�سركات التابعة.
يتم ت�سنيف اال�ستثمارات يف الرتيبات امل�سركة ب�سكل عمليات م�سركة اأو م�ساريع م�سركة. يعتمد الت�سنيف على احلقوق وااللتزامات التعاقدية لكل م�ستثمر ولي�س الهيكل القانوين للرتيب امل�سرك.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

يرجي الرجوع  الى االإي�ساح رقم )7( والذى يو�سح اأثر التحول من املعايري املحا�سبية املتعارف عليها باململكة العربية ال�سعودية الى املعايري الدولية للتقرير املالى على املركز املالى واالأداء املايل 
والتدفقات النقدية للمجموعة. 
)ب( مبداأ التكلفة التاريخية 

مت اعداد القوائم املالية املوحدة على اأ�سا�س التكلفة التاريخية فيما عدا بع�س املوجودات وااللتزامات املالية )مت�سمنة االأدوات املالية امل�ستقة( والتي مت تقييمها بناء على القيمة العادلة. 

اأ�صا�ص القيا�ص
القوائم املالية املوحدة يتم عر�سها بالريال ال�سعودي، والذي يعد العملة الرئي�سية لل�سركة. جميع املبالغ مت تقريبها الأقرب األف ريال �سعودى، ما مل يتم االإ�سارة لغري ذلك.  

اأ�شا�س التوحيد وطريقه حقوق امللكية   2-2
ت�سمل القوائم املالية املوحدة ، القوائم املالية لل�سركة، و�سركاتها التابعة كما يف 31 دي�سمر 2017. 

)اأ(  ال�شركات التابعة 
هي ال�سركات التي متتلك املجموعة �سيطرة عليها، حيث تتحقق ال�سيطرة عندما متتلك املجموعة القدرة اأو احلق يف العوائد املتغرية  املتحققة من خالل م�ساركتها باال�ستثمارات ويكون لديها القدرة 

على التحكم بهذه العائدات من خالل ال�سيطرة على هذه اال�ستثمارات. عمليًا متتلك املجموعة ال�سيطرة على ال�سركات امل�ستثمر فيها اإذا كانت املجموعة لديها: 
• �سيطرة على اجلهة امل�ستثمر فيها )على �سبيل املثال: متتلك احلق الذي يعطيها القدرة احلالية للتحكم باالأن�سطة ذات العالقة لل�سركات امل�ستثمر فيها(.	
• معر�سه ل�، اأو يكون لديها حقوق يف عوائد متغرية من ارتباطها بال�سركه امل�ستثمر فيها . 	
• القدرة على ا�ستخدام ال�سيطرة للتاأثري على عوائد اجلهة امل�ستثمر فيها. 	

 ب�سكل عام، هناك اأفرا�س باأن اأمتالك اأغلبية حقوق الت�سويت يوؤدي الى ال�سيطرة، ولدعم االفرا�س فعندما يكون لدى املجموعة حقوق ت�سويت م�ساوية اأو اأقل من االأغلبية يف ال�سركة امل�ستثمر 
فيها،  تاأخذ املجموعة بعني االعتبار كافة احلقائق والظروف املتعلقة بذلك عند التاأكد فيما اإذا كانت متار�س �سيطره على ال�سركة امل�ستثمر فيها، وي�سمل ذلك ما يلي : 

• االتفاقيات املوقعة مع اأ�سحاب حق الت�سويت باجلهة امل�ستثمر فيها. 	
• احلقوق الناجتة عن الرتيبات التعاقديه االأخرى. 	
• حقوق املجموعة بالت�سويت وحقوق الت�سويت املحتملة. 	
• اأي حقائق اأو حاالت اأخرى تدل على اأن ال�سركة لديها / لي�س لديها القدرة للتحكم بالن�ساطات ذات العالقة بالوقت الذي يتطلب اتخاذ القرار ومنها حاالت الت�سويت يف االجتماعات ال�سابقة 	

حلاملي االأ�سهم. 
ميكن للمجموعة اإعادة تقييم قدرتها على ال�سيطرة على اجلهة امل�ستثمر فيها يف احلاالت التي تظهر فيها احلقائق والظروف التي ت�سري الى تغريات يف واحد اأو اأكرث من عنا�سر ال�سيطرة الثالث.  

يبداأ توحيد ال�سركة التابعة  عندما حت�سل املجموعة على ال�سيطرة على ال�سركة التابعة ويتم اإيقاف التوحيد بفقد املجموعة ال�سيطرة على ال�سركة التابعة. 
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2-3  جتميع الأعمال وال�شهرة 
تتم املحا�سبة عن عمليات جتميع االأعمال باإ�ستخدام طريقه االأ�ستحواذ. تقا�س تكلفة اال�ستحواذ باإجمايل القيمه  العادلة للعو�س املحول، والذي يتم قيا�سه بالقيمة العادلة بتاريخ اال�ستحواذ ، ومببلغ 
حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها. بالن�سبة لكل عملية من عمليات جتميع االأعمال، تقوم املجموعة بقيا�س حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها بالقيمة العادلة 

اأو باحل�سة التنا�سبية يف �سايف املوجودات القابلة للتمييز لل�سركة امل�ستحوذ عليها. تقيد تكاليف االإ�ستحواذ املتكبدة كم�ساريف وتدرج �سمن امل�ساريف العمومية واالإدارية.
اإذا ما حتققت عمليات جتميع االأعمال على مراحل، فاإنه يتم اإعادة قيا�س ح�سة امللكية املحتفظ بها �سابقًا بالقيمة  العادلة يف تاريخ االإ�ستحواذ ويتم اإثبات اأي ربح اأوخ�سارة ناجتة من خالل الربح 

اأو اخل�سارة.
وعند قيام املجموعة باالإ�شتحواذ على م�شروع ما، يتم تقدير املوجودات  امل�شتحوذ عليها واالإلتزامات املالية التي مت التعهد بها من اأجل الت�شنيف والتخ�شي�س املالئم لها وفقًا لل�شروط التعاقدية 

والظروف االإقت�سادية واالأو�ساع ال�سائدة بتاريخ االإ�ستحواذ. ويت�سمن ذلك ف�سل امل�ستقات املدرجة �سمن االأدوات املالية االأخرى يف العقود الرئي�سية من قبل ال�سركة امل�ستحوذ عليها.
اإن اأي التزام حمتمل م�ستقبلي من قبل امل�سري �سوف يتم ا�سافته ايل القيمة العادلة يف تاريخ اال�ستحواذ. ويتم قيا�س جميع االلتزامات املحتملة )ما عدا تلك امل�سنفة كحقوق ملكية( بالقيمة 
العادلة ويتم احت�ساب التغريات يف القيمة العادلة �سمن الربح اأو اخل�سارة. ال يتم اعادة قيا�س اأو ت�سوية االلتزامات املحتملة امل�سنفة كحقوق امللكية ويتم املحا�سبة على الت�سويات الالحقة �سمن 

حقوق امللكية.
يتم قيا�س ال�سهرة مبدئيًا بالتكلفة )اأي الزيادة يف اإجمايل املقابل املدفوع واملبالغ املعرف بها حل�س�س حقوق امللكية غري امل�سيطرة( واأي ح�سة �سابقة حمتفظ بها على �سايف املوجودات  امل�سراه 
وااللتزامات املفر�سة. اإذا كانت القيمة العادلة ل�سايف املوجودات  امل�ستحوذ عليها تزيد عن اإجمايل املقابل املدفوع، يتم اإدراج الربح �سمن الربح اأو اخل�سارة. وذلك بعد التحقق املبدئي، ويتم 
قيا�س ال�شهرة الحقًا بالتكلفة ناق�شًا اأي خ�شائر مرتاكمة نتيجة لهبوط القيمة. واإذا كانت اإعادة التقييم توؤدي اإلى زيادة يف القيمة العادلة ل�شايف املوجودات  امل�شتحوذ عليها على اإجمايل املقابل 

املدفوع، يتم اإدراج الربح �سمن الربح اأو اخل�سارة.
ويف حالة عدم اكتمال املحا�سبة االأولية لتجميع االأعمال يف نهاية الفرة املالية التي حدث فيها التجميع، تقوم املجموعة يف تقاريرها املالية املوحدة باالإي�ساح عن املبالغ املوؤقتة للبنود التي مل تكتمل 
املحا�سبة ب�ساأنها خالل فرة القيا�س التي ال تتجاوز �سنة واحدة من تاريخ اال�ستحواذ. تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املوؤقتة املعرف بها يف تاريخ اال�ستحواذ باأثر رجعي لتعك�س املعلومات اجلديدة 
التي مت احل�سول عليها حول احلقائق والظروف التي كانت قائمة بتاريخ اال�ستحواذ، والتي من �ساأنها اأن توؤثر على النتائج املعرف بها يف ذلك التاريخ. كما يتم االعراف باأية موجودات اأو التزامات 

اإ�سافية خالل فرة القيا�س اإذا مت احل�سول على معلومات جديدة عن املوجودات  وااللتزامات القائمة يف تاريخ اال�ستحواذ.
بعد االعرتاف املبدئي، يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�شًا اأي خ�شائر مرتاكمة للهبوط يف القيمة لغر�س اختبار هبوط القيمة، يتم توزيع ال�شهرة املكت�شبة يف االندماج من تاريخ اال�شتحواذ على 
اأ�سا�س الوحدات املنتجة للنقد باملجموعة والتي من املتوقع اأن ت�ستفيد من اندماج االأعمال )ب�سرف النظر عن املوجودات  اأو االألتزامات االأخرى( والتي مت اعتبارها بال�سركة امل�ستحوذ عليها لهذه 
الوحدات، »الوحدة املنتجة للنقد« هي اأ�سغر جمموعة من املوجودات  والتي ت�سخ تدفقات نقدية داخلة من اال�ستخدام امل�ستمر وتكون م�ستقلة اإلى حد كبري عن التدفقات النقدية من املوجودات  اأو 

املجموعات االآخرى. يتم حتديد الوحدة املولدة للنقد بات�ساق من فرة اإلى اأخرى لنف�س املوجودات  اأو اأنواع املوجودات، ما مل يكن هناك ما يرر التغيري. 
عندما يتم توزيع ال�سهرة على وحدة اإنتاج النقد ويتم ا�ستبعاد جزء من العمليات �سمن الوحدة املنتجة للنقد، فاأنه يتم اإدراج ال�سهرة املرتبطة بالعملية امل�ستبعدة يف القيمة الدفرية للعملية عند 

حتديد الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد العملية. 
يتم قيا�س ال�سهرة امل�ستبعدة يف هذه الظروف على اأ�سا�س القيم الن�سبية للعملية امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة اإنتاج النقد.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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لدى املجموعة عمليات م�سركة وم�ساريع م�سركة. اي�ساح )1-2( للتفا�سيل.
امل�شاريع امل�شرتكة: 

هي عبارة عن نوع من الرتيبات امل�سركة والتي يكون لكال الطرفني احلق يف �سايف املوجودات  من هذا التعاقد. 
يتم املحا�سبة على املنافع املتحققة من امل�ساريع امل�سركة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية بعد االعراف بها بالتكلفة بقائمة املركز املايل املوحدة. 

العمليات امل�شرتكة:  
هي عبارة عن نوع من الرتيبات امل�سركة والتي يكون لكال الطرفني احلق يف املوجودات وااللتزامات من هذا التعاقد الت�سغيلي. 

تقوم املجموعة باالعراف بحقها املبا�سر باملوجودات وااللتزامات وااليرادات وامل�ساريف من العمليات امل�سركة وم�ساهمتها باأية موجودات اأو التزامات مملوكة ب�سورة م�سركة واأية اإيرادات اأو 
م�ساريف. يتم ت�سمني هذه احل�سابات بالقوائم املالية حتت الت�سنيفات ذات العالقة. 

طريقة حقوق امللكية 
وفقًا لطريقة حقوق امللكية يتم االعراف باال�ستثمارات ب�سكل اأ�سا�سي بالتكلفة ويتم تعديلها الحقًا لتعك�س م�ساهمة املجموعة من اأرباح اأو خ�سائر بعد اال�ستحواذ كاأرباح وخ�سائر ناجتة عن اال�ستثمار 
باجلهة امل�ستثمر فيها ويتم االعراف اأي�سًا بح�سة املجموعة يف الدخل ال�سامل االآخر يف اجلهة امل�ستثمر فيها �سمن  الدخل ال�سامل االآخر بعد تخفي�س امل�ساهمة باجلهة امل�ستثمر فيها لت�سل ل�سفر، 
يتم االعراف بااللتزامات فقط اإذا كان هناك التزام لدعم العمليات الت�سغيلية للجهة امل�ستثمر فيها اأو اأي دفعات مت ت�سديدها نيابة عن اجلهة امل�ستثمر فيها. يتم ت�سجيل توزيعات االأرباح اأو الذمم 

املدينة الناجتة عن امل�ساريع امل�سركة لتخفي�س �سايف قيمة اال�ستثمارات. 
يتم ت�سجيل ال�سهرة الناجتة عن التعاقدات امل�سركة ب�سايف قيمة اال�ستثمارات وال تخ�سع لالإطفاء ب�سكل منف�سل. 

تعك�س قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة م�ساهمة املجموعة بالعمليات الت�سغيلية الناجتة عن امل�ساريع امل�سركة. اأي تغيري يطراأ على الدخل ال�سامل االآخر للجهات امل�ستثمر فيها يتم عر�سه كجزء من 
الدخل ال�سامل االآخر للمجموعة. باالإ�سافة الأي تغيري يحدث على �سايف حقوق امللكية للم�ساريع امل�سركة فاأن املجموعة يجب اأن تعرف بهذا التغيري بقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة. يتم 
حذف االأرباح واخل�سائر الغري حمققة والناجتة عن العمليات بني املجموعة وال�سركات الزميلة اأو امل�ساريع امل�سركة مبا يتنا�سب مع ح�سة املجموعة من هذه ال�سركات الزميلة اأو امل�ساريع التابعة 
وامل�سركة. يتم اعداد القوائم املالية لل�سركات الزميلة واامل�ساريع امل�سركة بنف�س الفرة املالية للمجموعة. عند ال�سرورة يتم عر�س ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركات الزميلة و امل�ساريع  امل�سركة 
لتكون متوافقة مع �شيا�شات املجموعة. بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، حتدد املجموعة اإذا اقت�شت احلاجة لالعرتاف بخ�شارة الهبوط بالقيمة العادلة لال�شتثمارات بال�شركات الزميلة اأو امل�شروع 

امل�شرتك. وحتدد املجموعة اأي�شًا بكل فرتة مالية هل هناك دليل مو�شوعي حول االعرتاف باخل�شائر الناجتة عن الهبوط يف القيمة العادلة لال�شتثمارات بال�شركات الزميلة وامل�شاريع  امل�شرتكة. 
ويف حال كان هناك موؤ�شرات ودالئل على الهبوط بالقيمة العادلة لال�شتثمارات فاأن املجموعة تقوم باحت�شاب قيمة الهبوط من خالل الفرق بني القيمة امل�شرتدة و�شايف القيمة ويتم االعرتاف 

باخل�سارة على �سكل » ح�سة من االأرباح بال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سركة« بقائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة. 
يف حال فقدت املجموعة جزء مهم من التاأثري على ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سركة، يجب اأن تقوم املجموعة بقيا�س واالعراف باأية ا�ستثمارات مبقاه بالقيمة العادلة. يتم ت�سجيل الفرق بني 

�سايف القيمة لل�سركات الزميلة اأو امل�ساريع امل�سركة عند فقد التاأثري والقيمة العادلة لال�ستثمارات املتبقية والعائدات من التخل�س من هذه اال�ستثمارات يف الربح اأو اخل�سارة. 
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ترجمة العمالت الأجنبية  6-2
يتم عر�س القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالريال ال�سعودي وهو اأي�سا العملة الرئي�سية لل�سركة االأم.  تقوم املجموعة بتحديد العملة الرئي�سية لكل �سركة والبنود املدرجة يف القوائم املالية لكل 

من�ساأة يتم قيا�سها با�ستخدام تلك العملة الرئي�سية.

)اأ( العمليات والأر�شدة 
يتم ت�سجيل العمليات بالعمالت االأجنبية مبدئيًا من قبل �سركات املجموعة ب�سعر ال�سرف للعملة الرئي�سية يف تاريخ حدوث العملية الواجب االعراف بها. يتم حتويل املوجودات  وااللتزامات النقدية 

بالعمالت االأجنبية اإلى العملة الرئي�سية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ التقارير املالية. ويتم االعراف باالختالفات الناجتة عن ت�سوية اأو حتويل البنود النقدية �سمن الربح اأو اخل�سارة.
يتم حتويل البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بالعملة االأجنبية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف يف تاريخ املعاملة االأولية.

)ب( �شركات املجموعة
اأو اخل�سارة وفقًا الأ�سعار  اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ نهاية الفرة املالية ويتم حتويل قائمة الربح  يف التوحيد، يتم حتويل املوجودات  وااللتزامات بالعمالت االأجنبية 
ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ املعامالت اأو متو�سط   �سعر ال�سرف خالل الفرة. ويتم االعراف بفروقات التحويل الناجتة عن التحويل يف قائمة الدخل ال�سامل االآخر  املوحدة، ويف حالة ا�ستبعاد اإحدى 

العمليات بالعملة االأجنبية، يتم االعراف باالإيرادات املوحدة االآخرى املتعلقة بتلك العملية يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

الزكاة و�شريبة الدخل وال�شرائب املوؤجلة  7-2
يخ�سع امل�ساهمني ال�سعوديني وامل�ساهمني من دول جمل�س التعاون اخلليجي يف ال�سركة و�سركاتها التابعة يف اململكة العربية ال�سعودية للهيئة العامة للزكاة والدخل والتي تدرج بعد ذلك يف قائمة الربح 

اأو اخل�سارة املوحدة.

)اأ( الزكاة 
ويتم احت�ساب الزكاة على اأ�سا�س اال�ستحقاق وحت�سب على اأ�سا�س �سايف الدخل املعدل الأغرا�س الزكاة لل�سنة اأو على اأ�سا�س الوعاء الزكوي ح�سب لوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل. ويتم االعراف 

باأي فرق يف التقدير امل�سجل �سابقًا عند املوافقة على الربط النهائي من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
 

)ب(  �شريبة الدخل احلالية
يخ�سع امل�ساهمون االأجانب يف ال�سركات التابعة لل�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية ل�سريبة الدخل. يتم قيا�س املوجودات  وااللتزامات ال�سريبية للفرة احلالية باملبلغ املتوقع دفعه اأو ا�سرداده من 

اجلهات ال�سريبية. يتم اإحت�ساب  ال�سرائب على املجموعة با�ستقدام معدالت ال�سريبة املعمول بها اأو املتوقع اإلى حد كبري للعمل بها يف تاريخ الفرة املالية يف البلدان التي تعمل فيها املجموعة.
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العرتاف بالإيراد  4-2
يتم قيا�س االإيرادات على اأ�شا�س ال�شروط املحددة يف العقد مع العميل وي�شتبعد املبالغ املح�شلة نيابة عن طرف ثالث. وتقوم املجموعة باالعرتاف باالإيرادات عند حتويل ال�شيطرة على ال�شلعة اأو 

اخلدمة اإلى العميل.
)اأ( بيع ال�شلع

تقوم املجموعة بت�سنيع وبيع جمموعة وا�سعة من املنتجات مبا يف ذلك املواد الكيميائية والبوليمرات والبال�ستيك. ويتم االعراف باالإيرادات يف حالة حتويل ال�سيطرة على املنتجات للعميل، اأو عندما 
يتم ت�سليم املنتجات اإلى العميل، اأو اأن يكون للعميل حرية الت�سرف الكاملة يف طريقة ت�سعري بيع املنتجات، واأن ال يوجد اأي التزام ميكن اأن يوؤثر على ا�ستالم العميل للمنتجات. ويتم الت�سليم بناًء 
على ال�شروط التعاقدية عندما يتم نقل خماطر ال�شلع واخل�شارة اإلى العميل اأو اأن العميل قد قبل املنتجات وفقًا لعقد البيع، واأن حق ت�شليم ال�شلع قد اأ�شبح نافذًا، اأو اأن لدى املجموعة اأدلة مو�شوعية 

اأن جميع معايري اال�ستالم قد ا�ستوفيت.
يتم قيا�س االإيرادات املعرف بها ب�سعر البيع كما هو متفق عليه يف عقد البيع. اإن بع�س �سركات امل�ساريع امل�سركة ي�سوقون منتجاتهم من خالل �سركات تابعة للمجموعة )م�سوقون(. تقوم املجموعة 

مبراجعة هذه الرتيبات وما يرتب عليها من كونها اأ�سيل اأو وكيل وعليه تقوم بت�سجيل االيرادات باالجمايل يف حال كونها اأ�سيل بينما يتم ت�سجيل االيرادات بال�سايف يف حال كونها وكيل.
عالوة على ذلك، املبيعات التي تتم عن طريق امل�سوقني ت�سجل باأ�سعار تقديرية عند �سحن الب�ساعة ويتم تعديلها الحقًا. يتم تعديل �سعر البيع ليعك�س اأي متغريات يف املعاملة التي تنتج عن االمتيازات 
واخل�سومات والتخفي�سات واملبيعات امل�سرده والت�سهريت االإئتمانية، ت�سم املجموعة يف �سعر البيع بع�س اأو كل املتغريات املحتملة فقط عندما يكون من املرجح اأنه لن يحدث عك�س جوهري يف قيمة 

اإجمايل املبيعات عندما يزول ال�سك يف تلك املتغريات املحتملة. 

)ب( تقدمي اخلدمات 
يتم االعراف باالإيرادات من تقدمي اخلدمات خالل فرة تقدمي اخلدمة. بالن�سبة للعقود باأ�سعار ثابتة، يتم اإثبات االإيرادات على اأ�سا�س طريقة »ن�سبة االإجناز« والتي تقي�س اخلدمة الفعلية املقدمة 
حتى نهاية فرة مالية كن�سبة من اإجمايل اخلدمات التي �سيتم تقدميها بناًء على العقد. ويتم مراجعة وتعديل التقديرات واالإيرادات والتكاليف اأو ن�سبة االجناز حال تغريت الظروف املرتبطة بذلك. 

واإن اأي زيادة اأو نق�سان ناجتة يف االإيرادات اأو التكاليف املقدرة تظهر يف الربح اأو اخل�سارة يف الفرة التي اأثرت فيها الظروف واأدت اإلى املراجعة والتعديل واأ�سبحت معروفة من قبل االإدارة.

م�شروفات البيع والت�شويق وامل�شروفات العمومية والإدارية  5-2
تتكون م�سروفات البيع والت�سويق ب�سكل رئي�سي من التكاليف اخلا�سة باأعمال ت�سويق وبيع منتجات ال�سركات التابعة. وباقي امل�سروفات االآخرى يتم ت�سنيفها كم�سروفات عمومية واإدارية.

تت�سمن امل�ساريف العمومية واالإدارية التكاليف املبا�سرة وغري املبا�سرة التي ال تتعلق ب�سكل خا�س بتكلفة املبيعات.
يتم توزيع امل�سروفات امل�سركة بني امل�ساريف العمومية واالإدارية وتكلفة املبيعات، عند احلاجة، على اأ�سا�س ثابت.
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يتم احت�ساب اال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتوزيع تكلفتها، بعد خ�سم قيمتها املتبقية، على مدى اأعمارها االإنتاجية املقدرة على النحو التايل:
الأعمار النتاجية )بال�صنوات(ت�صنيف الأ�صل

10-40املباين 
طبقًا لعقد االيجار اأو العمر االنتاجي اأيهما اأقلحت�سينات يف موجودات م�ستاأجرة

2-40اآالت ومعدات
4-10اأدوات وقطع غيار راأ�سمالية

3-10اأثاث وجتهيزات ومعدات 
4-5�سيارات

3-5اأجهزة كمبيوتر
5-30تطوير مناجم

يتم ا�ستهالك املمتلكات واالآالت واملعدات امل�ستخدمة مبوجب عقود التاأجري التمويلي على مدى العمر االإنتاجي لالأ�سل اأو فرة االإيجار اأيهما اأق�سر اإذا مل يكن هناك تاأكيد منطقي باأن املجموعة 
�سوف حت�سل على امللكية يف نهاية فرة االإيجار.

يتم ا�ستهالك املواد املخزنة وقطع الغيار التي لها عمر اإنتاجي يزيد عن �سنة واحدة على مدى اأعمارها االإنتاجية املقدرة.
يتم ا�ستبعاد اأي جزء من املمتلكات واالآالت واملعدات عند التوقع بعدم وجود منافع اقت�سادية م�ستقبلية من ا�ستخدامها اأو بيعها. ويتم اإدراج اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة عن ا�ستبعاد االأ�سل )الفرق بني 

�سايف قيمة البيع والقيمة الدفرية لالأ�سل( يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة عند ا�ستبعاد االأ�سل.
يتم مراجعة القيم املتبقية واالأعمار االإنتاجية وطرق ا�ستهالك املمتلكات واالآالت واملعدات يف نهاية كل �سنة مالية ويتم عمل ت�سويتها م�ستقبليًا اإذا كان ذلك مالئم.

كما هو مطلوب وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املالى يف تاريخ التحول متت مراجعة العمر االنتاجى والقيمة املتبقية يف تاريخ التحول،وبناًء على هذه املراجعة مت تعديل بع�س االأعمار االنتاجية 
للم�سانع واالآالت من 20 اإلى 25 �سنة ومن 14 اإلى 20 �سنة على التوايل وكذلك مت االأخذ بعني االعتبار القيمة املتبقية عند احت�ساب اال�ستهالك لبع�س االآالت واملعدات وقد مت احت�ساب هذا التغري 

باأثر م�ستقبلي اعتبارًا من 1 يناير 2016. 

تكاليف القرتا�س  9-2
يتم ر�سملة تكاليف االقرا�س العامة واملحددة املتعلقة مبا�سرة باقتناء اأو اإن�ساء اأو تكوين املوجودات  والتي تتطلب بال�سرورة فرة زمنية طويلة لكي ت�سبح جاهزة لال�ستخدام اأو البيع كجزء من 
تكلفة االأ�سل املعني. ويتم ت�سجيل جميع تكاليف االقرا�س االآخرى كم�سروفات يف الفرة التي حتدث فيها. تتكون تكاليف االقرا�س من الفوائد وامل�سروفات االآخرى التي تتكبدها املن�ساأة فيما 

يتعلق باقرا�س االأموال.

اليجارات  10-2
يتم حتديد ما اإذا كان العقد يعتر ايجار متويلي اأو يت�سمن ايجار متويلي ي�ستند اإلى جوهر العقد يف تاريخ اإبرام العقد. ويتم تقييم العقد لتحديد ما اإذا كان يعتمد على ال�سماح با�ستخدام اأ�سل اأو 
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)ج( ال�شرائب املوؤجلة
يتم احت�ساب �سريبة الدخل املوؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام وذلك بالن�سبة للفروقات املوؤقتة بتاريخ اإعداد القوائم املالية بني االأوعية ال�سريبية للموجودات وااللتزامات وقيمتها الدفرية الأغرا�س 

اإعداد التقارير املالية.
لال�ستقطاع،  القابلة  املوؤقتة  الفروقات  لكافة  املوؤجلة  ال�سريبة  باملوجودات   االعراف  يتم  لل�سريبة.  اخلا�سعة  املوؤقتة  الفروقات  جلميع  عام  ب�سكل  املوؤجلة  ال�سريبة  بااللتزامات  االعراف  يتم 
وال�سرائب غري امل�ستخدمة املرحلة، واخل�سائر ال�سريبية غري امل�ستخدمة املرحلة وذلك بالقدر الذي يحتمل اأن تتوفر فيه اأرباح خا�سعة لل�سريبة ميكن ا�ستخدامها لقاء الفروقات املوؤقتة القابلة 

لال�ستقطاع اأو املوجودات  ال�سريبية غري امل�ستخدمة املرحلة واخل�سائر ال�سريبية غري امل�ستخدمة املرحلة.
با�ستخدام كامل  لل�سريبة ت�سمح  اأرباح كافية خا�سعة  تتوفر فيه  اأن  بالقدر الذي اليحتمل  اإعداد كل قوائم مالية وتخف�س  بتاريخ  املوؤجلة  القيمة الدفرية ملوجودات �سريبة الدخل  تتم مراجعة 
موجودات ال�سريبة املوؤجلة اأو جزء منها. يعاد تقييم موجودات �سريبة الدخل املوؤجلة التي مل يتم اإثباتها بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية، ويتم اإثباتها بالقدر الذي يحتمل اأن تنتج عنه اأرباح م�ستقبلية 

خا�سعة لل�سريبة ت�سمح با�سرداد موجودات  ال�سريبة املوؤجلة.
اأ�سا�س ال�سرائح  اأو ت�سدد فيها االلتزامات وذلك على  تقا�س موجودات والتزامات ال�سريبة املوؤجلة با�ستخدام ال�سرائح ال�سريبية التي يتوقع تطبيقها خالل ال�سنة التي تتحقق فيها املوجودات  

ال�سريبية واالأنظمة ال�سريبية ال�سادرة اأو ال�سارية املفعول بتاريخ اإعداد القوائم املالية.
تتم مقا�سة موجودات والتزامات ال�سريبة املوؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لت�سوية موجودات والتزامات ال�سريبة احلالية واأن ال�سرائب املوؤجلة تتعلق بنف�س املن�ساأة اخلا�سعة لل�سريبة وبنف�س 

ال�سلطة ال�سريبية.
 2-8 املمتلكات والآلت واملعدات

تدرج املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�شًا جممع اال�شتهالك والهبوط يف القيمة ، با�شتثناء االأرا�شي اململوكة واملوجودات  حتت االن�شاء والتي تظهر بالتكلفة وال يتم ا�شتهالكها. متثل امل�شاريع 
قيد التنفيذ كافة التكاليف املبا�سرة املتعلقة بامل�ساريع حتت التنفيذ اجلديدة ويتم ر�سملتها عند اكتمال امل�سروع كممتلكات واآالت ومعدات. يتم االف�ساح عن اأى تكاليف اأخرى كم�سروعات راأ�سمالية 

حتت التنفيذ كجزء من املمتلكات واالآالت واملعدات، بينما، يح�سب ا�ستهالك هذه امل�سروعات الراأ�سمالية حتت التنفيذ عندما يكون االأ�سل جاهز لال�ستخدام.
وتكاليف االقرا�س  واملعدات  واالآالت  املمتلكات  اأجزاء من  ا�ستبدال  تكلفة  التكاليف  وت�سمل هذه  واملعدات.  واالآالت  املمتلكات  بند  �سراء  اأو  ببناء  املتعلقة مبا�سرة  النفقات  التكلفة جميع  تت�سمن 
مل�سروعات البناء طويلة االأجل اإذا ا�ستوفت معايري االعراف. عند احلاجة اإلى ا�ستبدال اأجزاء هامة من املمتلكات واالآالت واملعدات على فرات، تقوم املجموعة باإدراج هذه االأجزاء كموجودات   

فردية ذات اأعمار اإنتاجية حمددة تخ�سعها لال�ستهالك وفقًا لذلك. 
كما يتم ر�سملة تكاليف ال�سيانة واالإ�سالحات الرئي�سية التي يتم تكبدها كجزء من عمليات االإ�سالح اجلوهرية اأو حتويل الوحدات الرئي�سية يف من�ساآت الت�سنيع التابعة للمجموعة ويتم اإطفاوؤها 
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على الفرة حتى موعد انتهائها، ويتم االعراف بالتكلفة بالقيمة الدفرية من االآالت واملن�ساآت كمعاجلة بديله اإذا مت ا�ستيفاء معايري التحقق. ويتم اإثبات جميع 

تكاليف االإ�سالح وال�سيانة االآخرى عند حدوثها يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.
يتم ر�سملة اأي نفقات الحقة فقط اإذا كان من املحتمل اأن تتدفق املنافع االقت�سادية امل�ستقبلية املرتبطة بالنفقات اإلى املجموعة وميكن قيا�س التكلفة ب�سكل موؤكد.

تقوم بع�س ال�سركات التابعة للمجموعة باإدراج املخ�س�سات املتعلقة بالتكلفة املتوقعة الإيقاف ت�سغيل بع�س املوجودات  وتكاليف ا�سالح واإغالق املناجم. يتم اإدراج القيمة احلالية لهذه التكاليف 
املتوقعة اإلى تكلفة االأ�سل اخلا�سة بها يف حالة ا�ستيفاء معايري االعراف باملخ�س�س. 
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لل�سهرة املتعلقة باملن�ساأة املباعة.
يتم توزيع ال�شهرة على وحدات توليد النقد لغر�س اختبار هبوط القيمة. ويتم توزيع ال�شهرة على الوحدات املولدة للنقد اأو جمموعات الوحدات املولدة للنقد التي يتوقع اأن ت�شتفيد من عملية دمج 

االأعمال الذي ن�ساأت فيه ال�سهرة. ويتم حتديد الوحدات اأو جمموعات الوحدات عند اأدنى م�ستوى حتى يتم فيه مراقبة ال�سهرة الأغرا�س االدارة الداخلية. 
)ب( تكاليف ت�شغيل برامج الكمبيوتر

يتم ا�ستهالك تكاليف ت�سغيل برامج احلا�سب االآيل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى من 5 اإلى 10 �سنوات من تاريخ بدء الت�سغيل.
)ج( موجودات غري ملمو�شة اأخرى

تتكون املوجودات  غري امللمو�سة االأخرى ب�سفة اأ�سا�سية من العالمات التجارية وتكاليف البحث التطوير ور�سوم ترتيب للتمويل طويل االأجل واالأ�سماء التجارية. والتكنولوجيا وعالقات العمالء يتم 
حتميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة خالل الفرة امل�ستحقة باإ�ستثناء امل�ساريع الوا�سحة واملحددة التي ميكن ا�سرداد تكاليف التطوير من خالل االن�سطة التجارية 

الناجتة عن هذه امل�ساريع. ويف هذه احلالة تعتر تكاليف تطوير موجودات غري ملمو�سة ويتم ا�ستهالكها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى من 7 اإلى 15 �سنة. 
اأو بنود  االإنتاجي املقدر لها  العمر  الثابت على مدى  الق�سط  اأي�سا براءات االخراع وتكاليف الرخي�س. ويتم اطفاء هذه املوجودات  با�ستخدام طريقة  ت�سمل املوجودات غري امللمو�سة االآخرى 

االتفاقيات ذات العالقة ايهما اأقل.
ال يتم اطفاء املوجودات  غري امللمو�شة التي لي�س لها عمر حمدد بل يتم اختبارها �شنويًا للتاكد من وجود هبوط يف قيمتها او اذا كان هناك اي موؤ�شر على حدوث هبوط.

تكاليف التقييم وال�شتك�شاف   12-2
يتم االعراف بتكاليف قبل احل�سول على الرخي�س يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

يتم ر�سملة تكاليف التقييم واال�ستك�ساف، مبا يف ذلك تكاليف احل�سول على الراخي�س، “كموجودات ا�ستك�ساف وتقييم” ايل اأن يتم حتديد اجلدوى الفنية للم�سروع وامكانياته التجارية. وعندما 
يتم التخلي عن الرخي�س اأو يتم التخلي عن امل�سروع، يتم ت�سجيل التكاليف املتعلقة بامل�سروع يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

يتم تقييم “موجودات التقييم واالإ�ستك�ساف “ لتحديد الهبوط يف القيمة يف احلاالت التالية:  
)اأ( وجود معلومات كافية لتحديد اجلدوى الفنية واالمكانيات التجارية للم�سروع. 

)ب( احلقائق والظروف التي ت�شري اإلى اأن القيمة الدفرتية تتجاوز القيمة القابلة لالإ�شرتداد )اأنظر اي�شاح �شيا�شة هبوط املوجودات (. 
الأغرا�س اختبار الهبوط يف القيمة يتم توزيع موجودات التقييم واالإ�شتك�شاف على الوحدات املولدة للنقد مبا يتفق مع حتديد الوحدات ذات االهتمام. عندما يتم حتديد اجلدوى الفنية والتجارية 
ال�ستخراج املوارد املعدنية، يتم اأوال اختبار املوجودات  املتعلقة بالتقييم واال�ستك�ساف، ثم اإعادة ت�سنيفها من موجودات التقييم واال�ستك�ساف ايل موجودات تطوير املنجم �سمن بنود املمتلكات 

واالآالت واملعدات.
يتم االعراف بامل�سروفات التي تعتر غري ناجحة يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة حال حدوثها.
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اأن العقد ينقل احلق يف ا�ستخدام االأ�سل، حتى لو مل يكن هذا احلق حمدد ب�سكل �سريح.
اإن عقود التاأجري التمويلي تنقل اإلى املجموعة ب�سكل جوهري كافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية البند امل�ستاأجر يتم ر�سملتها عند بدء عقد االإيجار بالقيمة العادلة للبند امل�ستاأجر اأو اإذا كانت اأقل 
من ذلك بالقيمة احلالية لدفعات االإيجار ويتم توزيع دفعات االإيجار بني م�ساريف التمويل وخف�س االلتزامات االيجارية املوؤجلة وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الر�سيد املتبقي من االلتزام 
وتدرج تكاليف التمويل يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة. ويتم ا�ستهالك االأ�سل املوؤجر على مدة العمر االإنتاجي لالأ�سل. ويف حالة اإذا مل يكن هناك تاأكيد معقول من اأن املجموعة �سوف حت�سل 

على ملكية اال�سل بنهاية فرة االيجار، فاإنه يتم ا�ستهالك اال�سل على مدة العمر االإنتاجي املقدر لالأ�سل اأو فرة التاأجري اأيهما اأقل. 
يختلف عقد التاأجري الت�سغيلي عن عقد التاأجري التمويلي. ويتم االعراف بدفعات االإيجار الت�سغيلي كم�سروف ت�سغيل يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدة فرة 

االإيجار.

املوجودات  غري امللمو�شة  11-2
يتم قيا�س املوجودات غري امللمو�سة التي يتم اقتناوؤها ب�سكل منف�سل عند االعراف املبدئي بالتكلفة. ويتم احت�ساب تكلفة املوجودات غري امللمو�سة التي مت حيازتها يف دمج االأعمال بالقيمة العادلة 

كما يف تاريخ اال�ستحواذ.
بعد االعرتاف املبدئي يتم اإدراج املوجودات غري امللمو�شة بالتكلفة ناق�شًا جممع اال�شتهالك وخ�شائر الهبوط يف القيمة ، اإن وجدت. ال يتم ر�شملة املوجودات غري امللمو�شة املتولدة داخليا، با�شتثناء 

تكاليف التطوير، ويتم االعراف بامل�سروفات يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة عند حدوثها.
يتم تقييم االأعمار االإنتاجية للموجودات غري امللمو�سة اإما اأعمار حمددة املدة اأو غري حمددة )ما ال نهاية(.

يتم ا�شتهالك املوجودات  غري امللمو�شة ذات االأعمار املحددة على مدى اأعمارها االإنتاجية ويتم تقييمها للهبوط يف القيمة كلما كان هناك موؤ�شر على اأن االأ�شل غري امللمو�س قد انخف�شت قيمته. 
ويتم مراجعة فرة اال�ستهالك وطريقة اال�ستهالك للموجودات   غري امللمو�سة ذات االأعمار االإنتاجية املحددة على االأقل يف نهاية كل فرة مالية. ويتم احت�ساب التغريات يف العمر االإنتاجي املتوقع 
اأو النمط املتوقع ال�ستهالك املنافع االقت�سادية امل�ستقبلية املت�سمنة يف االأ�سل عن طريق تغيري فرة اأو طريقة اال�ستهالك، ح�سب احلاجة، ويتم التعامل معها كتغريات يف التقديرات املحا�سبية ويتم 
اإدراج م�سروف اال�ستهالك على املوجودات غري امللمو�سة ذات االعمار املحددة يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة �سمن امل�سروفات مبا يتما�سى مع طريقة عر�س وطبيعة املوجودات غري امللمو�سة.
ال يتم ا�ستهالك املوجودات  غري امللمو�سة ذات االأعمار االإنتاجية غري املحددة )اي�ساح )iv( �شمن املوجودات  غري امللمو�شة(، ولكن يتم اختبارها لتحديد الهبوط يف القيمة �شنويًا اأو يف تاريخ كل 
فرتة مالية عندما يكون هناك موؤ�شر على الهبوط يف القيمة �شواء ب�شكل فردي اأو على م�شتوى وحدة اإنتاج النقد. ويتم مراجعة تقييم العمر االنتاجي غري املحدد �شنويًا لتحديد ما اإذا كانت االأعمار 

غري حمددة ال تزال قابلة للتطبيق. اإن مل يكن كذلك، ف�سوف يتم تغيري العمر االإنتاجي لالأ�سل من غري حمدد اإلى حمدد ويتم القيا�س على اأ�سا�س م�ستقبلي.
يتم قيا�س االأرباح واخل�سائر الناجتة عن ا�ستبعاد املوجودات  غري امللمو�سة بالفرق بني �سايف قيمة البيع والقيمة الدفرية لالأ�سل ويتم االعراف بها يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة عند ا�ستبعاد 

االأ�سل.
)اأ(  ال�شهرة

يتم اإدراج ال�شهرة عند اقتناء ال�شركات التابعة يف املوجودات  غري امللمو�شة. ال يتم اخ�شاع ال�شهرة لال�شتهالك ولكن يتم اختبارها لتحديد الهبوط يف القيمة �شنويًا اأو ب�شكل متكرر اإذا اأ�شارت 
االأحداث اأو التغريات يف الظروف اإلى هبوط القيمة وتدرج بالقوائم املالية بالتكلفة ناق�شًا القيمة املرتاكمة خل�شائر الهبوط. وتت�شمن االأرباح واخل�شائر الناجتة عن ا�شتبعاد املن�شاأة القيمة الدفرتية 
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2-16 منافع العاملني
)اأ( اللتزامات ق�شرية الجل

هي االلتزامات املتعلقة باالأجور والرواتب واأي منافع ق�سرية االأجل والتي من املتوقع اأن يتم ت�سويتها بالكامل خالل 12 �سهرًا بعد نهاية الفرة املالية يف مقابل قيام العاملني بتقدمي خدماتهم ويتم 
قيا�سها باملبالغ املتوقع دفعها عند �سداد االلتزامات. ويتم عر�سها كالتزامات ا�ستحقاقات العاملني يف قائمة املركز املايل املوحدة.

)ب( منافع العاملني بعد انتهاء اخلدمة 
)1( برامج ا�شرتاكات العاملني املحددة

هي م�ساهمة ال�سركات يف برامج اال�سراكات التقاعدية ويتم ت�سجيلها كم�سروفات عندما يقدم املوظفون اخلدمة التي تتيح لهم قيمة هذه اال�سراكات.

)2( برامج منافع العاملني املحددة
ميثل برنامج املنافع املحدده برنامج ما بعد انتهاء اخلدمة بخالف برنامج اال�سراكات املحدده لدى املجموعة ب�سكل ا�سا�سي مكافاة نهاية اخلدمة، وبرنامج التقاعد وهي موؤهلة العتبارها برامج 

منافع حمدودة.
يخ�سع موظفي املجموعة العاملني يف اململكة العربية ال�سعودية ملكافاة نهاية اخلدمة وفقًا لالحكام والقوانني يف ال�سعودية و�سيا�سة ال�سركة. يف بع�س ال�سركات التابعة خارج ال�سعودية يخ�سع موظفي 

هذه ال�سركات لرامج تقاعدية وفقًا للقانون املعمول به يف هذه البلدان.
يتم حتديد تكلفة تقدمي املنافع مبوجب خطط املنافع با�ستخدام طريقة الوحدات املكت�سبة املتوقعة مع اإجراء تقييم اأكتواري على فرات منتظمة. ويتم اإعادة القيا�س ومقارنة االأرباح واخل�سائر 
التقديرية وت�سجيلها مبا�سرة يف قائمة املركز املايل املوحدة مع قيد الفرق مدين اأو دائن مقابل االأرباح املحتفظ بها من خالل الدخل ال�سامل االآخر يف الفرة التي حدثت فيها. وال تتم اإعادة ت�سنيف 

اإعادة القيا�س الى الربح اأو اخل�سارة يف الفرات الالحقة.
مت حتديد القيمة احلالية اللتزام املنافع العاملني لل�سركات يف ال�سعودية عن طريق خ�سم التدفقات النقدية اخلارجة امل�ستقبلية املقدرة بالرجوع اإلى عوائد ال�سندات االأمريكية حيث اأن الريال 

ال�شعودي مربوط بالدوالر االأمريكي، مع االخذ بعني االعتبار تاأثريات املخاطر االإ�شافية املحتملة.
يتم االعراف بتكاليف اخلدمة ال�سابقة يف ح�ساب قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة يف وقت �سابق من تاريخ تعديل اخلطة اأو تقلي�سها والتاريخ الذي تقوم فيه املجموعة بت�سجيل تكاليف اإعادة 
الهيكلة ذات ال�سلة. ويتم احت�ساب �سايف الفائدة بتطبيق معدل اخل�سم على �سايف مطلوبات املنافع املحددة. تعرف املجموعة بالتغريات يف �سايف التزام املنافع املحددة �سمن “تكلفة املبيعات” 

و “امل�سروفات االإدارية والعمومية” و “م�ساريف البيع والتوزيع” يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.
)3(  برنامج متلك املنازل للموظفني

قامت بع�س ال�سركات �سمن املجموعة بو�سع برامج متلك املنازل للموظفني والتي توفر للموظفني املوؤهلني فر�سة �سراء الوحدات ال�سكنية التي �سيدتها هذه ال�سركات التابعة من خالل �سل�سله من 
الدفعات على مدى معني من ال�سنوات. �سيتم حتميل التكلفة التي ال تتعلق مبا�سرة بالوحدات ال�سكنية من قبل املجموعة.  يتم نقل ملكية املنازل عند امتام الدفع بالكامل.

اإن املبالغ التي يدفعها املوظف ح�سب �سيا�سة الرنامج املعتمد، لقاء املنزل بعد اإجراء بع�س التعديالت تدفع مرة اأخرى الى املوظف يف حال ا�ستقالة املوظف ويتم اإعادة املنزل الى املجموعة.
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الهبوط يف قيمة املوجودات  غري املتداولة  13-2
يتم اختبار ال�شهرة واملوجودات  ذات العمر الغري حمدد �شنويًا لتحديد قيمة الهبوط بالن�شبة للموجودات االآخرى، تقوم املجموعة بتاريخ كل فرتة مالية بتقييم ما اإذا كان هناك موؤ�شر على اأن اأ�شل ما 
قد هبطت قيمته. ويف حالة وجود اأي موؤ�شر اأو عندما يكون مطلوبًا اختبار هبوط القيمة ال�شنوي لالأ�شل، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة ال�شرتداد االأ�شل. اإن القيمة القابلة الإ�شرتداد االأ�شل هي 
القيمة العادلة االأعلي لالأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد ناق�سًا تكاليف اال�ستبعاد. ويتم حتديدها الأ�سل فردي، ما مل يكن االأ�سل منتجًا للتدفقات النقدية امل�ستقلة اإلى حد كبري عن تلك املوجودات اأو 
جمموعات املوجودات االآخرى. عندما تزيد القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة املنتجة للنقد عن قيمته القابلة لال�شرتداد، يعترب الفرق هبوط يف القيمة ويتم تخفي�س االأ�شل للقيمة القابلة لال�شرتداد.
عند تقييم القيمة امل�ستخدمة، يتم خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة اإلى قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�سم يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املرتبطة 
باالأ�سل. عند حتديد القيمة العادلة ناق�سًا تكاليف اال�ستبعاد، توؤخذ العمليات ال�سوقية احلديثة يف االعتبار. اإذا مل يتم حتديد بع�س العمليات ال�سوقية يتم ا�ستخدام منوذج تقييم منا�سب. يتم اإثبات 

هذه العمليات احل�سابية مب�ساعفات التقييم واأ�سعار االأ�سهم املدرجة لل�سركات التابعة املتداولة اأو موؤ�سرات القيمة العادلة االآخرى املتاحة.
يتم احت�شاب الهبوط يف القيمة على املوازنات التف�شيلية والتوقعات امل�شتقبلية التي يتم اإعدادها ب�شكل منف�شل لكل وحدة منتجه للنقد باملجموعة والتي لها موجودات خم�ش�شة. هذه املوازنات 
والتنبوؤات عادة تغطي فرتة خم�س �شنوات. ويتم احت�شاب معدل منو طويل االأجل وتطبيقه على التدفقات النقدية امل�شتقبلية للم�شروع بعد ال�شنة اخلام�شة.يتم عك�س خ�شارة الهبوط يف القيمة املعرتف 
بها �شابقًا فقط اإذا كان هناك تغيري يف االفرتا�شات امل�شتخدمة لتحديد القيمة القابلة لال�شرتداد لالأ�شل منذ اإثبات اآخر خ�شارة هبوط يف القيمة. اإن قيمة العك�س حمدود بحيث ال تتجاوز القيمة 
الدفرتية لالأ�شل القيمة القابلة لالإ�شرتداد ويجب اأن ال تتجاوز القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها بال�شايف بعد اال�شتهالك يف حالة عدم االعرتاف بخ�شارة هبوط القيمة لالأ�شل يف 

ال�سنوات ال�سابقة. ويتم االعراف بهذا العك�س يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.
ال يتم عك�س الهبوط يف القيمة املعرتف بها �شابقًا لل�شهرة.

اإختبار الهبوط املنفذ يف تاريخ التحول مبنى على االإفرتا�شات امل�شتخدمة �شابقًا يف املباديء املحا�شبية املتعارف عليها يف ذلك التاريخ. التقديرات التى مل تكن مطلوبة وفقًا للمعايري املحا�شبية 
املتعارف عليها )على �سبيل املثال معدل الفائدة( متت بناءًا على احلقائق والظروف القائمة يف تاريخ التحول .

2-14  املخزون
يتم حتديد تكلفة املواد اخلام واملواد امل�ستهلكة وقطع الغيار وال�سلع تامة ال�سنع با�ستخدام طريقة متو�سط   التكلفة املرجح. ال�سلع حتت الت�سنيع وال�سلع تامة ال�سنع تت�سمن تكلفة املواد والعمالة 

والتوزيع املنا�سب للنفقات غري 
املبا�سرة. ويتم تقييم املخزون بالتكلفة اأو القيمة القابلة للتحقق اأيهما اأقل. �سايف القيمة القابلة للتحقق هي �سعر البيع املقدر يف الظروف العادية ناق�سًا التكاليف املقدرة لالإجناز والتكاليف املقدرة للبيع.

2-15  النقدية وما يف حكمها
يت�سمن النقد وما يف حكمه يف قائمة املركز املايل املوحدة على النقد لدى البنوك وال�سندوق والودائع ق�سرية االأجل واملرابحات التي ت�ستحق خالل ثالث اأ�سهر اأو اأقل، وال يوجد لها اي خماطر 

جوهرية للتغريات يف القيمة.
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)ه�( االلتزامات املحتملة
يتم االإف�ساح عن االلتزامات املحتملة عندما يكون هناك التزام حمتمل نا�سئ عن اأحداث �سابقة. يتم التاأكد من وجودها فقط بوقوع احلدث اأو عدم وقوعه ملرة او لعدة اأحداث م�ستقبلية غري موؤكدة 
بحيث ال تكون بالكامل خارجة عن نطاق �سيطرة املجموعة اأو االلتزام احلايل الذي ين�ساأ عن اأحداث �سابقة حيث يكون من غري املحتمل اأن يتطلب االأمر تدفقًا نقديًا خارجيًا لت�سويته اأو ال ميكن 

اإجراء تقدير موثوق للمبلغ.

)و( تكلفة االأعباء الثقيلة
يتم تاأجيل احت�ساب امل�سروفات املرتبطة باإزالة املناجم ويتم االعراف بها �سمن قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة وذلك عند ا�ستخراج املعادن. يتم مراجعة ر�سيد املبلغ املوؤجل بنهاية كل فرة 

مالية لتحديد املبلغ )اإن وجد( الذي مل يعد قابل لالإ�سرداد �سمن االإيرادات امل�ستقبلية حيث يتم �سطب اأي مبالغ حمددة وفقًا لذلك.
الذمم املدينة التجارية   18-2

يتم االعرتاف بالذمم املدين��ة التجاري��ة مبدئيًا بالقيمة العادل��ة وتقا�س الحقًا بتكلفة االطف��اء با�شتخ��دام طريقة الفائدة الفعلية ناق�شًا خم�ش�س الهبوط يف القيم��ة. فيما يتعلق بالهبوط يف قيم��ة 
.)iv( )20-2 املوجودات  املالية م�سار اإليه يف )اإي�ساح

الدائنون التجاريون والدائنون الأخرون  19-2
متثل هذه املبالغ املطلوبات املتعلقة بال�سلع واخلدمات املقدمة للمجموعة قبل نهاية الفرة املالية والتي مل ت�سدد بعد وهي مبالغ بدون �سمانات. يتم عر�س االأر�سدة الدائنة كمطلوبات متداولة ما مل 

يكن ال�سداد غري م�ستحق خالل 12 �سهرا منذ نهاية الفرة املالية. يتم االعراف بها مبدئيًا بقيمتها العادلة وتقا�س الحقًا بتكلفة االإطفاء با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

الأدوات املالية  20-2
يتم االعراف باالأدوات املالية عندما ت�سبح املجموعة طرفًا يف االأحكام التعاقدية لالأداة. اإن االأداة املالية تن�ساأ كعقد وميثل جزء من املوجودات املالية الأي من�ساأة وجزء من املطلوبات املالية اأو حق 

ملكية ملن�ساأة اأخرى.

املوجودات املالية
ت�شنف املجموعة موجوداتها املالية عند االعرتاف املبدئي. يعتمد الت�شنيف على طبيعة اأعمال املن�شاأة الإدارة املوجودات  املالية وال�شروط التعاقدية للتدفقات النقدية. 
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2-17 املخ�ش�شات واللتزامات املحتملة
يتم االعراف باملخ�س�سات عندما يكون على املجموعة التزام حايل )قانوين اأو ا�ستداليل( نتيجة اأحداث �سابقة، ومن املحتمل اأن يتطلب تدفق خارجي للموارد التي تنطوي على منافع اقت�سادية 
لت�سوية االلتزام، باالإ�سافة ايل اأنه ميكن اإجراء تقدير موثوق ملبلغ االلتزام. وعندما تتوقع املجموعة ا�سرداد بع�س املخ�س�سات اأو كلها، على �سبيل املثال مبوجب عقد التاأمني، يتم اإدراج ال�سداد 

كاأ�سل منف�سل ولكن فقط عندما يكون هناك ن�سبة كبرية من التاأكد. يتم عر�س امل�سروفات املتعلقة باملخ�س�س يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة بعد خ�سم اأي �سداد.

)اأ( التزامات ازالة جتهيزات
ت�سجل املجموعة التزام تقديري للتكلفة امل�ستقبلية الإغالق من�ساآتها طبقا لبع�س عقود االيجار واالإغالق املقرر لبع�س اأماكن طمر النفايات ويتم ت�سجيل التكلفة على العمر االنتاجي لالأ�سل ذات 
العالقة. وت�سجل املجموعة القيمة العادلة اللتزام انهاء اخلدمة، ويتم ت�سجيل الزيادة املقابلة يف القيمة الدفرية لالأ�سل طويل االأجل ذات العالقة وقت �سراء االأ�سل. وتقوم املجموعة با�ستهالك 

املبلغ امل�ساف اإلى املمتلكات واالآالت واملعدات تزامنًا مع امل�ساريف التمويلية على مدى العمر التقديري املتبقي لالأ�سل طويل االأجل.

)ب( تكاليف اال�سالح واإغالق املناجم
اأن�سطة اال�ستك�ساف والتقييم والتطوير واالإنتاج. وت�سمل التكاليف املخ�س�سة  يتم اعتماد خم�س�س للتكاليف املتوقعة الأعمال االإ�سالح واإعادة التاأهيل التي ت�ستلزمها اال�سطرابات النا�سئة عن 
ا�ست�سالح االأرا�سي واإزالة النباتات وبرامج اإعادة الغطاء النباتي. وتغطي تكاليف اإعادة التاأهيل واإغالق املناجم القيمة احلالية للنفقات املتوقعة لت�سوية االلتزام يف تاريخ حدوث العملية ا�ستنادًا 
اإلى املتطلبات القانونية والتكنولوجية احلالية. يتم �سنويًا مراجعة تكاليف اإعادة التاأهيل واإغالق املناجم يف امل�ستقبل، وتنعك�س اأي تغيريات يف القيمة احلالية للمخ�س�س يف نهاية الفرة املالية 
بها كموجودات  التي مت االعراف  املبالغ  ا�ستهالك  ويتم  اقت�سادية م�ستقبلية.  اإلى جلب منافع  يوؤدي  الذي  للحد  اأنها موجودات  املناجم على  التاأهيل واغالق  اإعادة  تكلفة  وتتم ر�سملة  بالتقرير 

با�ستخدام طريقة وحدات االإنتاج.

)ج( خم�س�سات اإعادة الهيكلة
يتم احت�ساب خم�س�سات اإعادة الهيكلة عندما تقوم املجموعة بو�سع خطة ر�سمية تف�سيلية باإعادة الهيكلة ورفع توقعاتها ال�سحيحة اخلا�سة باملت�سررين والذين �سيطبق عليهم اعادة الهيكلة وذلك 
اإعادة الهيكلة وهي تلك املبالغ التي تن�ساأ  اإعادة الهيكلة يت�سمن فقط امل�سروفات املبا�سرة الناجتة عن  اإن قيا�س خم�س�سات  اأو االإعالن عن ال�سمات الرئي�سية عنها.  من خالل تنفيذ اخلطة 

بال�سرورة عن اإعادة الهيكلة والغري مرتبطة باالأن�سطة امل�ستمرة للمن�ساأة.

)د( تكاليف املعاجلة البيئية
يتم االعراف بااللتزامات املتوقعة والناجتة عن امل�ساريف املرتبطة بالفح�س واإعادة معاجلة مواقع الت�سغيل احلالية وال�سابقة وت�ستحق عند اإحتمال حتقق االلتزام وميكن تقدير مبلغ االلتزام 

بعدالة. يتم خ�سم تكاليف الرقابة امل�ستمرة عندما يتم التاأكد منها وربطها بالقيمة احلالية. ال يتم االعراف بالتكاليف القانونية امل�ستقبلية الغري متوقعة كالتزامات.   
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)3( ا�شتبعاد املوجودات املالية
تقوم املجموعة با�ستبعاد املوجودات  املالية عند انتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية اأو عند حتويل االأ�سل املايل واملخاطر واملنافع املرتبطة مبلكيته اإلى طرف اآخر. اإذا مل تقم املجموعة 
بتحويل اأو االحتفاظ بكافة املخاطر واملنافع من امتالك االأ�سل وا�ستمرت يف ال�سيطرة على االأ�سل املحول، تقوم املجموعة باإثبات ح�ستها املحتفظ بها يف املوجودات  واملطلوبات ذات ال�سلة للمبالغ 

التي قد ت�سطر لدفعها. اإذا احتفظت املجموعة بكافة املخاطر واملنافع لالأ�سل امل�ستبعد، فاإن املجموعة ت�ستمر باالعراف باالأ�سل املايل وتعرف اي�سًا باالقرا�س امل�سمون للعائدات امل�ستلمة.

)4( هبوط قيمة املوجودات  املالية
تقوم املجموعة بتطبيق منوذج اخل�شارة االئتمانية املتوقعة لقيا�س واثبات خ�شارة الهبوط يف القيمة للموجودات   املالية والتعر�س ملخاطر االئتمان الأدوات الدين ويتم قيا�شها بالتكلفة املطفاأة مثل 

القرو�س والودائع والذمم املدينة التجارية.
يتم احت�ساب خ�سارة االإئتمان املتوقعة كتقدير مرجح لالحتمال خل�سائر االئتمان )اأي القيمة احلالية جلميع حاالت العجز النقدي( مق�سومة على العمر املتوقع لالأ�سل املايل. اإن العجز يف النقد هو 
الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع ال�سركة ا�ستالمها. اإن خ�سائر االئتمان املتوقعة تاأخذ يف االإعتبار مبلغ وتوقيت الدفعات وبالتايل تن�ساأ خ�سائر االئتمان 
حتى لو كانت املجموعة تتوقع اأن ت�ستلم الدفعات بالكامل ولكن يف موعد ا�ستحقاق حمدد بالعقد. تتطلب طريقة اخل�سارة االئتمانية املتوقعة تقييم خماطر االئتمان والتعرث عن ال�سداد وتوقيت 

حت�سيلها منذ االعراف املبدئي. ويتطلب ذلك االعراف مبخ�س�س خ�سائر االئتمان املتوقعة يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة واأي�سًا للذمم املدينة التي ن�ساأت حديثًا اأو مت اقتناوؤها.
يتم قيا�س هبوط قيمة املوجودات  املالية اإما بخ�شائر ائتمانية متوقعة ملدة 12 �سهرًا اأو خ�سائر ائتمانية متوقعة على مدى عمر االأ�سل، وذلك اعتمادا على ما اإذا كان هناك زيادة جوهرية يف خماطر 
االئتمان منذ بداية االعراف باالأ�سل. متثل خ�سائر االئتمان املتوقعة خالل 12 �سهرًا خ�سائر ائتمانية متوقعة ناجتة عن اأحداث التعرث عن ال�سداد التي قد تكون ممكنة خالل 12 �سهرا بعد انتهاء 

الفرة املالية. متثل اخل�سائر االئتمانية املتوقعة خالل عمر الدين اأيه خ�سائر ائتمان متوقعة والتي قد تنتج عن كافة احلاالت املحتملة للتاأخر يف ال�سداد على مدى العمر املتوقع لالأ�سل املايل.
الذمم املدينة التجارية ق�سرية االجل عادة ما تكون اأقل من 12 �سهرًا، وعليه فاإنه يتم احت�ساب خم�س�س اخل�سارة االإئتمانية بطريقة ال تختلف عن طريقة خ�سائر االئتمان املتوقعة خالل 12 �سهرًا. 

ت�ستخدم املجموعة الو�سيلة العملية يف املعيار الدويل للتقرير املالى رقم )9) لقيا�س خ�سائر االإئتمان املتوقعة للذمم املدينة با�ستخدام م�سفوفة ت�ستند اإلى اأعمار الذمم املدينة.
ت�ستخدم املجموعة اخلرات ال�سابقة والتاريخية ومعدالت اخل�سارة باالعتماد على اأ�سا�س االثني ع�سر �سهرًا املا�سية حيث يتم تعديل معدالت اخل�سارة التاريخية لتعك�س املعلومات عن الظروف 

احلالية والتوقعات امل�ستقبلية لالأو�ساع االقت�سادية يف امل�ستقبل. وتختلف معدالت اخل�سارة على اأ�سا�س عمر املبالغ امل�ستحقة وهي عامة اأعلى كلما زاد اأعمار الديون.

)5( العرتاف بالدخل
الفوائد املدينة

بالن�سبة جلميع االأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة امل�ستنفذة واملوجودات  املالية التي حتمل فائدة، يتم االعراف باإيرادات الفوائد با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي، وهو املعدل الذي يخف�س 
املقبو�سات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على مدى العمر املتوقع لالأداة املالية اأو لفرة اأق�سر، اإلى �سايف القيمة الدفرية لالأ�سل املايل. 

عندما تنخف�س قيمة قر�س والذمم املدينة تقوم املجموعة بتخفي�س القيمة الدفرية الى القيمة القابلة لال�سرداد وهى التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�سومة ب�سعر الفائدة الفعلي االأ�سلي 
لالأداة، وت�ستمر يف اإلغاء اخل�سم كايرادات فوائد. يتم االعراف باإيرادات الفوائد على املوجودات املالية التي انخف�ست قيمتها با�ستخدام املعدل االأ�سلي للفائدة الفعلية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

)1( الت�شنيف 
يتم ت�سنيف املوجودات املالية �سمن فئات القيا�س التالية:

تلك التي يتم قيا�سها الحقًا بالقيمة العادلة )اإما من خالل الدخل ال�سامل االآخر  اأو من خالل الربح اأو اخل�سارة( .
تلك التي يتم قيا�سها بالتكلفة امل�ستنفذة. 

بالن�سبة للموجودات التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة، يتم ت�سجيل الربح اأو اخل�سارة يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة اأو الدخل ال�سامل االآخر . فيما يتعلق باال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية، 
فاإن ذلك يعتمد على ما اإذا كانت املجموعة قد قامت باختيار طريقة االعراف املبدئي ال�ستثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االأخر.

)2( القيا�س
عند االعراف املبدئي، تقوم املجموعة بقيا�س املوجودات املالية بالقيمة العادلة، يف حالة ما اإذا كان االأ�سل املايل لي�س بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، فاإن تكاليف العمليات املتعلقة 

مبا�سرة ب�سراء االأ�سل املايل يتم االإعراف بها كم�سروف بقائمة الربح او اخل�سارة حالة حدوثها.

اأ- اأداة الدين
يعتمد القيا�س الالحق الأدوات الدين على طبيعة ا�ستخدام املجموعة يف ادارة املوجودات  والتدفقات النقدية الناجتة عن ا�ستخدام ذلك االأ�سل. تقوم املجموعة بت�سنيف اأدوات الدين بالقيمة 

املطفاأة وذلك بناًء على ما يلي:
- يتم االحتفاظ باالأ�شل �شمن ن�شاط االأعمال بهدف احل�شول على التدفقات النقدية التعاقدية، 

- تو�شح ال�شروط التعاقدية تواريخ حمددة للتدفقات النقدية والتي تَكون دفعات اأ�شل الدين والفائدة املحت�شبة على املبلغ القائم.
يتم احت�ساب التكلفة امل�ستنفذة بعد االأخذ بعني االعتبار اأي خ�سم اأو عالوة على ال�سراء والر�سوم اأو التكاليف التي ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم ادراج قرو�س العاملني وقرو�س 

امل�ساهمني الى �سركات امل�ساريع امل�سركة بالتكلفة امل�ستنفذة.

ب- اأداة حقوق امللكية
يف حال قامت املجموعة باختيار طريقة عر�س القيمة العادلة لالأرباح واخل�سائر من ا�ستثمارات حقوق امللكية يف الدخل ال�سامل االآخر، فاأنه ال يجب اإعادة ت�سنيف القيمة العادلة للربح اأو اخل�سارة 
الحقًا �سمن الربح اأو اخل�سارة. يتم االعراف بتوزيعات االأرباح من هذه اال�ستثمارات يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة كاإيرادات اأخرى عندما ين�ساأ حق املجموعة يف ا�ستالم الدفعات. ال يوجد 
متطلبات الإحت�شاب هبوط يف القيمة ال�شتثمارات حقوق امللكية من خالل قائمة الدخل ال�شامل. يتم االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية كربح اأو خ�شارة يف قائمة الربح اأو 

اخل�سارة املوحدة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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الأدوات املالية امل�ستقة وحما�سبة التحوط  21-2
يتم قيا�س االأدوات املالية امل�ستقة مبدئيًا بالقيمة العادلة يف تاريخ العقد ويتم اإعادة قيا�سها الحقًا بالقيمة العادلة يف تاريخ كل فرة مالية. اإن احت�ساب التغريات الالحقة يف القيمة العادلة يعتمد 

على ما اإذا كانت امل�شتقة خم�ش�شة كاأداة حتوط، واإذا كان االأمر كذلك، فاإنه يتم تعيني طبيعة البند املتحوط له ونوع عالقة التحوط.
اإن اأن�شطة املجموعة معر�شة للمخاطر املالية للتغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية واأ�شعار الفائدة. تقوم املجموعة عند بداية معاملة التحوط بتوثيق العالقة االقت�شادية بني اأدوات التحوط 
اإدارة املخاطر وا�شرتاتيجيتها للقيام  اأداة التحوط التغريات يف التدفقات النقدية للبنود املتحوط لها. تقوم املجموعة بتوثيق هدف  اأن تقابل  اإذا كان من املتوقع  والبنود املغطاة مبا يف ذلك ما 

مبعامالت حتوط خمتلفة عند بداية كل عملية حتوط.
يتم ت�شنيف القيمة العادلة الكاملة مل�شتقات التحوط كموجودات اأو مطلوبات غري متداولة عندما تكون فرتة اال�شتحقاق املتبقية للبند املتحوط له اأكرث من 12 �سهرًا. ويتم ت�سنيفها كموجودات اأو 

مطلوبات متداولة عندما تكون فرتة اال�شتحقاق املتبقية للبند املتحوط له اأقل من 12 �سهرًا. 
)اأ( امل�ستقات التي مل يتم ت�سنيفها كتحوطات

تدخل املجموعة يف عقود م�شتقات معينة للتحوط من املخاطر التي مل يتم ت�شنيفها كتحوطات. يتم احت�شاب هذه العقود بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة ويتم اإدراجها يف االإيرادات / 
)اخل�سائر( االأخرى.

)ب( امل�ستقات امل�سنفة كتحوطات للتدفقات النقدية
يتم االعراف باجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات مثل العقود االآجلة وعقود تبادل اأ�سعار الفائدة امل�سنفة واملوؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية يف الدخل ال�سامل االآخر �سمن 
احتياطي حتوط التدفقات النقدية �شمن حقوق امللكية، مقت�شرًا على التغري املرتاكم يف القيمة العادلة )قيمة البند املتحوط له( على اأ�شا�س القيمة احلالية منذ بداية التحوط. يتم االعرتاف بالربح 
اأو اخل�سارة املتعلقة باجلزء غري الفعال مبا�سرة يف الربح اأو اخل�سارة �سمن االأيرادات/ )اخل�سائر( االأخرى.يتم اإعادة ت�سنيف املبالغ املراكمة يف حقوق امللكية اإلى الربح اأو اخل�سارة يف الفرات 

التي يوؤثر فيها بند التحوط على الربح اأو اخل�شارة.
ويف احلاالت التي مل يعد معدل تغطية املخاطر )معدل التحوط(، الأغرا�س اإدارة املخاطر ، املعدل االأمثل، وبقيت اأهداف اإدارة املخاطر كما هي وبدون تعديل، واأن عملية التغطية ال تزال موؤهلة 
ملحا�شبة تغطية املخاطر، عندئذ يجب اإعادة توازن عالقة التغطية )التحوط( وذلك اإما بتعديل اأداة التغطية اأو مبلغ البند املغطى )املتحوط له( كي يتما�شى معدل التغطية مع املعدل امل�شتخدم 

الأغرا�س اإدارة املخاطر يتم احت�شاب عدم فعالية التغطية. وتدرج يف الربح اأو اخل�شارة بتاريخ اإعادة توازن عالقة التغطية )التحوط(.
يف حال اأن ن�شبة التحوط الأغرا�س اإدارة املخاطر مل تعد االأمثل مع وجود هدف اإدارة املخاطر دون تغيري وا�شتمرار التحوط م�شتوفيًا ملحا�شبة التحوط، �شيتم اإعادة توازن عالقة التحوط من خالل 
تعديل حجم اأداة التحوط اأو حجم حتوط البند بحيث تتما�شى ن�شبة التحوط مع الن�شبة امل�شتخدمة الأغرا�س اإدارة املخاطر. يتم احت�شاب اأي حتوط غري فعال ويتم املحا�شبة عنه �شمن الربح اأو 

اخل�شارة يف وقت اإعادة �شبط عالقة التحوط.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

توزيعات الأرباح
يتم االعراف بتوزيعات االأرباح امل�ستلمة من االأدوات املالية يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة فقط عندما يثبت احلق يف ا�ستالم الدفعات، واأي�سًا عندما يكون من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية 

م�ستقبلية مرتبطة بتوزيعات االأرباح، وميكن قيا�س التوزيعات ب�سكل موثوق. 

اللتزامات املالية
حتدد املجموعة ت�سنيف االلتزامات املالية عند االعراف املبدئي.

)1( الت�شنيف
يتم ت�سنيف االلتزامات املالية �سمن فئات القيا�س التالية:

تلك التي يتم قيا�سها كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.
تلك التي يتم قيا�سها بالتكلفة امل�ستنفذه

         
)2( القيا�س

يتم االإعراف املبدئي بكافة االلتزامات املالية بالقيمة العادلة. وحت�سب االلتزامات املالية بالتكلفة امل�ستنفذة مثل القرو�س بالقيمة العادلة التي يتم حتديدها على اأ�سا�س طريقة معدل الفائدة 
الفعلية بعد االأخذ بعني االعتبار التكاليف االآخرى للمعاملة املتعلقة بها مبا�سرة.

تقوم املجموعة بت�سنيف جميع االلتزامات املالية بالقيمة العادلة بالتكلفة امل�ستنفذة فيما عدا االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. الحقًا يتم قيا�س هذه االلتزامات، مبا 
يف ذلك امل�ستقات املالية بالقيمة العادلة.

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة حل�ساب التكلفة امل�ستنفذة الأداة الدين وتوزيع م�سروف الفائدة على الفرة الفعلية ملعدل الفائدة. اإن معدل الفائدة الفعلي هو معدل خ�سم التدفقات 
النقدية امل�شتقبلية اخلارجة )يت�شمن جميع الر�شوم والنقاط املدفوعة اأو امل�شتلمة والتي متثل جزءًا ال يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف املعاملة واالأق�شاط اأو اأي خ�شومات اأخرى( خالل 
العمر املتوقع الأداة الدين اأو �سايف القيمة الدفرية عند االعراف املبدئي. وتنطبق هذه الطريقة على مبالغ القرو�س والذمم الدائنة التجارية وغريها. تت�سمن االلتزامات املالية للمجموعة املوردون 
التجاريون والدائنون االآخرون والقرو�س مبا يف ذلك ال�سحب على املك�سوف وعقود ال�سمانات املالية واالأدوات املالية امل�ستقة. يتم قيا�س االلتزامات املالية )با�ستثناء امل�ستقات( بالتكلفة امل�ستنفذة.

)3( عدم العرتاف باللتزامات املالية
يتم اإلغاء االعرتاف بااللتزامات املالية عندما يتم االإعفاء من االإلزام املحدد اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء مدته. عند ا�شتبدال التزام مايل حايل باآخر من نف�س املقر�س ب�شروط خمتلفة جوهريًا اأو بتعديل 
�شروط املطلوبات احلالية ب�شكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل اأو التعديل كعدم حتقق لاللتزام االأ�شلي وحتقق التزام جديد، ويتم االعرتاف بالفرق يف القيمة الدفرتية ذات ال�شلة يف قائمة 

الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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اإن تغيري االفرتا�شات التي تختارها االإدارة، وخا�شة معدل اخل�شم وفر�شيات معدل النمو امل�شتخدمة يف توقعات التدفقات النقدية، ميكن اأن يوؤثر ب�شكل كبري على تقييم هبوط القيمة للمجموعة 
وبالتايل يوؤثر على النتائج.

)ب( تقدير العمر الإنتاجي والقيمة املتبقية
اإن العمر االإنتاجي امل�ستخدم الإطفاء اأو ا�ستهالك املوجودات غري امللمو�سة اأو املمتلكات واالآالت واملعدات على التوايل يتعلق باالأداء امل�ستقبلي املتوقع للموجودات اململوكة وتوقع االإدارة بناء على التقييم 
الفني للفرة التي �سيتحقق خاللها املنافع االقت�سادية من االأ�سل. يتم احت�ساب اال�ستهالك املرتبط باالأ�سل بعد حتديد العمر االإنتاجي املتوقع لالأ�سل والقيمة املتبقية املتوقعة بنهاية عمر اال�سل. 

يوؤثر العمر االنتاجي والقيمة املتبقية املتوقعة لالأ�سل على احت�ساب اال�ستهالك يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.
مت حتديد العمر االنتاجي والقيم املتبقية للموجودات   باملجموعة من قبل االإدارة ا�ستنادًا اإلى التقييم الفني وقت �سراء االأ�سل ويتم مراجعته �سنويًا للتاأكد من مالئمته. وي�ستند العمر االنتاجي على 

اخلرة التاريخية مع موجودات   مماثلة وكذلك توقع االأحداث امل�ستقبلية التي قد توؤثر على عمر اال�سل مثل التغريات يف التكنولوجيا.

)ج( خ�شائر هبوط قيمة املدينون التجاريون 
تدرج الذمم املدينة التجارية بالتكلفة امل�ستنفذة التي يتم تخفي�سها باملخ�س�سات املرتبطة باملبالغ املقدرة الغري قابلة لال�سرداد. ت�ستند املبالغ املقدرة غري القابلة لال�سرداد اإلى اأعمار االأر�سدة 

املدينة واخلرة التاريخية املعدلة ب�سكل منا�سب للتوقعات امل�ستقبلية. يتم �سطب الذمم املدينة التجارية ب�سكل فردي عندما ترى االإدارة اأنها ال ميكن حت�سيلها.

 )د( قيا�ص التزامات املنافع املحددة
يتم احت�ساب �سايف التزام املجموعة فيما يتعلق برامج املنافع املحددة من خالل تقدير مبلغ املنافع امل�ستقبلية التي ح�سل عليها املوظفون مقابل خدمتهم يف الفرات احلالية وال�سابقة. يتم خ�سم 

هذه امل�ستحقات لتحديد قيمتها احلالية ويتم خ�سم القيمة العادلة الأية موجودات  . 
يتم حتديد القيمة احلالية لاللتزام على اأ�سا�س تقييم املتوقع  يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة من قبل خبري اأكتواري م�ستقل با�ستخدام طريقة االئتمان املتوقعة للوحدة والتي تعرف بكل فرة 
خدمة على اأنها توؤدي اإلى وحدة اإ�سافية ال�ستحقاقات العاملني وتدابريهم. يتم قيا�س االلتزام بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة. يف اململكة العربية ال�سعودية يتم حتديد معدالت 
اخل�شم امل�شتخدمة لتحديد القيمة احلالية لاللتزام مبوجب خطة املنافع املحددة بالرجوع اإلى عوائد ال�شندات االأمريكية )حيث اأن الريال ال�شعودي مربوط بالدوالر االأمريكي( معداًل بناًء على اأية 

خماطر ا�سافية تعك�س احتمالية ك�سر الربط. 

)هـ( تقدير الزكاة و�صريبة الدخل احلالية واملوؤجلة
يتمثل م�سروف الزكاة وال�سرائب على االأن�سطة العادية جمموع اإجمايل الزكاة وال�سريبة اجلارية واملوؤجلة. اإن احت�ساب الزكاة واإجمايل ال�سرائب املفرو�سة على املجموعة يت�سمن بال�سرورة درجة 
من التقدير فيما يتعلق ببنود معينة ال ميكن حتديدها ب�سكل نهائي حتى يتم التو�سل الى قرار مع جهة ال�سرائب املعنية اأو ح�سب القرارات القانونية ذات العالقة. وقد ينتج عن الت�سوية النهائية 

لبع�س هذه البنود اأرباح / خ�سائر  و/ اأو تدفقات نقدية.
اإن االعراف باملوجودات  ال�سريبية املوؤجلة ي�ستند اإلى ما اإذا كان من املرجح اأن تكون االأرباح اخلا�سعة لل�سريبة الكافية واملنا�سبة متاحة يف امل�ستقبل والتي ميكن خ�سم عك�س الفروقات املوؤقتة 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

ت�شوية الأدوات املالية  22-2
يتم ت�سوية املوجودات  وااللتزامات املالية ويتم اإدراج �سايف املبلغ يف قائمة املركز املايل املوحدة عندما يكون هناك حق قانوين ملزم لت�سوية املبالغ املعرف بها وهناك نية لت�سوية �سايف القيمة 
للموجودات /  وت�سوية االلتزامات يف اآن واحد. يجب اأال يكون احلق القانوين القابل للتنفيذ مرهونا باالأحداث امل�ستقبلية ويجب اأن يكون قابل للتنفيذ يف �سياق االأعمال االعتيادية ويف حالة التخلف 

عن ال�سداد اأو اإع�سار اأو اإفال�س ال�سركة اأو الطرف املقابل.

  2-23 الحتياطي النظامى
وفقا للنظام االأ�سا�سى لل�سركة يجب حتويل 10% من �سايف الربح يف كل �سنة اإلى االأحتياطي النظامى حتى يعادل ن�سف راأ�س املال. اإن هذا االأحتياطي غري قابل للتوزيع.

3. ا�شتخدام التقديرات والأحكام الهامة
عند اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة، قامت االإدارة بو�سع اأحكام وتقديرات وافرا�سات توؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية واأر�سدة املوجودات  وااللتزامات واالإيرادات وامل�سروفات. وقد 
تختلف النتيجة الفعلية عن هذه التقديرات. يتم تقييم التقديرات واالفرا�سات ب�سكل م�ستمر وت�ستند اإلى اخلرة ال�سابقة وعوامل اأخرى، مبا يف ذلك توقع اأحداث م�ستقبلية يعتقد اأنها معقولة يف 

ظل الظروف احلالية. 
اإن التقديرات واالفرا�سات التي تنطوي على خماطر جوهرية توؤدي اإلى تعديل جوهري على القيمة الدفرية للموجودات وااللتزامات خالل الفرة املالية التالية مبينة اأدناه:

)اأ( مراجعة الهبوط
تتطلب املعايري الدولية للتقرير املالى من االإدارة اإجراء اختبار �شنوي لهبوط القيمة العادلة للموجودات الغري حمددة املدة، واملوجودات املحدودة االأجل، حيث يجب عمل اختبار هبوط القيمة حال 

توافرت االإ�سارة الأحداث اأو تغريات يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرية لالأ�سل قد ال تكون قابلة لال�سرداد.
اإن اختبار هبوط القيمة هو جمال يت�شمن حكمًا من قبل االدارة ويتطلب تقييما من بني اأمور اأخرى لتقييم ما اإذا كان ميكن دعم القيمة الدفرتية للموجودات ب�شايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية 
امل�ستقبلية امل�ستمدة من تلك املوجودات  با�ستخدام توقعات التدفقات النقدية التي املتناق�سة مبعدل منا�سب. عند احت�ساب �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية، يجب و�سع بع�س 

االفرا�سات فيما يتعلق باأمور غري موؤكدة بدرجة كبرية مبا يف ذلك توقعات االإدارة فيما يلي:
- منو االأرباح قبل الفوائد وال�سرائب واال�ستهالك واالإطفاء، حم�سوبة على اأنها اأرباح ت�سغيلية معدلة قبل اال�ستهالك واالإطفاء.

- توقيت وحجم النفقات الراأ�سمالية امل�ستقبلية.
- معدالت النمو طويلة االأجل.

- اختيار معدالت اخل�سم لتعك�س املخاطر التي تنطوي عليها.
-  كمية احتياطيات التعدين املتوقع ا�ستخراجها خالل الفرة ذات العالقة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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5.  املعايري والتعديالت اجلديدة امل�شدرة وغري �شارية املفعول
فيما يلي املعايري ال�سادرة وغري �سارية املفعول حتى تاريخ اإ�سدار القوائم املالية املوحدة للمجموعة:

)اأ( املعيار الدولى للتقرير املالى رقم )16( عقود اليجار
اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية معيارًا جديدًا الإثبات عقود االيجار، و�سوف يحل هذا املعيار حمل:

معيار املحا�سبة الدويل رقم )17(: عقود االيجار.
التف�سري رقم )4( ال�سادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل: حتديد ما اإذا كان ترتيب ما ينطوى على عقد ايجار.

التف�سري رقم )15( ال�سادر عن جلنة التف�سريات الدولية، عقود االيجارات الت�سغيلية،احلوافز.
التف�سري رقم )27( ال�سادر عن جلنة التف�سريات الدولية: تقييم جوهر املعامالت التى تاأخذ ال�سكل القانونى لعقد االيجار.

مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم )17(، كان يتعني على امل�ستاأجرين التميز بني عقد االإيجار التمويلي ) داخل قائمة املركز املايل(  وعقد االإيجار الت�سغيلي )خارج قائمة املركز املايل (. يتطلب 
املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )16( حاليًا من امل�ستاأجرين اإثبات التزام عقد االإيجار الذي يعك�س دفعات االإيجار امل�ستقبلية “حق ا�ستخدام االأ�سل “ لكافة عقود االإيجار. 

وقد اأدرج جمل�س معايري املحا�سبة الدولية اعفاًء اختياريًا ب�ساأن بع�س عقود االإيجار ق�سرية االأجل مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )16( فاإن عقد االإيجار )اأو الذي يحتوي على اإيجار( 
هو الذي يفو�س حق ال�سيطرة على االإ�ستخدام الأ�سل حمدد مع تبادل االعتبارات، تاريخ بدء التطبيق للمعيار �سيكون يف 1 يناير 2019م.

باالإ�سافة اإلى املعيار اأعاله، بع�س التعديالت قد �سدرت على املعايري املطبقة حاليًا ولكنها غري �سارية املفعول حتى تاريخ اإعداد القوائم املاليه املوحدة:
التعديل على املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )2( تبويب وقيا�س معامالت الدفع على اأ�سا�س ال�سهم . تاريخ التطبيق بداية من 1  يناير 2018.

التعديل على املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )10( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )28( بيع اأو امل�ساركة للموجودات   بني امل�ستثمر وال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرك، مل يحدد تاريخ التطبيق 
بعد.

التعديل على املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )40( حتويل اال�ستثمار العقاري  تاريخ التطبيق بداية من 1  يناير 2018.
التح�سني ال�سنوي ملعايري التقرير املايل الدولية )دورة 2014: 2016 ( تاريخ التطبيق بداية من 1 يناير 2018.

التف�سري رقم )22(  معامالت العمالت االأجنبية واالعتبارات املتقدمة تاريخ التطبيق بداية من 1  يناير 2018.

)ب(املعيار الدويل للتقرير املايل رقم ) 17 ( عقود التاأمني 
اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل يف مايو 2017 املعيار الدويل )17( عقود التاأمني والذي ي�سري مفعوله للفرات ال�سنوية التي تبداأ من اأو بعد 2021. يقدم املعيار منوذج جديد لقيا�س عقود 

التامني.
التطبيق املبكر لهذا املعيار م�سموح به يف حالة تطبيق املعيار الدويل رقم )9( واملعيار الدويل رقم )15(.

مل تقم املجموعة باإجراء تقييم لتحديد التاأثريات املحتملة على املبالغ امل�سجلة واالإف�ساحات التي �سيتم تقدميها مبوجب املعيار اجلديد اأو التعديالت على املعايري املطبقة حاليًا.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

من عدمها. ولتحديد االأرباح امل�ستقبلية اخلا�سعة لل�سريبة، يتم االإ�سارة اإلى اآخر توقعات االأرباح املتاحة. عندما تكون الفروق املوؤقتة متعلقة بخ�سائر، يتم النظر يف قانون ال�سرائب ذي ال�سلة 
لتحديد مدى توفر اخل�سائر مقابل االأرباح امل�ستقبلية اخلا�سعة لل�سريبة.

)و( حتديد ما اإذا كانت املجموعة اأو جزء منهما تعمل كوكيل اأو ممثل رئي�شي 
يتم تطبيق مبادئ املعيار الدويل للتقرير املالى رقم )15( من خالل حتديد كل �سلعة اأو خدمة حمددة يتم التعهد بها للعميل يف العقد وتقييم ما اإذا كانت ال�سركة حت�سل على ال�سيطرة على ال�سلعة 

اأو اخلدمة املحددة قبل نقلها اإلى العميل. يتطلب هذا التقييم اأحكامًا هامة بناء على حقائق وظروف حمددة.

 )ز(حتديد انتقال ال�شيطرة لالعرتاف بالإيراد من بيع ال�شلع
يتم االعرتاف باالإيرادات عند نقل ال�شيطرة على ال�شلع للعمالء. عند اإجراء هذا التقييم، قامت املجموعة مبراجعة  �شروط واأحكام العقود اخلا�شة بها.

 )ح(حتديد ما اذا كانت الرتتيبات امل�شرتكة هي م�شاريع م�شرتكة او عمليات م�شرتكة
مت تطبيق املعيار الدويل )11( لتحديد ما اذا كانت الرتيبات امل�سركة هي م�ساريع م�سركة او عمليات م�سركة بناًء على احلقوق وامل�سوؤوليات لهذه الرتيبات امل�سركة. يتطلب هذا التقييم احكامًا 

هامه بناًء على وقائع وظروف حمددة. هذا وقد مت ادراج قائمة بتلك ال�سركات امل�ستثمر بها يف اي�ساح 2-1.

4 . التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( الإيراد من العقود مع العمالء واملعيار الدويل للتقرير املالى رقم )9( الأدوات املالية

)اأ( املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( اليراد من العقود مع العمالء
اختارت املجموعة التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15(. ا�ستنادًا اإلى االأحكام االنتقالية للتحول بتاريخ 1 يناير 2017 وهو تاريخ التطبيق املبدئي. وعالوة على ذلك، اختارت 

املجموعة الطريقة باأثر رجعي كامل باالإ�سافة اإلى الطرق العملية التالية:
التقرير.  فرة  نف�س  يف  وتنتهي  بداأت  التي  املنجزة  العقود  تعديل  اإعادة  يتم  	•مل 

املعاملة يف تاريخ اإكمال العقد بدال من اإعادة تقدير القيمة املتغرية للفرات املقارنة. �سعر  ا�ستخدام  	•مت 

)ب( املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( الأدوات املالية
قامت املجموعة بالتطبيق املبكر للمعيار الدولى للتقرير املالى رقم )9(. بناءًا على �شروط التحول املقدمة من املعيار، فاإن املجموعة تخ�شع ملتطلبات هذا املعيار املعنى. بناءًا على فر�س االإ�شتثناء 
املقدم من  املعيار الدولى للتقرير املالى رقم )1(، فاإنه مت اعادة  هيكلة اال�ستثمارات يف بع�س اأ�سهم امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر. وعليه فاإن ت�سنيف املوجودات  املالية 

قد مت بناءًا على احلقائق والظروف الواقعة فى تاريخ التحول 1 يناير 2016. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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الإعفاءات
ي�سمح املعيار الدويل للتقرير املالى رقم )1( ببع�س االإعفاءات من التطبيق باأثر رجعي لبع�س ال�سركات التي قامت بتطبيق املعايري الدولية للتقرير املالى للمرة االأولى. قامت املجموعة بتطبيق 

االإعفاءات التالية:

التقديرات املحا�صبية
تتما�سي التقديرات كما يف ا يناير 2016 و31 دي�سمر 2016مع تلك التي متت يف التواريخ املذكورة  وفقًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ال�سادرة عن الهيئه ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )بعد 
اإجراء الت�سويات الإظهار اية فروقات يف ال�سيا�سات املحا�سبية(، با�ستثناء  التزامات منافع املوظفني املحدده والتي مل تتطلب فيها املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ال�سادره عن الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبني القانونني اإجراء هذه التقديرات وفقا لالإر�سادات املقدمة من قبل املعايري الدولية للتقرير املايل كما يف تاريخ التحول 1 يناير 2016. 

 جتميع الأعمال
يقدم معيار التقرير املالى الدويل رقم )1( خيار تطبيق مبادئ املعيار الدويل للتقرير املالى رقم )3(  )»جتميع االأعمال«( ب�سكل م�ستقبلي من تاريخ االنتقال اأو تاريخ حمدد قبل تاريخ االنتقال 

حتدده االدارة. وبداًل من ذلك، قد تختار ال�سركة تطبيق متطلبات للمعيار الدويل للتقرير املالى رقم )3( باأثر رجعي.
يف حالة تطبيق االإعفاء االختياري لتطبيق املعيار الدويل للتقرير املالى رقم )3( من تاريخ االنتقال، يتطلب املعيار الدويل للتقرير املالى رقم )1( اأي�سا اأن يتم ا�ستخدام القيمة الدفرية ال�سابقة 

لل�شهرة كما يف تاريخ االنتقال يف بيان اإف�شاحات املركز املايل االفتتاحي ) كجزء من تعديالت هبوط القيمة لل�شهرة واالعرتاف وا�شتبعاد املوجودات  غري امللمو�شة(. 
اإن ا�ستخدام هذا االإعفاء يعني اأن القيم الدفرية للموجودات وااللتزامات وفقًا للمعايري ال�سابقة ) والذي ينبغي اأن يتم االإعراف به وفقًا للمعايري الدولية( هي تكلفتها املفر�سة بتاريخ االإ�ستحواذ 
وبعد تاريخ االإ�ستحواذ، يتم القيا�س وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املالى. املوجودات  وااللتزامات التي لي�ست موؤهلة لالعراف بها وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املالى يتم ا�ستبعادها من قائمة 
املركز املايل االإفتتاحية املعدة وفقًا للمعايري الدولية. للتقرير املالى وعليه، اإختارت املجموعة تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى رقم )3( باأثر م�ستقبلي من تاريخ التحول ومل يتم تعديل اأى جتميع 

اأعمال لتاريخ اال�ستحواذ �سابقًا لتاريخ التحول.

 الأثر الرتاكمي لت�صويات الرتجمة 
يقدم املعيار الدويل للتقرير املالى رقم )1( اإعفاء اختيارى بحيث ميكن ت�سوية جميع فروق حتويل العمالت االأجنبية قبل تاريخ التحول اإلى ال�سفر  وبناًء على ذلك، اعترت املجموعة اأن جميع 
فروقات حتويل العمالت االأجنبية املراكمة تكون �سفر يف تاريخ االنتقال، اأي يف 1 يناير 2016. الحقًا، مت ت�سوية مبلغ 1.251 مليون ريال �سعودى مقابل االأرباح املبقاه كما هو مو�سح باالي�ساح رقم 

5-7، بينما، مل يكن  هناك اأى اأثر على اجمالى حقوق امللكية فى تاريخ التحول.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

6.  تطبيق املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري احلالية 
تخ�سع املجموعة، اإن كان مالئمًا، للمعايري الدولية التالية، بداية من 1 يناير 2017.

اأ-  تعديالت على معيار املحا�شبة الدولى رقم )7( قائمة التدفقات النقدية: مبادره الف�صاح .
تتطلب التعديالت االف�ساحات التى متكن م�ستخدمى القوائم املالية املوحدة من تقييم التغريات يف االلتزامات النا�سئة عن اأن�سطة التمويل والتى ت�سمل كاًل من التغريات النا�سئة عن التغريات فى 

التدفقات النقدية وغري النقدية.
االأن�سطة التمويلية للمجموعة،كما هو مو�سح يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة،متثل تغريات يف التدفقات النقدية فقط ماعدا التكلفة املدفوعة للتمويل والتى متثل تغري غري نقدى مو�سح 

يف التدفقات النقدية من االن�سطة الت�سغيلية.

ب- تعديالت على معيار املحا�شبة الدولى رقم )12( �شرائب الدخل: اثبات املوجودات  ال�شريبية املوؤجلة للخ�شائر غري املحققة
تو�سح تعديالت املحا�سبة عن املوجودات  ال�سريبية املوؤجلة للخ�سائر غري املحققة على اأدوات الدين التى مت قيا�سها بالقيمة العادلة. ال حتتفظ املجموعة باأى اأدوات ديون يتم قيا�سها بالقيمة العادلة 

ولذا فال يوجد لها تاأثري على القوائم املالية املوحدة.
ج- التح�سينات ال�سنوية للمعايري الدولية للتقرير املالى )دورة 2014-2016( تعديالت على معيار التقرير املايل الدويل رقم )12( االف�ساح عن احل�س�س فى املن�ساأت االآخرى

تو�سح التعديالت متطلبات االأف�ساح عن امل�سالح يف املن�ساآت االأخرى واأي�سًا تلك امل�سالح امل�سنفة �سمن املتاحة للبيع اأو التوزيع. ال يوجد تاأثري ناجت عن هذه التعديالت يف القوائم املالية املوحدة.

7.  التطبيق الأول للمعايري الدولية للتقرير املالى  
اأعدت املجموعة قوائمها املالية املوحدة خالل الفرات ال�سابقة مبا فيها ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2016، وفقًا للمباديء املحا�سبية املتعارف عليها  �سابقًا يف اململكة العربية ال�سعودية وال�سادرة 
من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني. اإن هذه اأول قوائم مالية موحدة للمجموعة عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2017 وفقًا للمعاير الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية 

ال�سعودية واملعايري واالإجراءات االأخرى املعتمدة من الهيئه ال�سعوديه للمحا�سبني القانونيني.
قامت املجموعة باعداد القوائم املالية املوحدة ال�سنوية لتتوافق مع املعايري الدولية للتقرير املايل يف اململكة العربية ال�سعودية كما يف 31 دي�سمر 2017 مع عر�س القوائم ذات العالقة عن الفرة 
املنتهية يف 31 دي�سمر 2016 بعد اإدخال بع�س التعديالت املطلوبة متا�سيًا مع متطلبات املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )1( واملعتمد من اململكة العربية ال�سعودية ، مت اإعداد قائمة املركز املايل 

االإفتتاحية للمجموعة كما يف 1 يناير 2016 )تاريخ التحول(.
ونورد فيما يلي اجلداول واالي�ساحات اخلا�سة بهذه التعديالت والناجتة عن التحول من املعايري ال�سعودية  ال�سابقة الى املعايري الدولية والتي اأثرت عل كل من املركز املايل، قائمة الربح اأو اخل�سارة 

وقائمة التدفقات النقدية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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اإي�صاح

كما يف 1 يناير 2016
)املبادئ املحا�صبية 

ال�صعودية املتعارف عليها 
�صابقاً(

تعديلت املعايري الدولية
للتقرير املايل

كما يف 1 يناير 2016
)املعايري الدولية 

للتقرير املالى( اإعادة القيا�صاإعادة الت�صنيف
اللتزامات وحقوق امللكية

اللتزامات املتداولة
2.017.770--2.017.770قرو�س ق�سرية االجل

3.195.820-)1.205.580(74.401.400-8-6قرو�س طويلة االجل - اجلزء املتداول 
2.301.572-71.758.048543.524-8-6مورديون

1.071.121)3.011()426.073(71.500.205-8-6خم�س�سات والتزامات متداولة اخرى
296.775--7296.775-8-6زكاة و�شرائب م�شتحقة

8.883.058)3.011()1.088.129(9.974.198اإجمايل اللتزامات املتداولة
االلتزامات غري املتداولة

3612.459.344)7.454.060(719.913.368-8-3/6قرو�س طويلة االجل 
57.153411.212-7354.059-8-6منافع العاملني

460.789-460.789-7-8-6التزامات �سريبية موؤجلة
527.179-)458.133(7985.312-8-6التزامات غري متداولة اأخرى

57.18913.858.524)7.451.404(21.252.739اإجمايل اللتزامات غري متداولة
حقول امللكية

6.689.142--6.689.142راأ�س املال
1.141.862--1.141.862احتياطي نظامى

)689.974(1.251.996170.036)2.112.006(7-8-2احتياطيات اأخرى
152.654)844.517()1.251.996(72.249.167-5اأرباح مبقاه

7.293.684)674.481(-7.968.165اجمايل حقوق ملكية م�شاهمي ال�شركة الأم
3.513.152)173.388()2.093.406(5.779.946حقوق امللكية غري امل�سيطرة

10.806.836)847.869()2.093.406(13.748.111اإجمايل حقوق امللكية
33.548.418)793.691()10.632.939(44.975.048اإجمايل اللتزامات وحقوق امللكية  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

7-1 ت�شوية حقوق امللكية للمجموعة كما يف 1 يناير 2016 )تاريخ التحول للمعايري الدولية للتقرير املالى(:

اإي�صاح

كما يف 1 يناير 2016
)املبادئ املحا�صبية 

ال�صعودية املتعارف عليها 
�صابقاً(

تعديلت املعايري الدولية
للتقرير املايل

كما يف 1 يناير 2016
)املعايري الدولية 

للتقرير املالى( اإعادة القيا�صاإعادة الت�صنيف
املوجودات 

املوجودات  املتداولة
3.133.699-)685.371(73.819.070-8-6نقدية وما يف حكمها

1.978.606)10.463()1.225.431(73،214،500-8-6/5عمالء جتاريون ومدينون اآخرون، بال�سايف
خمزون

-8-7
1/6/5

4.816.171)1.149.271()27.768(3.639.132
1.066.408-)102.627(71.169.035-8-6مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة اخرى

9.817.845)38.231()3.162.700(13.018.776اإجمايل املوجودات  املتداولة
املوجودات  غري املتداولة

11.9009.073.873)13.687.480(722.749.453-8-1/6ممتلكات واآالت ومعدات
3.528.816)766.250(73.734.207560.859-8-1/6م�ساريع قيد التنفيذ

2.794.409-)151.175(72.945.584-8-6موجودات غري ملمو�سة
229.815--7229.815-8-6تكاليف تقييم وا�ستك�ساف 

6.413.132)171.146(71.174.3195.409.959-8-6ا�ستثمارات مالية يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سركة عن طريق حقوق امللكية
7751.696397.598170.0361.319.330-8-6ا�ستثمارات يف اأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

307.334--7307.334-8-6موجودات �سريبية موؤجلة
63.864--763.864-8-6موجودات غري متداولة اأخرى

23.730.573)755.460()7.470.239(31.956.272اإجمايل املوجودات  غري املتداولة
33.548.418)793.691()10.632.939(44.975.048اإجمايل املوجودات 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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اإي�صاح

كما يف 31 دي�صمرب 2016
)املبادئ املحا�صبية 

ال�صعودية املتعارف عليها 
�صابقاً(

تعديلت املعايري الدولية
للتقرير املايل

لل�صنة املنتهية يف 31 
دي�صمرب 2016

)املعايري الدولية 
للتقرير املالى( اإعادة القيا�صاإعادة الت�صنيف

اللتزامات وحقوق امللكية
اللتزامات املتداولة

68،018--68،018قرو�س ق�سرية االأجل
19.9912.392.116)433.786(72.805.911-8-6قرو�س طويلة االأجل - اجلزء املتداول 

2.233.173-71.993.653239.520-8-6مورديني
15.0821.549.279)128.739(71.662.936-8-6خم�س�سات والتزامات متداولة اخرى

311.895-)194.780(7506.675-8-6زكاة و�شرائب م�شتحقة
35.0736.554.481)517.785(7.037.193اإجمايل اللتزامات املتداولة

اللتزامات غري املتداولة
25.11314.135.185)7.150.115(721.260.187-8-3/6قرو�س طويلة االجل 

56.673470.905)11(7414.243-8-6منافع العاملني
260.156-260.156-7-8-6التزامات �سريبية موؤجلة

619.957-)489.334(71.109.291-8-6خم�س�سات واإلتزامات غري متداولة اأخرى
81.78615.486.203)7.379.304(22.783.721اإجمايل اللتزامات غري متداولة

حقول امللكية
6.689.142--6.689.142راأ�س املال

1.162.687--1.162.687احتياطي نظامى
)753.722(1.252.197229.855)2.235.774(7-8-2احتياطيات اأخرى

233.252)951.142()1.252.197(72.436.591-5اأرباح مبقاه
7.331.359)721.287(-8.052.646اإجمايل حقوق ملكية م�شاهمي ال�شركة الأم

3.213.428)184.523()2.064.411(5.462.362حقوق امللكية غري امل�سيطرة
10.544.787)905.810()2.064.411(13.515.008اإجمايل حقوق امللكية

32.585.471)788.951()9.961.500(43.335.922اإجمايل الإلتزامات وحقوق امللكية  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

7-2 ت�شوية حقوق امللكية للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2016  

اإي�صاح

كما يف 31 دي�صمرب 2016
)املبادئ املحا�صبية 

ال�صعودية املتعارف عليها 
�صابقاً(

تعديلت املعايري الدولية
للتقرير املايل

لل�صنة املنتهية يف 31 
دي�صمرب 2016

)املعايري الدولية 
للتقرير املالى( اإعادة القيا�صاإعادة الت�صنيف

املوجودات 
املوجودات  املتداولة

2.430.060-)476.598(72.906.658-8-6نقدية وما يف حكمها
2.008.177)46.220()1.203.026(73.257.423-8-6/5عمالء جتاريون ومدينون اأخرون، بال�سايف

2.949.398)21.310()1.192.716(74.163.424-8-1/6/5خمزون
1.087.305-)187.545(71.274.850-8-6مدفوعات مقدمًا وموجودات   متداولة اخرى

8.474.940)67.530()3.059.885(11.602.355اإجمايل املوجودات  املتداولة
املوجودات  غري املتداولة

11.8649.119.412)12.537.476(721.645.024-8-1/6ممتلكات واآالت ومعدات
2.941.400)744.677()1.273.139(74.959.216-8-1/6م�ساريع قيد التنفيذ

2.815.421-)31.374(72.846.795-8-6موجودات   غري ملمو�سة
392.337--7392.337-8-6تكاليف تقييم وا�ستك�ساف 

6.628.855)168.198(71.221.9665.575.087-8-6ا�ستثمارات مالية يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سركة عن طريق حقوق امللكية
7273.342403.629179.590856.561-8-6ا�ستثمارات يف اأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االأخر

233.426--7233.426-8-6موجودات �سريبية موؤجلة
1.123.119-7161.461961.658-8-6موجودات غري متداولة اأخرى

24.110.531)721.421()6.901.615(31.733.567اإجمايل املوجودات  غري املتداولة
32.585.471)788.951()9.961.500(43.335.922اإجمايل املوجودات 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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     7-4 ت�شوية الدخل ال�شامل  للمجموعة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

اإي�صاح

لل�صنة املنتهية يف 31 
دي�صمرب 2016

)املبادئ املحا�صبية 
ال�صعودية املتعارف عليها 

�صابقًا(

تعديلت املعايري الدولية
 للتقرير املايل

لل�صنة املنتهية يف 31 
دي�صمرب 2016

)املعايري الدولية 
للتقرير املالى( اإعادة القيا�صاإعادة الت�صنيف

308.034)112.534()369.401(7789.969-3�صايف الربح لل�صنة
الدخل ال�شامل الآخر:

بنود يتم ت�صنيفها كربح اأو خ�صارة يف الفرتات اللحقة:
)119.162(-)119.162(-ت�سويات فروق العملة الناجتة من ترجمة العمليات بالعملة االجنبية

)4.916(-)4.916(-احتياطى التحوط من التدفق النقدى
)124.078(-)124.078(-اإجمالى البنود التى يتم ت�شنيفها كربح اأو خ�شارة فى الفرتات الالحقة

بنود ل يتم ت�صنيفها كربح اأو خ�صارة يف الفرتات اللحقة:
اإعادة تقييم خطط املنافع املحدودة 

اأرباح/)خ�سائر( من اال�ستثمارات يف اأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل ال�سامل االآخر

-56.251-56.251

56.251-56.251-اإجمالى البنود التى ليتم ت�شنيفها كربح اأو خ�شارة فى الفرتات الالحقة
240.207)112.534()437.228(7789.969-6اإجمايل الدخل ال�شامل

يق�صم ايل:
37.675)106.826()63.748(208.249م�ساهمي ال�سركة االأم

202.532)5.708()373.480(581.720حقوق امللكية غري امل�سيطرة
789.969)437.228()112.534(240.207

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

7-3  ت�شوية �شايف الربح اأو اخل�شارة للمجموعة لل�شنة   املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

اإي�صاح

لل�صنة املنتهية
يف 31 دي�صمرب 2016

)املبادئ املحا�صبية ال�صعودية 
املتعارف عليها �صابقًا(

تعديلت املعايري الدولية
 للتقرير املايل

لل�صنة املنتهية يف 31 
دي�صمرب 2016

)املعايري الدولية 
للتقرير املالى(  اإعادة القيا�صاإعادة الت�صنيف

8.619.532)2.854.795()3.722.643(715.196.970-8-6/5االإيرادات
)7.712.493(1.149.0652.862.952)11.724.510(7-8-1/6/5تكلفة االإيرادات 

8.157907.039)2.573.578(3.472.460الربح الإجمايل

)539.744()3.594(269.356)805.506(7-8-2/6م�سروفات بيع وتوزيع
)1.013.774()30.388(77.567)1.060.953(7-8-2/6م�سروفات عمومية واإدارية

1.403.913)17.312(760.2621.360.963-8-6ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سركة
)9.895(--)9.895(هبوط فى قيمة موجودات غري متداولة

747.539)43.137()865.692(1.656.368الربح الت�شغيلى

164.252)50.464(177.47037.246اإيرادات/)م�ساريف( اأخرى، بال�سايف
)529.361()18.933(290.635)801.063(7-8-3تكاليف متويل

382.430)112.534()537.811(1.032.775�سايف الربح قبل الزكاة و�سريبة الدخل  
)74.396(-168.410)242.806(الزكاة و�سريبة الدخل

308.034)112.534()369.401(7789.969-6,7-4�شافى الربح 
يق�صم ايل:

101.423)106.826(-208.249م�ساهمي ال�سركة االأم
206.611)5.708()369.401(581.720حقوق امللكية غري امل�سيطرة

6-7789.969)369.401()112.534(308.034

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(



9899

31 دي�صمرب  2016اإي�صاح
)1.063(7-8-5تاأثري تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى رقم )15( وتاأجيل االإيرادات حتى نقل ال�سيطره الى العميل

)7.240(7-8-8اأخرى
)481.935(اإجمايل تعديالت معايري الدولية للتقرير املالى 

308.034�سايف الربح وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل 
الدخل ال�سامل االآخر

)119.162(7-4ت�سويات وفروق ترجمة ل�سايف موجودات   العمليات االأجنبية
)4.916(احتياطى حتوط للتدفق النقدى

56.251اأرباح / )خ�سائر( من االإ�ستثمارات يف اأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر
7240.207-4الدخل ال�سامل للم�ساهمني وفقًا املعايري الدولية للتقرير املالى 

  7-7 تاأثري التحول الى املعايري الدولية للتقرير املالى علي قائمة التدفقات النقدية املوحدة عن ال�شنه املنتهيه يف 31 دي�شمرب 2016 كما يلي:

اإي�صاح

ال�صنه املنتهيه يف 31 دي�صمرب 
2016

)املبادئ املحا�صبية ال�صعودية 
املتعارف عليها �صابقًا(

ت�صويات املعايري 
الدولية للتقرير املالى 

ال�صنه املنتهية يف 31 
دي�صمرب 2016

)املعايري الدولية 
للتقرير املالى(

36،666)3،719،085(73.755.751-8-6�سايف التدفقات النقدية من/) امل�ستخدمة يف( اأن�سطة الت�سغيل
2.743.2831.304.565)1.438.718(7-8-6�سايف التدفقات النقدية/) امل�ستخدمة يف( اأن�سطة اال�ستثمار

)2،044،870(1،184،575)3.229.445(7-8-6�سايف التدفقات النقدية/)امل�ستخدمة يف( اأن�سطة التمويل
)703.639(208.773)912.412(�صايف النق�ص يف النقدية وما يف حكمها

3.133.699)685.371(73.819.070-8-6نقدية وما يف حكمها كما يف 1 يناير 2016
2.430.060)476.598(2.906.658نقدية وما يف حكمها كما يف 31 دي�صمرب 2016

7-8 اإي�شاحات حول ت�شوية حقوق امللكية و �شايف الربح اأو اخل�شارة واإجمايل الدخل ال�شامل املو�شح اأعاله كما يلي: 

7-8-1 قطع الغيار

يتم ر�شملة قطع الغيار التي ت�شتويف �شروط الر�شملة بناء على متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )16(. مت اإعادة احت�ساب اال�ستهالك باأثر رجعي لبع�س بنود قطع الغيار الراأ�سمالية 
املرتبطة مبوجودات معينة وذلك من تاريخ ال�سراء وبناء على العمر املقدر لها. مت ت�سجيل االأثر املايل لهذه البنود يف االأرباح املبقاة كما يف تاريخ التحول. وعليه، اأثر كذلك على تخفي�س االأرباح 

املبقاة بقيمة 27.77 مليون ريال �سعودي يف تاريخ التحول. وكذلك تخفي�س الدخل ال�سامل مببلغ 1،5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2016.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

     7-5  ت�شوية اإجمايل حقوق امللكية كما يف 31 دي�شمرب 2016 و1 يناير 2016

31 دي�صمرباإي�صاح
2016 

1 يناير
2016 

713.515.00813.748.111-1،7-2حقوق امللكية مبوجب املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها �سابقًا كما يف تاريخ التقرير
تعديالت املعايري الدولية للتقرير املالى 

)27.768()21.309(7-8-1االأثر على التغري يف اإعادة توجيه املخزون وقطع الغيار الى ممتلكات واآالت ومعدات وا�ستهالكاتها
االأثر الناجت من تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى رقم )9( على امل�ستقات املالية:

36)45.104(7-8-3احت�ساب بع�س القرو�س امل�سجله بالتكلفةامل�ستنفذة بطريقة معدل الفائدة الفعلية
7179.590170.036-8-2حتويل احتياطي اال�ستثمارات املتاحة للبيع اإلى الدخل ال�سامل االآخر بالقيمة العادلة 

)57.153()56.673(7-8-4اأثر التقييم االكتواري ملنافع العاملني 
التاأثري على تعديالت املعايري الدولية للتقرير املالى لل�سركات التابعة �سابقًا و امل�سنفه حاليًا كا�ستثمارات مالية عن طريق 

حقوق امللكية فى �سركات زميلة وم�ساريع م�سركة
6-8-7)2.255.376()2.258.602(

)13.474()31.138(7-8-5تاأثري تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 15 و تاأجيل االإيرادات حتى نقل ال�سيطرة اإلى العميل
)754.350()732.813(7-8-7االأثر الناجت من الهبوط يف املوجودات  غري املتداولة

1.251.9961.251.996االأثر الناجت من ت�سوية ترجمة العمالت يف تاريخ التحول بقيمة �سفر
)1.251.996()1.251.996(االأثر الناجت من ت�سوية ترجمة العمالت واملحول اإلى اأرباح مبقاه

-)7.398(اأخرى
)2.941.275()2.970.221(اإجمايل تعديالت املعايري الدولية للتقرير املالى 

10.544.78710.806.836حقوق امللكية مبوجب املعايري الدولية للتقرير املالى كما يف تاريخ التقرير

7-6  ت�شوية الدخل ال�شامل لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب  2016 
31 دي�صمرب  2016اإي�صاح

7789.969-8-1الدخل ال�سامل مبوجب املبادئ املحا�سبية ال�سعودية املتعارف عليها �سابقًا كما يف تاريخ التقرير
تعديالت املعايري الدولية للتقرير املالى

)1.502(االأثر على التغري يف اإعادة توجيه املخزون وقطع الغيار ايل ممتلكات واآالت ومعدات وا�ستهالكاتها
)18.933(7-8-3االأثر الناجت من تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى رقم )9( على بع�س القرو�س امل�سجلة بالتكلفة امل�ستنفذة بطريقه معدل الفائدة الفعلية .

)40.477(حتويل احتياطى اال�ستثمارات املتاحه للبيع الى الدخل ال�سامل االآخر بالقيمة العادلة
)43،319(7-8-4اأثر التقييم االكتوارى ملنافع املوظفني

)369.401(7-8-6التاأثري على تعديالت املعايري الدولية للتقرير املالى لل�سركات التابعه �سابقًا وامل�سنفة حاليا كاإ�ستثمارات مالية على طريقة حقوق امللكية فى �سركات زميلة وم�ساريع م�سركة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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7-8-6 املحا�شبة عن امل�شاريع امل�شرتكة

وفقًا للمبادئ املحا�سبية ال�سعودية املتعارف عليها �سابقًا، مت توحيد بع�س الكيانات البروكيماوية ك�سركات تابعة. ومع ذلك، وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10( واملعيار الدويل للتقارير 
املالية رقم )11(، مت اإعادة تقييم الرتيبات التعاقدية لهذه املوؤ�س�سات واإبرامها كا�ستثمارات يف ترتيبات م�سركة. وبناء عليها، مت اإلغاء توحيد هذه ال�سركات واملحا�سبة عنها يف هذه القوائم املاليه 
اأو اال�ستثمارات يف عمليات خا�سعة ل�سيطرة م�سركة با�ستخدام التوحيد التنا�سبي للمحا�سبة عندما ت�سجل املجموعة  املوحدة كا�ستثمارات يف م�ساريع م�سركة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية 
ح�ستها من االإيرادات، والنفقات، واملوجودات  وااللتزامات. مل ينتج عن هذه التغريات يف اأ�ساليب املحا�سبة اأي تاأثري على حقوق امللكية اأو �سايف القيمة للمجموعة يف تاريخ التقرير. مت االإف�ساح 
عن بنود القوائم املالية املوحدة املتاأثرة يف االإي�ساح رقم. )7.6 و 7.1(، وعليه، االأثر الناجت من ت�سويات املعايري الدولية للتقرير املالى لهذه املن�ساآت مت و�سعه يف املحل املنا�سب عند ال�سرورة لذلك.

7-8-7 الهبوط يف قيمة املوجودات  الغري متداولة 

قامت املجموعة بتقدير قيمة الهبوط وفقا ملتطلبات معيار املحا�شبة الدويل رقم )36( واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )1( وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها �سابقًا.  تقارن املن�ساة 
التدفقات  النقدية غري املخ�سومة امل�ستقبلية مع �سايف القيم الدفرية للموجودات الغري متداولة بينما يتطلب املعيار الدويل حتديد القيمة قيد اال�ستخدام بناًء على التدفقات النقدية املخ�سومة 
والتي نتج عند تطبيقها يف تاريخ التحول قيد خ�شائر هبوط يف احدى ال�شركات التابعة بقيمة 754 مليون ريال �شعودي �شمن بند املوجودات  غري املتداولة. ونتج عن ذلك هبوط يف االأرباح املبقاة 

بقيمة 754 مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ التحول.

7-8-8 اأخرى

بناًء على متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(، قامت املجموعة بتطبيق منوذج اخل�شارة االإئتمانية املتوقعة للموجودات  املالية. نتج عن ذلك خ�شائر هبوط ا�شافية بقيمة 7.24 مليون 
ريال �سعودي للمدينون التجاريون كما يف تاريخ التحول. واأدى ذلك الى تخفي�س االرباح املبقاة بنف�س املبلغ كما يف تاريخ التحول. 

8. نقدية وما يف حكمها

1 يناير  312016 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
966.9561.043.5912.875.891نقد لدى البنوك

1.568.2591.386.469257.808ودائع ق�سرية االأجل ومرابحات
2.535.2152.430.0603.133.699

الودائع ق�سرية االأجل واملرابحات مودعة لفرات خمتلفة )من يوم واحد الى ثالثة اأ�سهر( ح�سب متطلبات املجموعة للنقد وت�ستحق عموالت طبقًا للمعدالت التجارية العادية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

7-8-2 التقييم العادل لبع�س ا�شتثمارات حقوق امللكية من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر

وفقًا للمبادئ املحا�سبية ال�سعودية املتعارف عليها �سابقًا، مت تقييم بع�س اال�ستثمارات ل�سركات مدرجة بالقيمة العادلة، هذا واإن اأي تغيريات يف قيمتها ال�سوقية يتم ت�سجيلها حتت بند اأرباح غري 
ال�سركة تبويب هذه  املالية اختارت  االأدوات  املالية رقم )9(  للتقارير  للمعيار الدويل  بالتكلفة. وفقًا  لل�سركات الغري مدرجة  اإعادة تقييم اال�ستثمارات بينما مت ت�سجيل اال�ستثمارات  حمققة من 
اال�ستثمارت حتت بند القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر. وقد نتج عن ذلك زيادة يف االأرباح املبقاه مببلغ 170 مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ التحول وزيادة يف الدخل ال�سامل 9،54 
مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمر 2016. اإن احلركة يف احتياطي بند اأرباح غري حمققة من اإعادة تقييم اال�ستثمارات مببلغ 40،48 مليون ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2016. مت 

اإعادة ت�سنيفها اإلى الدخل ال�سامل االآخر. هذا ولي�س لذلك اأي تاأثري على حقوق امللكية يف تاريخ اإعداد التقارير ذات ال�سلة.

7-8-3 القرو�ص  

وفقًا للمبادئ املحا�سبية ال�سعودية املتعارف عليها �سابقًا ، مت احت�ساب القرو�س بالقيمة االأ�سمية للنقدية امل�ستلمة. اأما تكاليف املعاملة ) اإن وجدت ( فكانت اإما كم�سروف ب�سفة عامة با�ستثناء 
بع�س املن�ساآت التي لديها موجودات   موؤهلة  يتم ر�سملتها. ووفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(، مت احت�ساب هذه القرو�س بالتكلفة امل�ستنفذة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم 
اإدراج تكاليف املعاملة يف القيمة االأولية لالعرتاف بااللتزامات املالية ويتم حتميلها على الربح اأو اخل�شارة. وهذا نتج عنه هبوط يف االأرباح املبقاة بقيمة 0،04 مليون ريال �سعودى كما يف تاريخ 

التحول وهبوط يف الدخل ال�شامل بقيمة 18،93 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمر 2016.

7-8-4 خم�ش�شات منافع العاملني

وفقًا للمبادئ املحا�سبية ال�سعودية املتعارف عليها �سابقًا، قامت املجموعة باالعراف بتكاليفها املتعلقة مبخ�س�سات منافع العاملني بناًء على قانون العمل ال�سعودي. وفقًا للمعايري الدولية للتقارير 
املالية، يتم االعراف بهذه االلتزامات على اأ�سا�س التقييم االكتواري، مت االعراف بالتزامات ال�سركة ب�سكل كامل مقابل االأرباح املبقاة. وقد اأدى ذلك اإلى تخفي�س االأرباح املبقاه مببلغ 57.15 

مليون ريال �سعودي يف تاريخ التحول، واأرتفاع يف الدخل ال�سامل بقيمة 27.57 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمر 2016.

7-8-5 العرتاف بالإيراد

تاأجيل االعراف  املالية رقم )15(، يجب  للتقارير  الدويل  للمعيار  وفقًا  االإر�سال. يف حني  وقت  الت�سدير يف  بع�س مبيعات  ت�سجيل  �سابقًا، مت  املتعارف عليه  ال�سعودية  املحا�سبية  للمبادئ  وفقًا 
باالإيرادات من هذه املعامالت حتى نقل ال�سيطرة على الب�سائع للعمالء. وقد نتج عن ذلك انخفا�س حقوق امللكية مببلغ 13.47 مليون ريال �سعودي كما يف تاريخ التحول. وانخفا�س مببلغ 1.06 

مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2016.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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كانت حركة خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها كاالآتي :

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
73.42835.605يف بداية ال�سنة  

26.25740.648احلركة خالل ال�سنة
)2.825(-حمذوفة/معكو�سة خالل ال�سنة  

99.68573.428يف نهاية ال�سنة

10.  املخـــزون  

1 يناير 312016 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب 2017
1.132.6541.053.7991.591.826خمزون تام ال�سنع

1.053.1631.053.3141.117.876مواد خام
293.769486.148542.182قطع غيار 

363.479475.372558.655خمزون حتت الت�سغيل
1،692683-مواد كيميائية

2.843.0653،070،3253.811.222
)172،090()120،927()27,094(ناق�سا: خم�س�س خمزون بطيء احلركة

2.815.9712،949،3983.639.132
كانت حركة خم�س�س خمزون بطيء احلركة كاالتي:

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
120.927172.090يف بداية ال�سنة  

14.03735.437احلركة خالل ال�سنة
)86.600()107.870(مبالغ حمذوفة معكو�سة خالل ال�سنة  

27.094120.927يف نهاية ال�سنة
خالل عام 2017 ، مت اإعدام خمزون مببلغ 108 مليون ريال �سعودي ) 2016 : 87 مليون ريال �سعودي ( ومت االإعراف بها كم�سروف يف قائمة الربح واخل�سارة املوحدة لتخفي�س بع�س بنود املخزون 

ل�سايف القيمة القابلة للتحقق.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

9.  عمالء جتاريون ومدينون اآخرون، بال�شايف

1 يناير 312016 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب 2017
2.604.8251.934.0632.007.012مدينون جتاريون

221.525147.5427.199م�ستحق من اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 2-32 (
2.826.3502.081.6052.014.211

)35.605()73.428()99.685(ناق�شًا: الهبوط يف املدينون التجاريون 
2.726.6652.008.1771.978.606

اإن القيمة الدفرية للمدينون واالأر�سدة املدينة االأخرى تقارب قيمتها العادية. اإن احلد االق�سى للتعر�س ملخاطر االئتمان يف تاريخ اعداد التقرير هو القيمة الدفرية لكل فئة من فئات الذمم املدينة 
املذكورة اأعاله .

تقوم املجموعة ببيع جمموعة وا�سعة من املواد الكيمائية ال�سناعية واملنتجات البال�ستيكية لعدد متنوع من العمالء يف خمتلف ال�سناعات يف جميع اأنحاء العامل . يتم االف�ساح عن �سيا�سات ادارة 
املخاطر للمجموعة يف اي�ساح )1-35( .

تت�سمن الذمم املدينة املذكورة اعاله مبالغ م�ستحقة كما يف تاريخ اعداد القوائم املالية والتي مل تقم املجموعة بقيد خم�س�س لهذه الذمم لعدم وجود تغيري جوهري يف اجلودة االئتمانية وتعتر 
مبالغ قابلة لال�سرداد بالكامل .

فيما يلي ملخ�س اأعمار الذمم املدينة امل�شتحقة والتي مل يتم قيد اأي هبوط يف قيمتها :

1 يناير 312016 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب 2017
198.668175.557152.742من �سفر – 90 يوم
38.41428.91718.325من 91 – 180 يوم

9.02610.99111.057من 181 – 360 يوم
--196 اكرث من 360 يوم

246.304215.465182.124

يتم احت�شاب الهبوط يف املدينون التجاريون بناًء على منوذج خ�شائراالئتمان املتوقعة وتقوم املجموعة مبراجعته ب�شكل دوري . كما يف 31 دي�سمر 2017 هبطت قيمة الذمم املدينة التجارية بقيمة 
دفرية اأولية 99.7 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمر 2016م: 73.4 مليون ريال �سعودي، ويف 1 يناير 2016: 35.6 مليون ريال �سعودي( قامت املجموعة بقيدها بالكامل.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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بيــــــــــــــــــــان
الأرا�صي واملباين 

والتح�صينات
الآلت

واملعدات
العدد وقطع الغيار 

الراأ�صمالية
الأثاث واملفرو�صات 

واملعدات املكتبية
ال�صيارات

اأجهزة احلا�شب 
اليل

تطوير مناجم
مـــواد

حمفزات
  

اأعمال را�صمالية
حتت التنفيذ

الإجمايل

---)38.141()3()282()120(-)77.509(116.055حتويالت/ت�سويات
9.895-------9.895-هبوط فى قيمه املوجودات

)81.210(--)7.326(--225-)76.728(2.619ت�سويات ترجمة عمالت اأجنبية ، بال�سايف
5.991.992-803.0954.577.4062.96042.47028.6499.932518.2519.229كما يف 2016/12/31

804.112-115.468584.1582.7885.5023.0581.34581.17910.614االإ�سافات
)149.473(--)27.960(-)3.668()5(-)91.917()25.923(اال�ستبعادات

--------)806(806حتويالت/ت�سويات
11.582-------11.582-هبوط قيمة املوجودات 

)2.601(--43.015----)40.940()4.676(ت�سويات ترجمة عمالت اأجنبية ، بال�سايف
6.655.612-888.7705.039.4835.74847.96728.03911.277614.48519.843كما يف 2017/12/31

�سايف القيمة الدفرية
1.949.7085.350.86319.24714.1987.3544.694291.2468.3581.682.6819.328.349كما يف 31 دي�سمر 2017
1.812.5225.153.4254.08210.7678.0301.753295.51018.9721.814.3519.119.412كما يف 31 دي�سمر 2016

1.877.6409.073.873-1.669.2064.851.3344.15914.83611.2552.508642.935كما يف 1 يناير 2016
يت�سمن بند االأرا�سي واملباين واالإن�ساءات قيمة مباين م�ستاجرة بلغت �سايف القيمة الدفرية لها 4.3 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمر 2016 : 5.9 مليون ريال �سعودي( )1 يناير 2016:   1-12

7.3 مليون ريال �سعودي(.
تتمثل االأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ كما يف 31 دي�سمر 2017 و 2016 ب�شكل رئي�شي من تكاليف م�شروع تو�شعة مرافق خطوط االنتاج وتكاليف حت�شينات ال�شالمة والبيئة وم�شاريع   2-12
الكفاءة. بلغت تكاليف التمويل التي مت ر�سملتها على بند االأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ خالل العام 2017 مبلغ 2.1 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمر 2016 : 3.2 مليون ريال �سعودي1 

يناير 2016: 5.6 مليون ريال �سعودي(.
اإن بع�س االأرا�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 باإيجارات رمزية  لفرات ت�سل   3-12

اإلى 30 �سنة قابلة للتجديد لفرات اأخري.
مت رهن بع�س املمتلكات واالآالت واملعدات لبع�س ال�سركات التابعة �سمانًا للقرو�س املقدمة لها )اإي�ساح 19-18(.  4-12

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

11.  الدفعات مقدماً واملوجودات املتداولة الأخرى

1 يناير 312016 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب 2017
292.540172.024215.069مدينون غري جتاريون

842.327503.022422.650م�ساريف مدفوعة مقدمًا
245.800230.271212.381�سلف للموظفني

7.6228.3222.497دفعات مقدما ملوردين
174.020162.110207.919م�ستحق اإلى اأطراف  ذات عالقة،غري جتاريني )اإي�ساح 2-32(

11.5565.892-موجودات متداولة اأخرى
1.562.3091.087.3051.066.408

12.  املمتلكات والآلت واملعدات 

بيــــــــــــــــــــان
الأرا�صي واملباين 

والتح�صينات
الآلت

واملعدات
العدد وقطع الغيار 

الراأ�صمالية
الأثاث واملفرو�صات 

واملعدات املكتبية
ال�صيارات

اأجهزة احلا�شب 
اليل

تطوير مناجم
مـــواد

حمفزات
  

اأعمال را�صمالية
حتت التنفيذ

الإجمايل

التكلفة
1.877.64014.325.221-2.233.6458.990.5347.61953.84838.02512.4241.111.486كما يف 2016/1/1

1928.201387.8841.011.019-23.667569.234261.398590االإ�سافات
)46.349()3.185(-)1.471()739()1.936()2.251()603()36.164(-اال�ستبعادات

8.755)444.971(-)288.637(--9-385.561356.793حتويالت/ت�سويات
)187.242()3.017(-)7.636(--233-)149.566()27.256(ت�سويات ترجمة عمالت اأجنبية ، بال�سايف

2.615.6179.730.8317.04253.23736.67911.685813.76128.2011.814.35115.111.404كما يف 2016/12/31
508.095875.524-165.279187.7553123.8062.4964.2863.495االإ�سافات

)178.250()18.347(-)28.006(-)3.782()7(-)100.251()27.857(اال�ستبعادات
14.625)551.273(-58.052--42.442442.63417.6415.129حتويالت/ت�سويات

160.658)70.145(-58.429----42.997129.377ت�سويات ترجمة عمالت اأجنبية ، بال�سايف
2.838.47810.390.34624.99562.16535.39315.971905.73128.2011.682.68115.983.961كما يف 2017/12/31

جممع االإ�ستهالك
5.251.348--564.4394.139.2003.46039.01226.7709.916468.551كما يف 2016/1/1

817.390-119.982583.30275.1433.80275895.1679.229االإ�سافات
)5.431(---)739()1.641()1.790()507()754(-اال�ستبعادات

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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ال�شهرةبيــــــــــــــان
تكاليف برامج 
احلا�شب اليل

موجودات غري 
ملمو�صة اأخرى

املجموع

8.947-8.947-ت�سويات ترجمة عمالت اأجنبية، بال�سايف 
5.231393.4733.358402.062الر�سيد كما يف دي�سمر 2017

�سايف القيمة الدفرية
2.817.793-2.423.075394.718كما يف 31 دي�سمر 2017
2.405.514406.5493.3582.815.421كما يف 31 دي�سمر 2016

2.794.409-2.410.745383.664كما يف 1 يناير 2016                  

14-1 مراجعة اطفاء ال�شهرة

يتم اختبار ال�شهرة الأي هبوط حمتمل ب�شكل �شنوي من قبل ادارة املجموعة وذلك با�شتخدام منوذج التدفقات النقدية املخ�شومة. ونتيجة الختبار ال�شهرة الذي مت يف ال�شنة املنتهية يف 2017، مل 
جتد االدارة اأي دليل على هبوط قيمة ال�شهرة.

ت�ستخدم املجموعة القيمة امل�ستخدمة كاأ�سا�س لتحديد املبالغ القابلة لال�سرداد . اإن االإفر�سات الرئي�سية امل�ستخدمة هي كما يلي :
التدفقات النقدية املتوقعة بناءًا على توقعات خطة عمل خلم�س �سنوات موافق عليها من قبل االدارة . اإن هذه التوقعات هي اف�سل املعلومات املتاحة عن املبيعات املتوقعة وحجم االنتاج واأ�سعار البيع 

وتكاليف االنتاج .
 وكان معدل النمو امل�ستخدم ال�ستقراء توقعات التدفقات النقدية بعد الفرة التي تغطيها اأحدث املوازنات/ التوقعات هو 2 % . تعتقد  االدارة اأن معدالت النمو امل�ستخدمة ال تتجاوز متو�سط معدالت 

النمو على املدى الطويل الأن�سطة ال�سركة.
مت تطبيق معدل خ�سم بن�سبة8.4 %على التدفقات النقدية املتوقعة على اأ�سا�س املتو�سط املرجح لتكلفة راأ�س املال.

15.  ا�شتثمارات يف �شركات زميلة عن طريق حقوق امللكية وم�شاريع م�شرتكة

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
277.538  283.269  283.004    ا�ستثمارات يف �سركة زميلة بطريقة حقوق امللكية )اإي�ساح 2-15(

6.135.594  6.572.6776.345.586    ا�ستثمارات يف م�ساريع م�سركة بطريقة حقوق امللكية )اإي�ساح 1-15(
6.855.681  6.628.855  6.413.132

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

13. امل�شروعات حتت التنفيذ

يتمثل هذا البند ب�سكل رئي�سي من تكاليف ان�ساء م�سروع يتعلق مبجال معادن التيتانيوم خمتلفة االأنواع واأخرى متعلقة به    
ت�سمل خام التيتانيوم وخام احلديد وت�سنيع ثاين اك�سيد التيتانيوم من خالل االأك�سدة بال�سغط العايل من قبل �سركة تابعة بجازان خالل عام 2017، مت ر�سملة مبلغ 5.76 مليون ريال �سعودي 

)2016: 53.3 مليون ريال �سعودي( واملتمثل يف تكاليف االإقرا�س املتعلقة مبا�سرة بامل�سروعات حتت التنفيذ.

14. موجودات غري ملمو�شة

ال�شهرةبيــــــــــــــان
تكاليف برامج 
احلا�شب اليل

موجودات غري 
ملمو�صة اأخرى

املجموع

التكلفة
3.141.016-2.410.745730.271الر�سيد كما يف 1 يناير 2016

70.7993.35874.157-اإ�سافات
)5.594(-)5.594(-ا�ستبعادات

)35.472(-)35.472(-ت�سويات ترجمة عمالت اأجنبية، بال�سايف 
2.410.745760.0043.3583.174.107الر�سيد كما يف 31 دي�سمر 2016

46.924-46.924-اإ�سافات
)47.703(-)47.703(-ا�ستبعادات

8.548-8.548-حتويالت
37.979-17.56120.418ت�سويات ترجمة عمالت اأجنبية، بال�سايف 

2.428.306788.1913.3583.219.855الر�سيد كما يف 31 دي�سمر 2017

االإطفاء
346.608-346.608-الر�سيد كما يف 1 يناير 2016

40.920-40.920-اإ�سافات
)28.842(-)34.073(5.231ت�سوية ترجمة عمالت اأجنبية، بال�سايف

358.686-5.231353.455الر�سيد كما يف 1 دي�سمر 2016
45.6183.35848.976-اإ�سافات

)18.747(-)18.747(-ا�ستبعادات
4.200-4.200-حتويالت

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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ان حركه  اال�ستثمارات يف امل�ساريع امل�سركة هى كالتالى:

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
6.345.5866،135،594بداية ال�سنة

1.347.4691.392.878ح�سة ال�سركة بال�سافى  
149.622351،614اإ�سافات / ا�ستبعادات ، بال�سايف

)1.534.500()1.270.000(دخل توزيعات اأرباح
6.572.6776.345.586نهاية ال�سنة

فيما يلي القوائم املالية للم�ساريع امل�سركة :

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
19.442.49619.277.75519.442.496اإجمايل املوجودات 
10.882.44410.515.89110.633.193اإجمايل االلتزامات

6.637.1006.827.5427.468.219اإجمايل حقوق امللكية
9.049.6928.324.3538.599.104اإجمايل االيرادات

7.126.7406.390.0317.587.297اإجمايل امل�ساريف 

15-2 ال�شتثمار يف �شركات زميلة

ال�شركةالوطنية للت�شنيع و�شبك املعادن

ال�سركة الوطنية للت�سنيع و�سبك املعادن هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية يقع مركزها الرئي�سي يف مدينة اجلبيل . راأ�س املال املدفوع وامل�سرح به هو 281 مليون ريال �سعودي ، متتلك املجموعة 
35،46 % من راأ�س املال امل�سدر كما يف 31 دي�سمر 2017. يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف ت�شنيع وت�شويق اال�شالك امل�شحوبة واملنتجات ذات ال�شلة ، احجام خمتلفة من املحاور وقطع الغيار 

للمقطورات وال�ساحنات وجتارة مواد ال�سلب والغري �سلب واملنتجات ذات ال�سلة .
�صركه كلرينت ال�صعوديه للملونات املحدوده 

�سركه كالرينت ال�سعوديه للملونات املحدوده هي �سركه �سعوديه ذات م�سووؤليه حمدوده يقع مركزها الرئي�سي يف مدينه الريا�س باململكة العربية ال�سعودية. متلك �سركه الرواد وهي �سركه تابعه 
للمجموعه ما نب�سته 40% من را�س املال املدفوع 50 مليون ريال �شعودي . يتمثل ن�شاط ال�شركه الرئي�شي يف ت�شنيع وبيع امللونات البال�شتيكيه .

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

ال�شتثمار يف م�شاريع م�شرتكة  1-15

ال�شركة ال�شعودية للبويل اأوليفينات

ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سعودية يقع مركزها الرئي�سي يف مدينة اجلبيل . يبلغ راأ�سمالها امل�سرح به 600 مليون ريال �سعودي متتلك املجموعه  75 % من 
راأ�سمالها بينما متتلك �سركة بازل موين اأو ينت انف�ستمنت �سا�س 25 %  .يتمثل  ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف انتاج الربوبلني والبويل بروبلني.

ال�شركة ال�شعودية لاليثيلني والبويل ايثيلني

ال�سركة ال�سعودية لاليثيلني والبويل اثيلني هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سعودية يقع مركزها الرئي�سي يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�سعودية. بلغ راأ�سمالها املدفوع وامل�سرح به 2.737.5 
مليون ريال �سعودي متتلك �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات 75 % من راأ�سمالها بينما متتلك �سركة موين اأورينت انف�ستمنت �سا�س 25 % . ميثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف انتاج الربوبلني 

وااليثيلني والبويل ايثيلني.
ال�شركة ال�شعودية ملومنرات الأكريليك

ال�سركة ال�سعودية ملومنرات االأكريليك هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سعودية يقع مركزها الرئي�سي يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�سعودية. بلغ راأ�س مالها املدفوع وامل�سرح به 1،084،5 
مليون ريال �سعودي ال�سركة مملوكة بن�سبة 75 % لل�سركة ال�سعودية حلام�س االأكريليك بينما متتلك �سركة روم اند ها�س نيدرالند بي يف 25%.  يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف انتاج حام�س 

االأكريليك اجلليدي وحام�س االأكريليك اخلام وااليثيل و�سعو بوتيل اإيثلك�سل االأكريليت .
�صركة البوليمرات الأكريليكية ال�صعودية 

�سركة البوليمرات االأكريليكية ال�سعودية هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سعودية يقع مركزها الرئي�سي  يف اجلبيل .يبلغ راأ�س املال امل�سرح واملدفوع 416.4 مليون ريال �سعودي متتلك املجموعة 
75% من راأ�سمالها امل�سرح به بينما �سركة �ستوكهو�سن نيدرالند بي يف 25%. ميثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي يف انتاج البوليمرات فائقة االمت�شا�س .

�صركة جممع �صناعات املعادن املتطور وتوهو للتيتانيوم واملعادن املحدودة .

�سركة جممع �سناعات املعادن املتطور وتوهو للتيتانيوم واملعادن املحدودة هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سعوديه . يقع مركزها الرئي�سي يف مدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية. بلغ راأ�س املال 
امل�سرح واملدفوع لل�سركة1.687.5  مليون ريال �سعودي.

متتلك املجموعة ن�سبة 65 % من راأ�س مال ال�سركة و 35% مملوكة ل�شركة توهو للتيتانيوم واملعادن املحدودة . يتمثل ن�شاط ال�شركة يف انتاج التيتانيوم االأ�شفنجي.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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الزكاة  2-17

اإن حركة خم�س�س الزكاة كما يلي :

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
223.638226.331بداية ال�سنة

)64.288()42.141(مدفوع خالل ال�سنة
-13.520ت�سويات خالل ال�سنة

88.12861.595خم�س�س ال�سنة
283.145223.638نهاية ال�سنة

�شريبه الدخل  3-17

اإن حركة �سريبة  الدخل كانت كما يلي :

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
88.25770.444بداية ال�سنة

5.012)1.125()مدفوع( / م�سرد خالل ال�سنة
-81.361ت�سويات خالل ال�سنة

12.801)97.530(خم�س�س ال�سنة
70.96388.257نهاية ال�سنة

ال�شريبة املوؤجلة  4-17

اإن حركة �سريبة املوجودات املوؤجلة كانت كما يلي :

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
233.426307.334بداية ال�سنة

)73.908(53.681خم�س�س ال�سنة
287.107233.426نهاية ال�سنة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

اإن حركة اال�ستثمارات يف ال�سركات التابعه كما يلي :

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
           277.538          283.269بداية ال�سنة

           11.035          )3.528(ح�سة ال�سركة بال�سايف 
          )4.985(          )4.985(دخل توزيعات اأرباح

          )319(           8.248ا�ستبعادات / تعديالت
          283.269         283.004 نهاية ال�سنة 

16. ال�شتثمار يف ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الخر 

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
578.661583.219567.634اأ�سهم ملكية غري م�سعرة

283.919273.342751.696اأ�سهم ملكية م�سعرة
862،580856.5611.319.330

         

17. الزكاة و�شريبة الدخل امل�شتحقة

الزكاة و�شريبة الدخل  1-17

اإن حركة خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل كما يلي :  

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
311.895296.775بداية ال�سنة

)59.276()43.266(مدفوع خالل ال�سنة
-94.881ت�سويات خالل ال�سنة

74.396)9.402(خم�س�س  ال�سنة
354.108311.895نهاية ال�سنة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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ال�شركات التابعة

تقوم ال�سركات التابعة غري اململوكة بالكامل يف اململكة العربية ال�سعودية بتقدمي  اإقرارات الزكاة و�سريبة الدخل لكل �سركة على حدة. تقوم ال�سركات التابعة يف اخلارج بتقدمي  اإقرارات �سرائب 
الدخل على اأ�سا�س قوانني ال�سرائب يف بلدانها التي تتم فيها العمليات ويتم حتقيق الدخل بها .

خالل عام 2017، ح�شلت بع�س ال�شركات التابعة يف اململكة العربية ال�شعودية على ربوط زكوية من الهيئة العامة للزكاة والدخل لعدة �شنوات، مما اأدى اإلى التزامات اإ�شافية بقيمة 91،8 مليون 
ريال �شعودي. قامت ال�شركات التابعة بتقدمي اعرتا�س على هذه الربوط والتي ما زالت قيد املراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. تعتقد االداره  باأنه من غري املحتمل اأن تن�شاأ اأي التزامات 

جوهرية عن ذلك . 

18.  ت�شهيالت ق�شرية الأجل

ح�سلت املجموعة على ت�سهيالت ق�سرية االأجل وذلك من اأجل  متويل راأ�س املال العامل . وقد بلغ الر�سيد القائم كما يف 31 دي�سمر 2017م مبلغ 17،4 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمر 2016: مبلغ 
68مليون ريال �سعودي و1 يناير 2016: مبلغ 2،018مليون ريال �سعودي( هذه الت�سهيالت م�سمونة ب�سندات الأمر ل�سالح البنوك واملوؤ�س�سات املالية وبع�س التعهدات . وحتمل عمولة وفقًا للمعدالت 

التجارية ال�سائدة .

19.  القرو�س طويلة الأجل  

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017اي�صاح

)باأالف الرياالت ال�سعودية(
1.192.000.0002.000.0002.000.000�سكوك  

2.191.676.4301.973.7221.815.973�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي
3.1911.923.41212.553.57911.839.191البنوك التجارية 
15.599.84216،527،30115،655،164اإجمايل القرو�س

)3.195.820()2.392.116()813.994(ناق�سًا : اجلزء املتداول من القرو�س طويلة االأجل
14.785.84814.135.18512.459.344اإجمايل القرو�س غري املتداولة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

اإن حركة �سريبة االلتزامات املوؤجلة كما يلي :

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
260.156460.789بداية ال�سنة

)200.633(10.938خم�س�س ال�سنة
271.094260.156نهاية ال�سنة

تعك�س �سريبة الدخل املوؤجلة �سايف االأثر ال�سريبي للفروقات املوؤقتة بني القيمة الدفرية وااللتزامات الأغرا�س التقارير املالية واملبالغ امل�ستخدمة الأغرا�س �سريبة الدخل، باال�سافة الى �سايف 
التاأثريات ال�سريبية للخ�سائر الت�سغيلية 

اإن املكونات الرئي�سية للموجودات   وااللتزامات ال�سريبية املوؤجلة كانت كما يلي :

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
املوجودات  ال�سريبية املوؤجلة

300.618210.492155.955�سايف اخل�سائر الت�سغيلية
55.48152.98345.304فروقات �سرائب دائنة عن البحوث والتطوير

22.23094.14656.565فروقات فوائد
96.576185.230139.729اخرى

االلتزامات ال�سريبية املوؤجلة
)487.193()307.837()205.887(اال�ستهالكات واالطفاءات

)44.760()261.743()253.005(اأخرى

مل يتم دمج املوجودات  وااللتزامات ال�سريبيه املوؤجله نظرًا الأنها ن�ساأت عن �سركات خمتلفة تابعة للمجموعة. 

17-5 موقف الأقرارات الزكوية وال�سريبية والربوط

خالل عام 2015 ، ح�سلت ال�سركة على موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتوحيد االقرارات الزكوية لل�سركة االأم و�سركاتها التابعة اململوكة بن�سبة 100 % وذلك بداية من عام 2008م . كما يف 
31 دي�سمر 2017 ، قامت ال�سركة بتقدمي االإقرارات الزكوية املوحدة للهيئة العامة للزكاة والدخل . بينما قدمت  ال�سركات التابعة غري اململوكة بالكامل اقراراتها الزكوية حتى  عام 2016م.

كما يف 31 دي�سمر 2017 ، اأنتهت ال�سركة من فح�س الزكاة و�سريبة الدخل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام 2007 بينما ال يزال الفح�س الزكوي لل�سنوات من 2008 اإلى 2016 قيد 
املراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(



114115

20.  املوردون

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
1.235.5301.007.0021.303.990دائنون جتاريون

1.420.8591.226.171997.582م�ستحق اإلى اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 2-32(
2.656.3892.233.1732.301.572

21. املخ�ش�شات واللتزمات املتداولة الأخري

تت�سمن املخ�س�سات كما يف كما يف 31 دي�سمر 2017 ما يلي : 

 21-1التزامات اإزالة جتهيزات

ت�سجل املجموعة اإلتزام تقديري للتكلفة امل�ستقبلية الإغالق من�ساآتها واأماكن طمر النفايات بناًء على اخلرات ال�سابقة للمجموعة، يتم تقدير املخ�س�س بالقيمة احلالية للتكاليف امل�ستقبلية وذلك 
باإ�شتخدام معدل خ�شم مطابق للذى مت ا�شتخدامه فى اختبار هبوط املوجودات. يتم مراجعه املخ�ش�س ب�شكل �شنوى. ميكن اأن حتدث تعديالت على املخ�ش�س وذلك نتيجة تغريات فى التكاليف 

املتوقعة الغالق من�ساأت املجموعه اأو العمر االنتاجى اأو موجودات اإ�سافية تتطلب التزامات تقديريه م�ستقبيلة اأو تغيري فى اللوائح احلكومية .

 21-2 تكاليف ال�شالح واإغالق املناجم

يتم اإعتماد خم�س�س للتكاليف املتوقعة الأعمال اإغالق املناجم واإ�ست�سالح االأرا�سى واإزالة النباتات وبرامج اإعاده الغطاء النباتى. كل التكاليف املرتبطة باالإغالق يتم حتميلها على املخ�س�س ب�سكل 
دائم ويتم تعديلها وفقًا للمعلومات عندما تكون التكاليف متاحة ب�سكل دقيق. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

19-1  ال�شكوك

بتاريخ 30 جمادى الثاين 1433 ه� )املوافق 21 مايو 2012م(، اأ�سدرت املجموعة اأول �سكوك بقيمة 2 مليار ريال �سعودي بقيمة اأ�سمية قدرها واحد مليون ريال �سعودي لكل منها بدون خ�سم اأو 
عالوة ا�سدار. هذا هو االإ�سدار االأول لل�سكوك يف اإطار برنامج ال�سكوك املعتمدة التي ت�سدر على فرات خمتلفة. حتمل ال�سكوك معدل عائد متغري )SIBOR( باالإ�سافة  للهام�س املحدد �سابقًا 

وم�ستحقة الدفع مقدمًا كل ن�سف �سنة. ت�ستحق ال�سكوك بالقيمة االأ�سمية بتاريخ انتهاء مدتها يف 16 رم�سان 1440 ه� )املوافق 21 مايو 2019م(.

19-2 �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

لدى املجموعة ت�سهيالت طويلة االأجل من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي . بلغ الر�سيد القائم كما يف 31 دي�سمر 2017 مبلغ 1،676 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمر 2016: 1،974 مليون 
ريال �سعودي ، 1 يناير 2016: 1،816 مليون ريال �سعودي( اإن هذه القرو�س م�سمونة برهن بع�س موجودات اململوكة لبع�س ال�سركات التابعة ، و�سندات الأمر و�سمانات من امل�ساهمني . وتت�سمن 

اتفاقيات القرو�س بع�س التعهدات التي تتطلب من ال�سركات االحتفاظ بن�سب مالية حمددة .

19-3 القرو�س من البنوك التجارية 

لدي املجموعه عدة ت�سهيالت بنكية طويلة االأجل. بلغ الر�سيد القائم كما يف 31 �سبتمر 2017 مببلغ 11،923 مليون ريال �سعودى )31 دي�سمر 2016: 12،555 مليون ريال �سعودى، 1 يناير 2016: 11،839 
مليون ريال �سعودى( اإن هذه الت�سهيالت م�سمونه ب�سندات الأمر و�سمانات من امل�ساهمني وحتمل عموالت طبقًا ملعدالت الفائدة التجارية ال�سائدة وبع�س التعهدات التي تت�سمن متطلبات بن�سب مالية حمددة. 
خالل ال�سنة قامت املجموعه بتوقيع متويل مرابحة ا�سالمية مع جمموعة من البنوك املحلية مببلغ 3.9 مليار وذلك لتمويل التزاماتها القائمة . ت�ستحق هذه القرو�س على �سبع �سنوات تنتهي يف عام 
2024 وت�شدد على اأق�شاط ن�س �شنوية متفق عليها . اإن هذه الت�شهيالت م�شمونة ب�شندات �شادره من بنوك وموؤ�ش�شات مالية وبع�س التعهدات املالية وحتمل عموالت طبقًا ملعدالت الفائدة التجارية 

ال�سائدة وبع�س التعهدات التي تت�سمن متطلبات بن�سب مالية حمددة.

19-4  وقد كانت تواريخ اإ�شتحقاق القرو�س طويلة الأجل:

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
2018813,9942.392.1163.195.820
20198.619.9769.175.4913.602.495
2020510.8551.066.3701.420.908
2021624.7271.022.1511.200.389
 20221.027.635404.200585.473

4.002.6552.466.9735.650.079اأكرث من 5 �سنوات
15.599.84216.527.30115.655.164

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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22.  منافع العاملني

22-1 خطط ال�شرتاكات املحددة

تقوم بع�س ال�سركات التابعة يف اخلارج برعاية خطط ا�سراكات حمددة جلميع املوظفني املوؤهلني على ح�سب املنطقة. يتم االحتفاظ مبوجودات  الرامج حتت �سيطرة االأٌمناء ب�سكل مف�سول عن 
موجودات ال�سركة التابعة. ويوكل امل�ساهمون بالكامل م�ساهمة املجموعة.

اإن اإجمايل امل�سروفات امل�سجلة يف قائمة الربح اأواخل�سارة املوحدة لل�سنة املنتهيه  يف 31 دي�سبمر 2017 و 2016 هي 49،66 مليون ريال �سعودي  و45،71 مليون ريال �سعودي على التوايل ، ومتثل 
م�ساهمات امل�سركني وفقًا للمعدالت املحددة يف اأنظمة اخلطط.

22-2 خطط املنافع املحددة

لدى املجموعة برامج منافع نهاية اخلدمة ملوظفيها وذلك وفقا للوائح واالنظمة املحلية يف العديد من االأماكن  التي تعمل بها املجموعة وحيث تقع ال�سركات مبا يف ذلك اململكة العربية ال�سعودية. 
بع�س ال�سركات التابعة يف اخلارج يوجد لديها برامج منافع التقاعد وبرامج تقاعد حمددة يف كل من الواليات املتحدة االمريكيه، ا�سراليا، اململكة املتحدة وفرن�سا. وت�ستند املنافع التى تقدمها 

برامج التقاعد اأ�سا�سا على �سنوات اخلدمه وتعوي�سات املوظفني . ويتوافق متويل الرامج مع املتطلبات املحلية فى البلدان التى اأن�سئت فيها .
ان تاريخ قيا�س جميع منافع العاملني وبرامج احوال منافع العاملني هو 31 دي�سمر. مت قيا�س القيمة احلالية لرامج املنافع املحددة وتكلفة اخلدمة ذات ال�سلة وتكلفة اخلدمة ال�سابقة با�ستخدام 
طريقة وحدة االئتمان املتوقعة. وتتعر�س هذه اخلطط لعدد من املخاطر القانونية واالقت�سادية مبا يف ذلك خماطر اال�ستثمارات وخماطر اأ�سعار الفائدة وخماطر طول العمر والرواتب وذلك نتيجة 

للتطور الغري متوقع يف ال�سلع واالأ�سواق.

22-2-1 املبالغ امل�شجلة كم�شروف على قائمة الربح واخل�شارة:

اإن املبالغ امل�سجلة يف قائمة االأرباح واخل�سائر املوحدة فيما يخ�س برامج املنافع املحددة هي كما يلي:

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
43.94093.525تكلفة اخلدمة

66.53369.877تكلفة فوائد، بال�سايف
110.473163.402املحمل على ال�سنه،بال�سافى

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

خم�ش�شات اأخرى  3-21

اإن حركة املخ�س�سات كما يف تاريخ التقرير املايل كما يلي :

متداول

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
12.0762.25511.857التزامات اإزالة جتهيزات

14.1966.77516.502تكاليف االإ�سالح واإغالق املناجم
134.472115.495141.280خ�سومات مبيعات منتجات

8.81114.9744.905اأخرى 
169.555139.499174.544االإجمايل

غري متداول

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
309.691131.677118.765التزامات اإزالة جتهيزات

76.830233.728134.510تكاليف االإ�سالح واإغالق املناجم
--17.911اأخرى 

404.432365.405253.275االإجمايل

21-4 التزامات متداوله اأخرى

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
767.552709.255500.933م�ساريف م�ستحقة
740.229606.854294.353اأر�سدة دائنة اأخرى

102.117107.863176.877م�ستحقات منافع عاملني
80.97590.09393.811توزيعات اأرباح م�ستحقة

41.22435.2145.147اأخرى
1.732.0971.549.2791.071.121

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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22-2-3 الفرتا�شات اجلوهرية: 

اإن االفرا�سات اجلوهرية التي يتم ا�ستخدامها لر�سيد االلتزام الناجت من خطط املنافع املحدد كما يلي: 

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
معدل اخل�سم

5.25%5.25%4.95%- اململكة العربية ال�سعودية
2.6 - 5.25%2.60 - 5.25%2.55 -4.95%- الواليات املتحدة االمريكية واأوربا

الزيادات امل�ستقبلية يف الرواتب
5.5%5.5%5.20%- اململكة العربية ال�سعودية.

3 - 5.5%3 - 5.5%3  –  5.2%- الواليات املتحدة االمريكية واأوربا

22-2-4  فيما يلي حتليل احل�شا�شية للبنود اجلوهرية التي مت افرتا�شها عند احت�شاب برامج املنافع املحددة كما يف 31 دي�شمرب 2017 و 31 دي�شمرب 2016:

مت حتديد حتليل احل�سا�سية وذلك  بناًء على توقع اأثر التغري على خطط منافع املوظفني نتيجه تغري االفرا�سات الهامة  امل�ستخدمه كما فى 31 دي�سمر 2017. اإن هذا التحليل ي�ستند الى تغري فى 
افرا�س جوهرى مع ثبات االفرا�سات االأخرى امل�ستخدمه وبذلك فان هذا التغري قد ال ميثل التغري الفعلى فى التزامات املنافع امل�سدره حيث انه من غري املرجح اأن حتدث تغريات فى االفرا�سات 

مبعزل عن بع�سها البع�س. مت تطبيق نف�س الطريقه على حتليل احل�سا�سيه عند اإحت�ساب التزام املعا�س التقاعدى املعرف به .

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
معدل اخل�صم 

224.814196.012معدل اخل�سم 1% نقطة اأعلى ، منافع املوظفني تقل ب�
204.551178.193معدل اخل�سم 1% نقطة اأقل ، منافع املوظفني تزيد ب�

معدل زياده الرواتب
44.53842.766الزيادة يف معدل الرواتب  ب� 1% ، منافع املوظفني تزيد ب�

36.28535.638النق�س يف معدل الرواتب ب� 1% ، منافع املوظفني تقل ب�

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

22-2-2 حركة املنافع املحددة وخطط املوجودات  

احلركة يف القيمة احلالية اللتزامات املنافع املحددة وبرامج املوجودات  ذات ال�سلة هي كما يلي:
برامج املنافع املحدد:

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
1.781.9361.779.286الر�سيد االفتتاحي خلطط املنافع املحدد، 1 يناير.

66.53369.877تكلفة فوائد 
43.94093.525تكلفة اخلدمة

)150.634()113.914(مدفوعات
)104.966(62.892فروقات �سرف عمالت اأجنبية

4.376329التغري ات يف اخلطط	 
97.138)4.012(التغري يف االفرا�سات املالية.	 
)2.619(44.620التغري يف عدد �سنوات اخلرة.	 

1.886.3711.781.936برامج املنافع امل�سدره، 31 دي�سمر       

خطة املوجودات:

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
1.240.9081.261.676الر�سيد االفتتاحي كما يف 1 يناير 

25.81629.593م�ساهمات املوظف
9951.007م�ساهمات االأع�ساء

39.89246.088العائد املتوقع 
)4.911()4.636(امل�ساريف االداريه املتوقعه

)111.336()89.714(مدفوعات منافع 
66.854125.090اأرباح/ )خ�سائر( اإكتواريه، بال�سايف

)106.299(63.960فروق عمالت
1.344.0751.240.908�سايف القيمة العادلة خلطة املوجودات، 31 دي�سمر

542.296541.028�سايف االقفال اللتزامات املنافع املحددة، 31 دي�سمر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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23-1-2 مقاي�شات اأ�شعار الفائدة

تتعر�س املجموعة لتقلبات اأ�سعار الفائدة املتغرية على ديونها ق�سرية االأجل، لدى املجموعة ا�سراتيجية ادارة خماطر اأ�سعار الفائدة والتي ت�ستخدم اأدوات امل�ستقات مثل مقاي�سات اأ�سعار الفائدة 
لتحويل جزء من اأ�سعار الفائدة املتغرية الى اأ�سعار فائدة ثابتة. اأبرمت املجموعة عقود مقاي�سة اأ�سعار الفائدة وم�ستقات اأ�سعار فائدة اأخرى مع بع�س البنوك املحلية. بلغت القيمة العادلة لتلك 

العقود كما يف 31 دي�سمر 2017 مبلغ 7،924 مليون ريال �سعودي  )31 دي�سمر 2016: 18.786 مليون ريال �سعودي و 1 يناير 2016:  مبلغ 15.213 مليون ريال �سعودي(.

24.  راأ�س املال 

كما يف 31 دي�سمر 2017 يبلغ راأ�س املال 6.689.142 األف ريال �سعودي )2016: 6.689.142 األف ريال �سعودي( ويتكون من 668.914 األف �سهم )2016: 668.914 األف �سهم(، بقيمة 10 
رياالت �سعودية لل�سهم. 

25.  احتياطي نظامي 

يجب على ال�سركة االحتفاظ باإحتياطي نظامي بن�سبة ت�سل اإلى 30% من راأ�س املال وذلك بتخفي�س 10% �سنويًا من �سايف اأرباح ال�سنة اإلى اأن ي�سبح االإحتياطي النظامي 30% من راأ�س املال، يف 
عام 2016، قامت ال�سركة بتخ�سي�س 10% من اأرباحها �سمن اإ�سدار القوائم املايل وفقًا للمباديء املحا�سبية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبني القانونيون ال�سعوديني ولكن نظرًا لتاأثري ت�سوية املعايري 
الدولية للتقرير مع اأر�سدة ال�سنة ال�سابقة فاإن هذا املخ�س�س لن يكن 10% من االأرباح املعدلة/ مت ت�سويتها وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل. كما �سدرت يف اململكة العربية ال�سعودية وغريها 

من الت�سريعات ال�سادرة عن هيئة املحا�سبني القانونني ال�سعوديني.

26.  احتياطيات اأخرى

كما يف 31 دي�سمر 2017 فاإن االحتياطيات االخرى كما يلي : 
احتياطي ترجمة 
العملت الأجنبية

احتياطيات 
التحوط

خطط منافع 
املوظفني

املجموعاأخرى

)753.722()594.650()68.391(3.457)94.138(الر�سيد االفتتاحي 1 يناير
303.567)4،054(45.008)694(263.307احلركه خالل ال�سنة

)450.155()598.704()23.383(169.1692.763الر�سيد اخلتامي 31 دي�سمر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

23. التزامات غري متداولة اأخرى

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
8.52818.3005.773االأدوات املالية امل�ستقة

984.317601.657521.406اأخرى
992.845619.957527.179

23-1 الأدوات املالية امل�شتقة

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
امل�ستقات امل�سنفة كتحوطات:

• 6.61918.78615.213  عقود العمالت االأجنبية االأجلة	
• )9.440()486(604مقاي�سات اأ�سعار الفائدة	

امل�ستقات الغري م�سنفة كتحوطات: 
• --1.305مقاي�سات اأ�سعار الفائدة	

8.52818.3005.773

23-1-1 عقود العمالت الأجنبية 

قامت املجموعة باالأخذ بعني االعتبار امكانية الزيادة يف اأ�سعار العمالت مع االأ�سعار املتوقعة. تتوقع املجموعة باأن يكون لاليرادات وامل�سريات املقيدة بالدوالر االأمريكي واليورو واجلنية اال�سرليني 
خماطر تعر�سها للتقديرات يف التدفقات النقدية املتوقعة كنتيجة حتركات العمالت االأجنبية بني الدوالر ، واليورو ، واجلنية اال�سرليني، الدوالر اال�سرايل والريال ال�سعودي وحيثما كان ذلك 
منا�شبًا ووفقًا ل�شيا�شة املجموعة. ت�شتخدم املجموعة عقود العمالت االأجنبية االجلة ومقاي�شات العمالت االأجنبية للتحوط يف هذه املخاطر. يتم احت�شاب التغريات يف القيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل ال�سامل االآخر املوحدة بناًء على املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9(.
 كما يف تاريخ اعداد القوائم املالية فاإن العقود والقيم العادلة لعقود العمالت االأجلة هي كما يلي:

  1 يناير 312016 دي�صمرب  312017 دي�صمرب  2017
156.962138.034961.947عقود عمالت اأجنبية اأجلة- قيم العقود

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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28. م�شاريف البيع والتوزيع

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
359.754340.062�سحن ونقل

132.742124.751رواتب واأجور ومزايا 
42.89136.741حوافز املوزعني

2.0422.442اإ�ستهالكات واإطفاءات
44.70735.748اأخرى                                                                 

582.136539.744

29. امل�شاريف العمومية والدارية

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
374.720332.691رواتب واأجور ومزايا 

263.597169.744اأتعاب مهنية واإ�ست�سارات 
132.793124.174بحث وتطوير 

74.34954.844ا�ستهالك واطفاء
21.40119.818�سفر

68.513244.648دعم امل�ساريع امل�سركة
-89.243خ�سائر ا�ستبعاد املوجودات

17.7469.815اإيجار 
14.64058.040اأخرى

1.057.0021.013.774

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

كما يف 31 دي�سمر 2016 فاإن االحتياطيات االأخرى كما يلي: 
احتياطي ترجمة 
العملت الأجنبية

احتياطيات 
التحوط

خطط منافع 
املوظفني

املجموعاأخرى

)689.974()602.956()94.358(7.340-الر�سيد االإفتتاحي 1 يناير
)63.748(25.9678.306)3.883()94.138(احلركة خالل ال�سنة

)753.722()594.650()68.391(3.457)94.138(الر�سيد اخلتامي 31 دي�سمر

ميثل بند اخرى الفروقات الناجتة عن اال�ستحواذ يف حقوق ملكية غري م�سيطرة والبالغة 992 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمر :2016: 992 مليون ريال �سعودي و1 يناير 2016:  992 مليون ريال �سعودي(.

27.  بيع ن�ساط ثاين اأك�سيد التيتانيوم

يف 21 فراير 2017، دخلت كري�شتل وهي �شركة تابعة يف اتفاق بيع م�شروط لبيع االأعمال اخلا�شة بن�شاط ثاين اأك�شيد التيتانيوم حمليًا ودوليًا ل�شركة ترونوك�س املحدودة A.C.N. وهي �سركة 
،)ب(  كري�ستال  ل�سركة  التابعة  الدولية   ال�سركات  جميع  )اأ(  بيع  على  تقت�سر  وال  اأ�سراليا واملدرجة يف بور�سة نيويورك )“ترونوك�س”(،  عامة حمدودة م�سجلة مبوجب قوانني والية غرب 
املوجودات  )مبا يف ذلك م�سنع ينبع كري�ستل( واملطلوبات ذات ال�سلة باالأعمال، و)ج( العقود وامللكية الفكرية وال�سهرة فيما يتعلق باالأعمال “موجودات كري�ستل” مقابل 1.673 مليار دوالر اأمريكي 

)6.274 مليار ريال �سعودي ( نقدًا و37.580.000 �سهم جديد من الفئة اأ يف ترونك�س )وهو ما ميثل حوايل 24% من اأ�سهم �سركة ترونك�س عند االإقفال(.
اإن اإغالق  ال�شفقة  يخ�شع لتحقق بع�س ال�شروط مبا يف ذلك موافقة ال�شركاء على ال�شفقة، املوافقات احلكومية والتنظيمية واالأمور الق�شائية ذات ال�شلة واإعادة تنظيم �شركة كري�شتل. 

يف 2 اكتوبر 2017، عقدت �سركة ترونك�س املحدودة اجتماع خا�س بال�سركاء وبناًء عليه اعتمدت ال�سركة اإ�سدار 37،580،000 �سهم فئة )اأ( والتي تعتر جزء من عملية االإمتام الكامل لل�سفقة 
ل�سالح كري�ستل وفقًا لالتفاقية املذكوره اأعاله. كما فى تاريخ اعداد القوائم املالية مل يتم االنتهاء من االجراءات النظامية واملوافقات اخلا�سه بالهيئة التجارية الفيدرالية فى الواليات املتحدة 

االأمريكية والهيئة االأوربية .
فى تاريخ 5 دي�سمر 2017، اأ�سدرت الهيئة التجارية الفيدرالية فى الواليات املتحدة اعرا�س على امتام ال�سفقة ، ومن املقرر اأن تبداأ املحاكمة االدارية فى 18 مايو 2018 . باالإ�سافة اإلى ذلك 

رفعت �سركة ترونك�س دعوى ق�سائية بتاريخ 23 يناير 2018 فى املحكمة املحلية للواليات املتحدة االأمريكية ملنع هيئة التجارة الفيدرالية من عرقلة امتام ال�سفقه .
فى 20 دي�سمر 2017 ، اأكدت ترونك�س اأن الهيئة االأوربية قد بداأت مراجعة املرحلة الثانية من اال�ستحواذ املخطط له .

لدى الهيئه 90 يوم عمل ) قابله للزياده اأو النق�سان ( التخاذ القرار النهائى ب�ساأن ما اإذا كانت ال�سفقه املقرحه �ستعيق الى حد كبري املناف�سه فى املنطقه االقت�ساديه االأوربية .
كا فى تاريخ قائمة املركز املالى ترى االداره اأن املتطلبات التى يجب الوفاء بها كما هو مطلوب فى املعيار الدولى للتقرير املالى رقم )5( ) املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها لغر�س البيع والعمليات 

غري امل�ستمره( مت قبل اعاده ت�سنيف املوجودات واملطلوبات » كمحتفظ بها بغر�س البيع » مل تكتمل وبالتالى مل يتم اعاده الت�سنيف .

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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32-1  معامالت جتارية 

م�شرتياتمبيعات

1 يناير 2016           31 دي�صمرب  12017 يناير 2016           31 دي�صمرب  2016
--1.4231.112�سركات زميلة

706.301655.127--م�ساريع م�سركة

2.32 م�شتحق من/الى اأطراف ذات عالقة

فيما يلي االأر�سدة املعلقة يف تاريخ اإنتهاء فرة التقرير:

م�شتحق اإلى اطراف ذات عالقةم�صتحق من اطراف ذات علقة

1 يناير 2016           31 دي�صمرب  312016 دي�صمرب  12017 يناير 2016           31 دي�صمرب  312016 دي�صمرب  2017
---400562-�سركات زميلة

395.545309.252214.5561.420.8591.226.171997.582م�ساريع م�سركة

التعوي�شات ملوظفي الدارة العليا   3-32

موظفي االدارة العليا هم االأفراد الذين لهم ال�سلطة وامل�سوؤولية يف التخطيط والتوجية ومراقبة اأنظمة املجموعة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر وت�سمل االدارة العليا واأع�ساء جمل�س االدارة )تنفيذيني 
وغري تنفيذيني(.

فيما يلي مكافات موظفي االدارة العليا خالل ال�سنة:

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
32.20629.886منافع ق�سرية االأجل )رواتب وبدالت(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

30- ايرادات/ )م�شروفات( اأخرى ، بال�شايف

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
19.30223.217توزيعات اأرباح م�ستلمة

7.14513.776عوائد مرابحات ودائع اأخرى
55.76528.764اأرباح/)خ�سائر( فروقات حتويل عمالت اأجنبية

44.57224.376تعوي�سات ق�سائية حم�سلة 
60.91769.129دخل مركز االأبحاث

-37.300ا�سرجاع م�ساريف ا�ست�سارات
5.9104.990اأخرى

230.911164.252

31. ربحية ال�شهم

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
2.431.12ربحية ال�سهم )اأ�سا�سية وخمف�سة( من �سايف الت�سغيل  

1.070.15 ربحية ال�سهم )اأ�سا�سية وخمف�سة( من �سايف الربح  

االأرباح امل�ستخدمة فى احت�ساب الربح اال�سا�سى لل�سهم:

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
1.623.834747.539الربح ال�سايف من الت�سغيل 

716.156101.423�سايف ربح ال�سنة

يتم احت�ساب مكا�سب/)خ�سائر( ال�سهم املتعلقة ب�سايف الربح/)اخل�سارة( لل�سنة على اأ�سا�س اجمايل االأ�سهم امل�سدرة والبالغة 668،914 األف �سهم كما يف 31 دي�سمر 2017 )31 دي�سمر 2016 
: 668،914 األف �سهم(.

32. املعامالت والأر�شدة مع الأطراف ذات العالقة

متت املعامالت مع االأطراف ذات العالقة �شمن الن�شاط االقت�شادي االعتيادي الأعمال املجموعة وفقًا لل�شروط املتعاقده.
مت ا�ستبعاد االأر�سدة واملعامالت بني املجموعة و�سركاتها التابعة. اإن تفا�سيل املعامالت بني املجموعة واالأطراف ذات العالقة كما يلي:

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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الجمالىال�صتبعادات/ الت�صوياتال�صناعات التحويلية واأخرىالبرتوكمياوياتالكيماوياتال�صنة املنتهية يف  31 دي�صمرب  2016
1.770.100-291.5751.016.582461.943�سافى االأرباح قبل اال�ستهالكات واالطفاءات و الفوائد وال�سرائب

32.585.471)9.155.047(17.349.1499.013.70615.377.663موجودات   القطاع  
22.040.684)184.593(11.860.4042.741.0107.623.863التزامات القطاع   

6.628.855-267.9956.085.411275.449اال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سركة

التوزيع اجلغرايف:

التوزيع اجلغرايف لالإيرادات لل�سنه  املنتهية يف 31 دي�سمر 2017 كما يلي:

الجمالىال�صتبعادات/ الت�صوياتال�صناعات التحويلية واأخرىالبرتوكمياوياتالكيماويات
1.721.417)5،644(381.273664.969680،819اململكة العربية ال�سعودية

3.457.669-2.348.616869.662239.391ال�سرق االأو�سط واآ�سيا
2.161.492-2.060.53254.32546.635اأوروبا 

2.764.792-2.746.42617.0781.288اأمريكا ال�سمالية واجلنوبية
301.576---301.576ا�سراليا 

389.478-197.175131.65960.644اأخرى
10.796.424)5،644(8.035.5981.737.6931.028.777املجموع 

التوزيع اجلغرايف لالإيرادات لل�سنه  املنتهية يف 31 دي�سمر 2016 كما يلي:

الجمالىال�صتبعادات/ الت�صوياتال�صناعات التحويلية واأخرىالبرتوكمياوياتالكيماويات
1.309.641)193.030(275.802475.709751.160اململكة العربية ال�سعودية

2.647.246-2.035.338369.434242.474ال�سرق االأو�سط واآ�سيا
1.800.015-1.748.89926.93224.184اأوروبا 

2.335.030--2.326.5628.468اأمريكا ال�سمالية واجلنوبية
300.433---300.433ا�سراليا 

227.167-158.39626.12742.644اأخرى
8.619.532)193.030(6.845.430906.6701.060.462املجموع 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

33. املعلومات القطاعية

لالأغرا�س االإدارية فاأنه تقوم املجموعة بتق�سيم وحدات االأعمال طبقًا للمنتجات واخلدمات ولديها ثالثة قطاعات كما يلى :

البيان والأن�شطةالقطاع الت�شغيلي
ت�سمل انتاج ثاين اأك�سيد التياتنيوم  وحام�س ال�سلفات واإنتاج وت�سويق ثاين اأك�سيد التيتانيوم وت�سنيع بودرة التيتانيوم والتنقيب عن املعادن والتعدين وت�سنيع التيتانيوم ، معدن الكيماويات

احلديد، و�سناعة ثاين اأك�سيد التيتانيوم من خالل ال�سغط العايل واإنتاج التيتانيوم  االأ�سفنجي وم�ستقاته.
ت�سمل املواد الكيميائية االأ�سا�سية والبوليمرات.     قطاع البروكمياويات

ت�سمل انتاج البطارايات ال�سائلة لل�سيارات، انتاج الر�سا�س و�سلفات ال�سوديوم، كل اأنواع منتجات البال�ستيك وانتاج األواح االأكريلك. اي�سا ت�سمل عمليات املركز الرئي�سى، ال�سناعات التحويلية االآخرى
واملراكز الفنية، واالبتكار واأن�سطة اال�ستثمار

يقوم جمل�س االإدارة، الذي مت تعيينه التخاذ القرارات، مبراجعة النتائج الت�سغيلية لوحدات االأعمال ب�سكل منف�سل لغر�س اتخاذ القرارات ب�ساأن تخ�سي�س املوارد  وتقييم االأداء، اإن املعامالت بني 
القطاعات الت�شغيلية تتم وفقًا ل�شروط معتمدة من قبل االإدارة. ويتم ا�شتبعاد االإيرادات بني القطاعات عند توحيدها واإظهارها يف بند الت�شويات واال�شتبعادات. اإن جميع اال�شتبعادات االأخرى هي 

جزء من تفا�سيل الت�سويات املو�سحة اأدناه: 

الجمالىال�صتبعادات/ الت�صوياتال�صناعات التحويلية واأخرىالبرتوكمياوياتالكيماوياتال�صنة املنتهية يف  31 دي�صمرب  2017
10.796.424)5.644(8.035.5981.737.6931.028.777اإيردات القطاع  

7.404.4821.745.0681.361.3375.64410.516.531م�سروفات القطاع  
853.088-634.503115.743102.842اال�ستهالك واالإطفاء

1.343.941-)12.292(1.366.740)10.507(احل�سة يف ربح ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سركة
1.854.745-473.662946.696434.387�سافى االأرباح قبل اال�ستهالكات واالطفاءات و الفوائد وال�سرائب

33.993.194)9.639.084(18.149.2899.540.80515.942.184موجودات   القطاع  
22.203.642)138.764(11.339.2092.819.0698.184.128التزامات القطاع   

6.855.681-282.2896.297.812275.580اال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سركة

الجمالىال�صتبعادات/ الت�صوياتال�صناعات التحويلية واأخرىالبرتوكمياوياتالكيماوياتال�صنة املنتهية يف  31 دي�صمرب  2016
8،619.532)11.738(6.514.0451.169.063948.162اإيردات القطاع  

9.266.011)11.738(6.955.3291.357.608964.812م�سروفات القطاع  
858،310-733،89936.09188.320اال�ستهالك واالطفاء

1.403.913-1.389.96713.946-احل�سة يف اأرباح ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سركة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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تفا�سيل االأدوات املاليه بالقيمه العادله هى كما يلى : 

امل�صتوى الثالثامل�صتوى الثاينامل�صتوى الأولالقيمة  الدفرتية
31 دي�سمر 2016 

--273.343273.343اأ�سهم ملكية م�سعرة
301.969281.250-583.219اأ�سهم ملكية غري م�سعرة

-)18.786(-)18.786(مبادالت اأ�سعار فائده
-486-486عقود عمالت اأجنبية موجلة

31 دي�سمر 2017 
--283.919283.919اأ�سهم ملكية م�سعرة

87.384491.277-578.661اأ�سهم ملكية غري م�سعرة
-)7،924(-)7،924(مبادالت اأ�سعار فائده

-)604(-)604(عقود عمالت اأجنبية موجلة

با�ستثناء االأدوات املالية  املذكورة اأعاله، مت اإدراج االأدوات املالية  االأخرى بالتكلفة املطفاأة. كما يف تاريخ اإعداد القوائم املالية، تقارب القيمة العادلة لهذه االدوات  التكلفة املطفاأة التي مت اأخذها 
يف االعتبار  يف التقارير املالية واالف�ساح  باجلداول ذات ال�سلة.

التحويل ما بني امل�شتوى الأول والثاين   2-34

مل تكن هناك اأي حتويالت بني امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2 خالل الفرة امل�سمولة باإعداد القوائم املالية . 

حتليل احل�شا�شية :   3-34

   كما يف 31 دي�صمرب 2017
النق�صالزيادةمدخلت ذات تاأثري هام

)30.437(30.437اأ�سهم ملكية غري م�سعرة
)8.114(8.114متو�سط القيمه/الدخل قبل الفائدة وال�سريبة والزكاة واال�ستهالك واالإطفاء ) 0.5 %( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

34. القيمة العادلة والأدوات املالية 

القيمه العادله هى ال�سعر الذى يتم ا�ستالمه عند بيع موجودات ما اأو �سداده عند حتويل مطلوبات ما مبوجب معامله نظاميه تتم بني متعاملني فى ال�سوق بتاريخ القيا�س.
بغ�س النظر عما اإذا كان هذا ال�سعر ميكن مالحظته ب�سكل مبا�سر اأو تقديره با�ستخدام اأ�سلوب تقييم اأخر .

عند تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات تاخد املجموعه بعني االعتبار خ�سائ�س املوجودات واملطلوبات اإذا اأخذ امل�ساركني فى ال�سوق تلك اخل�سائ�س بعني االعتبار عند ت�سعري املوجودات 
اأو املطلوبات بتاريخ القيا�س.

مت احت�ساب جميع املوجودات واملطلوبات املالية بالتكلفة امل�ستنفذة باإ�ستثناء اال�ستثمارات فى اأدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االأخر واأدوات امل�ستقات التى مت ادراجها 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح واخل�شارة اأو قائمة الدخل ال�شامل االأخر بناًء على متطلبات حما�شبة التحوط .

34-1 قيا�س القيمة العادلة

قيمت االدارة املوجودات واملطلوبات املاليه احلاليه بقيمة تقارب قيمتها الدفرية الى حد كبري . ا�ستخدمت املجموعة الت�سل�سل الهرمى للقيمه العادله امل�سنفه فى امل�ستوى االأاأل والثانى والثالث بناء 
على درجه مالحظة املدخالت فى قيا�س القيمة العادلة واهمية هذه املدخالت فى قيا�س القيمه العادله فى جمملها كما هى مو�سحه اأدناه :

- امل�ستوى 1 - االأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�سط ملوجودات اأو التزامات مماثلة )بدون تعديل(.
- امل�ستوى 2 - مدخالت غري االأ�سعار املدرجة يف امل�ستوى 1 والتي ميكن مالحظتها للموجودات اأو االلتزامات،    

      اإما ب�سورة مبا�سرة )مثل االأ�سعار( اأو ب�سورة غري مبا�سرة )مثاًل، م�ستقة من االأ�سعار(.
- امل�ستوى 3 - مدخالت للموجودات وااللتزامات ال ت�ستند الى معلومات ال�سوق القابل���ة للمالحظة )مدخالت غري 

      قابلة للمالحظة( .
يتم حتديد قيمه اال�ستثمارات فى ا�سهم ملكية غري م�سعرة م�سنفة فى امل�ستوى الثالث بناًء على �سافى قيمة املوجودات امل�ستثمر بها كما فى تاريخ القوائم املالية املوحدة.

مت ت�سنيف عقود عمالت اأجنبية اجلة وعقود مبادالت �سعر الفائده فى امل�ستوى الثانى .

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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35-1 املخاطر الئتمانية: 

خماطر االئتمان هي خماطر عدم قدرة اأحد االطراف على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر خل�سارة مالية. قامت املجموعة بو�سع اإجراءات الإدارة التعر�س ملخاطر االإئتمان  مبا 
يف ذلك تقييم املالءة  االإئتمانيه  للعمالء  واملوافقات االإئتمانيه  وتخ�سي�س حدود االئتمان ومراقبة اأعمار الذمم املدينة ومتابعتها ب�سكل دائم.

املدينون التجاريون  

تتم اإدارة خماطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدة من وحدات االأعمال وفقا لل�سيا�سات واالإجراءات املتبعة للمجموعة. لدى املجموعة �سيا�سة للتعامل مع االأطراف  ذات القوة االإئتمانية فقط. يتم 
احل�سول على معلومات الت�سنيف االإئتماين  للعمالء  من وكاالت الت�سنيف امل�ستقلة حيثما تكون متاحة، ويف حال عدم توفرها، ت�ستخدم املجموعة املعلومات املتاحة للعموم و�سجالت  التداول 
اخلا�سة بها لتقييم عمالءها  الرئي�سيني. يتم و�سع حدود االإئتمان جلميع العمالء  بناء على معايري التقييم الداخلي. اإن الذمم املدينة  التجارية التي الحتمل  فائدة ولها عموما فرة ائتمان على 
قدم امل�ساواة مع معايري ال�سناعة. وعادة ما تكون ال�سمانات غري مطلوبة، ولكن ميكن ا�ستخدامها يف ظل ظروف معينة وكذلك خطابات االعتماد يف بع�س االأ�سواق، وخا�سة يف االأ�سواق االأقل تطورًا. 

ال يوجد للمجوعة تركيز ملخاطر االإئتمان حيث اأن قاعدة العمالء موزعة على امل�ستويني االقت�سادي  واجلغرايف على حد �سواء.
تقوم املجموعة  مبراجعة املبالغ املمكن ا�سردادها  لكل دين جتاري  على اأ�سا�س  فردي يف  نهاية فرة التقرير للتاأكد من وجود خم�س�س كايف للمبالغ غريالقابلة لال�سرداد . باال�سافة اإلى ذلك، 
يتم اأي�شا اإجراء حتليل هبوط القيمة يف تاريخ كل تقرير ا�شتنادا اإلى احلقائق والظروف القائمة يف ذلك التاريخ لتحديد اخل�شائر املتوقعة ب�شبب القيمة الزمنية للنقود وخماطر االإئتمان. والأغرا�س 
هذا التحليل، ت�شنف الذمم املدينة يف حمافظ ت�شتند اإلى م�شتحقات متجان�شة. يتم تقييم كل حمفظة بعد ذلك لتحديد هبوط القيمة باإ�شتخدام منوذج خ�شائر االإئتمان املتوقعة وفقا الأحكام  املعيار 
الدويل للتقرير املايل رقم )9(. وت�ستند عملية احل�ساب اإلى م�سفوفة املخ�س�سات التي تعتر البيانات التاريخية الفعلية معدلة ب�سكل منا�سب للتوقعات واالإحتماالت امل�ستقبلية. يتم ا�ستبعاد الذمم 

املدينة من �سركات املجموعة والذمم املدينة امل�سمونة الأغرا�س هذا التحليل نظرًا لعدم وجود خماطر ائتمان عليها.
ت�ستند معدالت  اخل�سارة على اخلرة الفعلية خل�سائر االإئتمان على مدى ال�سنوات املا�سية. يتم بعد ذلك تعديل معدالت اخل�سارة  ب�سكل مالئم  لتعك�س الفروق بني الظروف االقت�سادية احلالية 

والتاريخية وروؤية املجموعة  للظروف االقت�سادية  على مدى العمر املتوقع  للذمم املدينة.

موجودات مالية اأخرى 

يتكون هذا ب�سكل رئي�س من الودائع لدى البنوك واال�ستثمارات يف اأ�سهم غري م�سعرة والذمم املدينة من ال�سركات امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية وامل�ساريع امل�سركة وموجودات م�ستقه. ان 
املخاطر  الناجتة عن هذه املوجودات املالية  حمدودة وال يوجد �سمانات حمتفظ بها لهذه االطراف نظرًا الأن االأطراف املقابله هي �سركات م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية. وتتمتع البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية املعرف بها بت�سنيف ائتماين مرتفع حتدده وكاالت الت�سنيف االئتمانية الدولية.

35-2 خماطر ال�شيولة 

خماطر ال�سيولة هي خماطر اأن تواجه املجموعة �سعوبات يف جمع االموال  للوفاء بااللتزامات املرتبطة باالأدوات املالية التي يتم ت�سويتها من خالل ت�سليم نقد اأو اأ�سل مايل اآخر. قد تنتج خماطر 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

   كما يف 31 دي�صمرب 2016
النق�سالزيادةمدخالت ذات تاأثري هام
)9.554(9.554اأ�سهم ملكية غري م�سعرة

)9.610(9.610متو�سط القيمة/الدخل قبل الفائدة وال�سريبة والزكاة واال�ستهالك واالطفاء ) 0.5 %( 
   كما يف 1 يناير 2016

النق�سالزيادةمدخالت ذات تاأثري هام
)170.036(170.036اأ�سهم ملكية غري م�سعرة

)9.025(9.025متو�سط القيمه/الدخل قبل الفائده وال�سريبه والزكاه واال�ستهالك واالإطفاء ) 0.5 %( 
بالن�سبة للقيمة العادلة لال�ستثمارات غري امل�سعرة، فاإن التغيري فى اإحدى املدخالت الهامه كما فى تاريخ اعداد القوائم املالية مع 

بقاء املدخالت االأخرى ثابتة �سيكون له التاأثري التالى :
4.34 اإن حركه  اال�ستثمارات  فى القيمه العادله من خالل الدخل ال�سامل االخر هي كما يلي : 

غري م�صعرهم�صعرهمدخلت ذات تاأثري هام
751.696567.634كما يف  1 يناير 2016

15.585)534.604(اال�ستبعادات 
-56.251القيمة العادلة ربح/)خ�سارة( من الدخل ال�سامل االآخر

273.343583.219كما يف 31 دي�سمر 2016  
10.57630.437القيمه العادله ربح/)خ�سارة( من الدخل ال�سامل االآخر

)34.995(-االأ�ستبعادات/الت�سويات
283.919578.661يف نهاية ال�سنة 31 دي�سمر 2017

35. اإداره املخاطر املالية 

تنتج عن اأن�سطة املجموعة خماطر مالية خمتلفة، يتم اإدارتها من خالل عملية حتديد وقيا�س ومراقبة م�ستمرة، مع مراعاة حدود املخاطر وال�سوابط االخرى. وتعتر عملية اإدارة املخاطر هامة 
جدًا ال�ستمرارية حتقيق الربحية للمجموعة. تتعر�س اأن�سطة املجموعة  لعدة خماطر مالية متنوعة تت�سمن ب�سكل رئي�س خماطر ال�سوق وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة.

ت�شعى املجموعة للحد من اآثار هذه املخاطر املالية بطرق خمتلفة، مبا يف ذلك امل�شتقات املالية عند ال�شرورة للتحوط من التعر�س للمخاطر. يخ�شع ا�شتخدام امل�شتقات املالية ل�شيا�شات املجموعة 
النقدية  ال�سيولة  امل�ستقة وا�ستثمار  املالية واالدوات املالية غري  امل�ستقات  ا�ستخدام  الفائدة وخماطر االئتمان و�سوابط  اأ�سعار  التي توفر مبادئ  حول خماطر �سرف العمالت االجنبية وخماطر 

الفائ�سة. ال تقوم املجموعة بالتعامل مع االأدوات او امل�ستقات املالية لغر�س امل�ساربة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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35-4 خماطر العملة

خماطر العملة هي خماطر تقلب قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية . اإن املجموعة معر�سة ملخاطر التقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية  من خالل 
اأعمالها االعتيادية . تراقب املجموعة التقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت  وحتمل االآثار على القوائم املالية املوحدة وفقا لذلك. تغطي املجموعة خماطر العمالت االأجنبية  با�ستخدام اأدوات مالية 

م�ستقة، حيثما كان ذلك منا�سبَا ووفقًا ل�سيا�سات املجموعة.
ين�ساأ تعر�س املجموعة ملخاطر العمالت االجنبية اأ�سا�سا من املعامالت املقومة بالدوالر االأمريكي واجلنية االإ�سرليني واليورو(. بالن�سبة للمعامالت املقومة بالدوالر االأمريكي، فاإن خماطر العملة 

حمدودة، حيث اأن �شعر �شرف الريال ال�شعودي مقابل الدوالر االأمريكي  مربوط وبالتايل ال يوؤخذ يف االعتبار .
اجلدول اأدناه يبني لدى ال�سركة اأ�سل / )اإلتزام( جوهري معر�س ملخاطر العملة : 

31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
)24.4(5.7اجلنية اال�سرليني    

2943.3اليورو
)35.2()60.5(الدوالر اال�سرالى 

اجلدول اأدناه يبني الزياده اأو النق�س بن�سبة 5% فى حالة تغري �سعر �سرف الريال ال�سعودى مقابل العمالت االأجنيبة:  
31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017التغري فى معدل �شرف العملة

)4.766()10.988(+5%اليورو    
%5-10.9884.766

)21.135(5.415+5%اجلنية اال�سرليني    
%5-)5.415(21.135

)17.858()33.218(+5%الدوالر االأ�سرالى 
%5-33.21817.858

35-5 خماطر اأ�شعار  الفائده 

خماطر اأ�سعار الفائده هي خماطر تقلب قيمة االأدوات املالية اأو التدفقات النقدية املرتبطة بها نتيجة للتغريات يف اأ�سعار الفائده ال يوجد لدى املجموعة  موجودات هامة لديها فائدة ولكن لديها 
التزامات  حتمل عمولة كما يف 31 دي�سمر 2017 و 31 دي�سمر 2016 و 1 يناير 2016.

تدير املجموعة قرو�سها باأ�سعار فائدة متغرية با�ستخدام مقاي�سات اأ�سعار الفائدة املتغريه  اإلى الثابتة حيثما كان ذلك منا�سبًا ووفقًا ل�سيا�سات املجموعة. اإن مقاي�سات اأ�سعار الفائدة هذه لها تاأثري  
اقت�سادي  لتحويل القرو�س  من اأ�سعار  فائدة متغرية الى اأ�سعار فائدة  ثابتة. ومبوجب مقاي�سات اأ�سعار الفائدة، تتفق املجموعة مع الطرف املقابل على تبادل الفرق بني عقود اأ�سعار الفائدة الثابتة 

واملتغرية على فرات حمددة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع موجودات مالية ما ب�سرعة ومبلغ  يقارب  القيمة العادلة لها .  اإن هدف املجموعة هو، يف جميع االوقات ، احلفاظ على امل�ستويات املثلى من ال�سيولة لتلبية متطلباتها 
النقدية واملبا�سرة. تراقب املجموعة عن كثب مركز ال�سيولة لديها حيث انها  تعتمد نظامًا قويًا الدارة النقد. حتتفظ ال�سركة مب�سادر متويل كافية مبا يف ذلك القرو�س امل�سركة والثنائية االأجل، 

ت�سهيالت  ال�سحب على املك�سوف وت�سهيالت متويل راأ�س املال العامل من البنوك املحلية والدولية.
يحلل اجلدول اأدناه االلتزامات املالية غري امل�ستقة للمجموعة ح�سب جمموعات اال�ستحقاق  ذات ال�سلة على اأ�سا�س الفرة املتبقية من تاريخ التقرير اإلى تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي. اإن املبالغ 

املف�سح عنها يف  اجلدول اأدناه  هي التدفقات النقدية التعاقدية غري املخ�سومة وتت�سمن مدفوعات العموالت التعاقدية.
املجموعل تاريخ حمدداأكرث من خم�ص �صنواتمن �صنة اإيل 5 �صنواتاقل من �صنة

31 دي�سمر  2017 
17.440---17.440قرو�س ق�سريه االأجل 

قرو�س 
مورديني  

اإلتزامات مالية  اخرى 

813.994
2.656.389
1.734.448

10.783.193
-

942.459

4.002.655
-
-

-
-

240.862

15.599.842
2.656.389
2.917.769

5.222.27111.725.6524.002.655240.86221.191.440
31 دي�سمر  2016 

68.018---68.018قرو�س ق�سرية االأجل 
قرو�س 

مورديني  
اإلتزامات مالية  اخرى

2.392.116
2.233.173
1.463.900

11.668.212
-

276.071

2.466.973
-

133.932

-
-

209.954

16.527.301
2.233.173
2.083.857

6.157.20711.944.2832.600.905209.95420.912.349
1 يناير   2016 

2.017.770---2.017.770قرو�س ق�سريه االجل 
قرو�س 

مورديني  
اإلتزامات مالية  اخرى

3.195.840
2.301.572
1.071.121

6.809.265
-

377.581

5.650.079
-
-

-
-

149.598

15.655.164
2.301.572
1.598.300

8.586.3037.186.8465.650.079149.59821.572.806

35-3 خماطر ال�شوق

خماطر ال�سوق هي خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالإدوات  املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار ال�سوق. تتكون خماطر ال�سوق من ثالثة اأنواع من املخاطر: خماطر اأ�سعار العمالت  
وخماطر  العمالت   وخماطر االأ�سعار االأخرى  مثل خماطر اأ�سعار اال�سهم  وخماطر ال�سلع. تت�سمن االدوات  املالية املتاأثرة مبخاطر ال�سوق القرو�س واال�ستثمارات والذمم املدينة التجارية واالأخرى  املوردون.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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36-3 اللتزامات املحتملة 

لدى املجموعة االإلتزامات املحتملة التالية يف تاريخ التقرير:
1 يناير 2016           31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017

1.470.8001.517.0901.305.000خطابات �سمان 
51.534116.18347.000اعتمادات م�ستنديه 

1.522.3341.633.2731.352.000

باالإ�سافة اإلى، قامت ال�سركه باإ�سدار �سمانات  جتارية ايل اإحدى البنوك التجارية و�سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي من خالل  ح�ستها اململوكة يف راأ�س املال من بع�س امل�ساريع امل�سركة مقابل 
هذه القرو�س . كما  يف 31 دي�سمر 2017 بلغت هذه ال�سمانات 6.999 مليون ريال �سعوي و )31 دي�سمر 2016:  6.986 مليون ريال �سعودي و 1 يناير 2016: 8.408 مليون ريال �سعودي(. 

لدى املجموعة  مطالبات ق�شائية قانونية يف �شياق الن�شاط االإعتيادي الذي يتم الدفاع عنه. هناك اأي�شا بع�س املطالبات يف اإطار الت�شوية النهائية.ال ميكن  حتديد النتائج النهائية لهذه املطالبات 
ب�سكل موؤكد اعتبارًا من تاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة . اإن اداره  املجموعة ال تتوقع ان  يكون لهذه املطالبات  تاثري  �سلبي جوهري على القوائم املالية املوحدة  للمجموعة.

37.  الأحداث الالحقة لتاريخ التقرير 

الحقًا لتاريخ القوائم املالية، اإ�ستملت ال�سركة الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن اإحدي ال�سركات التابعة لها عن ال�سنوات من 2012 اإلى 2015 باإلتزام اإ�سايف بقيمة 210 مليون 
ريال �سعودي. يتمثل االختالف بني اقرارات ال�سركة والربط امل�ستلم يف بند القرو�س واال�ستثمارات يف �سركات تابعة. تعتقد ال�سركة اأن الربط مل ياأخذ يف االأعتبار بع�س املعلومات اجلوهرية، والتي 
تعتزم ال�سركة تقدميها يف اعرا�سها مع امل�ستندات الداعمة واملوؤيدة لوجهة نظرها. اإن ادارة ال�سركة متفائلة وتتوقع ان تعدل الهيئة العامة للزكاة والدخل الربط ل�ساحلها. بناًء علي ذلك، تعتقد 

االدارة اأن النتيجة النهائية لن توؤدي ايل اأية التزامات جوهرية.
مل تكون اأية اأحداث اأخرى بعد تاريخ القوائم املالية وقبل اإ�سدار هذه القوائم املالية املوحدة بتتطلب تعديلها اأو االإف�ساح عنها يف هذه القوائم املالية املوحدة.

38.  اإعتماد القوائم املالية املوحدة 

     مت اعتماد القوائم املالية املوح��دة من جمل�س االإدارة يف 27 فراير 2018م  )املوافق 11جماد الثاين 1439ه� (.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

حتليل احل�شا�شية لالأدوات املالية ذات املعدل املتغري

ال حتت�سب املجموعة اأية اإلتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة عالوة على ذلك، لي�س لدى املجموعة اأي موجودات مالية ذو معدل متغري جوهري. وعليه، فاإن  التغري يف معدل 
العمولة اخلا�سة  باملوجودات  املالية  ذو معدالت  فائدة ثابتة يف تاريخ التقرير لن يوؤثر على ربح ال�سنة.

35-6 اإدارة راأ�س املال

اإن الهدف الرئي�س  الإدارة را�س املال  للمجموعة هو �سمان  املحافظه  على قاعدة را�س  مال قوية للمحافظة على ثقة امل�سثمرين  والدائنني وثقة ال�سوق واملحافظة على معدل منو م�ستمر وم�ستقبلي. 
تدير املجموعة راأ�سمالها للتاأكد من اأن ال�سركات يف املجموعة �سوف تكون قادرة على اال�ستمرار يف اأعمالها على اأ�سا�س مبداأ اال�ستمرارية  وتوفري عائدات مل�ساهميها. تقوم اإدارة املجموعة مبراجعة 

هيكل راأ�س املال على اأ�سا�س منتظم وتقرر وجود مزيج منا�سب  من هيكل الدين وحقوق امللكية.

 36. اللتزامات املحتملة والرتباطات الراأ�شمالية

36-1 الرتباطات الراأ�شمالية

1 يناير 2016           31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
االرتباطات الراأ�سمالية للم�ساريع قيد التنفيذ و�سراء املمتلكات 

117.578493.629519.331واالآالت واملعدات
227.000--ارتباطات العقود اال�ست�سارية

1.628.7981.217.8452.490.992�سراء مواد خام ومنافع خدمات

36-2 التزامات عقود اليجار الت�شغيلية

متثل مدفوعات االيجار الت�سغيلى اإيجارات م�ستحقة لتاأجري االأرا�سي والوحدات ال�سكنية واملواقع اخلا�سة بامل�سانع. ويراوح متو�سط   مدة عقد االإيجار املتفق عليه بني �سنة واحدة اإلى 20 �سنة.
اإن احلد االأدنى لدفعات االإيجار امل�ستقبلية املتعلقة بجميع عقود االإيجار الت�سغيلية غري القابلة لالإلغاء والتي تزيد عن �سنة واحدة هي كما يلي:

1 يناير 2016           31 دي�صمرب 2016           31 دي�صمرب  2017
107.17088.04975.575�سنة واحدة

133.254158.687166.826من �سنتني ايل خم�س �سنوات
19.59014.52016.828اأكرث من خم�س �سنوات

260.014261.256259.229اجمايل احلد االأدنى ملدفوعات التاجري

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 )املبالغ باآلف الريالت ال�شعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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