
 

 

  
  

  نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
  
  

  نماء للكيماوياتشركة 
  شركة مساهمة سعودية مؤسسة ومسجلة في المملكة العربية السعودية

  )٢٠٥٠٠٢٣٢١٦رقم  التجاري السجل(
ر أسهم عن طريق إصدا)  ريال عالوة إصدار٥ رياالت كقيمة اسمية و ١٠( ريال للسهم ١٥ سهم عادي بسعر إصدار يبلغ ٥٢,٠٢٠,٠٠٠طرح 

  حقوق أولوية

مليون ريال سعودي وعالوة إصدار مقدارها  ٥٢٠,٢٠٠,٠٠٠تمثل زيادة في رأس مال الشركة مقدارها و
   رأس المالمن% ٦٨الزيادة وتبلغ نسبة ،  سعودي ريال٢٦٠,١٠٠,٠٠٠
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  المستشار المالي ومدير االكتتاب

  
  
  
  

                           _            
  

  متعهد التغطية الرئيس
  

  البنوك المستلمة
  

  

والمـشار  (د التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية            نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواع         تحتوي  
ـ   ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة فـي نـشرة            مجتمعين) ج(صفحة  ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على         "). الهيئة"إليها ب

 واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها                     اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم    
علـق  وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطي أي تأكيـدات تت                 . في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة        

.بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها

)م٢٦/٠٧/٢٠٠٨ الموافق(هـ ٢٣/٠٧/١٤٢٩ صدرت هذه النشرة بتاريخ



  

 أ   

هام إشعار
 

ـ (" نماء للكيماويـات  بشركة المتعلقة لمعلوماتا عن كاملة تفاصيل ")النشرة("هذه  اإلصدار نشرة تقدم ") نمـاء "أو " شركةال
وعند تقديم طلبات االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب، ستتم معاملـة  . بلالكتتا المطروحة األولوية حقوق وبأسهم

كن الحصـول  المعلـومات التي تحتـويها هذه النشـرة والتي يم       إلىأن طلبـاتهم تستنـد    أساس  المستثمرين على   
 عن أو المستلمة والبنوك شركة الراجحي للخدمات المالية واالكتتاب مدير ومن للشركة الرئيس المقر من منها على نسخ
 sa.com.aldukheil.www: أو موقع المستشار المالي sa.com.nama.www :اإللكتروني الشركة زيارة موقع طريق

  . sa.org.cma.www :ةالمالي السوق هيئة وقعأو م

فيما يتعلـق بطـرح   ومدير لالكتتاب  مالي كمستشار )"يلالما المستشار(" مجموعة الدخيل المالية بتعيين كةشرال قامت لقد
 لتغطيـة   كمتعهد شركة الراجحي للخدمات المالية   كما عينت    ،")االكتتاب("أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة        

  .سهم المطروحة لالكتتابلأل) "٩١"صفحة " كتتابالتعهد بتغطية اال"راجع قسم (االكتتاب 

متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الـصادرة عـن هيئـة           حسبهذه على تفاصيل تم تقديمها        اإلصدار نشرةتحتوي  
مجتمعـين ومنفـردين     "ج" أسماؤهم في صفحة رقم      الواردةويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة     .  بالمملكة السوق المالية 

 هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعـد إجـراء          اإلصدارن دقة المعلومات الواردة في نشرة       كامل المسؤولية ع  
 أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النـشرة إلـى                 ،الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول    

من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه   إن الشركة قامت بالتحريات المعقولة للتأكد       . جعل أي إفادة واردة فيها مضللة     
 مـأخوذ مـن مـصادر       ات وإن جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع         ،النشرة في تاريخ إصدارها   

ـ " رقم أو مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة        المالي   المستشارخارجية، ومع أنه ال يوجد لدى         "هـ
 المستـشار   أن تعتبر غير دقيقة في جوهرهـا، إال         اتومات الواردة عن السوق والقطاع    أي سبب لالعتقاد بأن المعل    

ال يوجد  وعليه فإنه   . اتوق والقطاع  الس بشأنتحقق بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة في هذه النشرة          يلم   المالي
  .أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال هذه المعلومات

النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وخاصة أن الوضـع المـالي للـشركة              إن المعلومات التي تضمنتها هذه      
وقيمة األسهم يمكن أن يتأثرا بصورة سلبية بأية تطورات مستقبلية مثل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب وغيرها                

 النـشرة وال أيـة      وال يجب اعتبار أو تفسير أو االعتماد على تحرير هـذه          . من العوامل الخارجة عن إرادة الشركة     
اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق باألسهم الجديدة لالكتتاب بأي شكل من األشكال كوعد أو تعهد فيما                   

  .يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلية

 أو مدير االكتتاب أو     لماليا بمثابة توصية من جانب الشركة أو مدرائها أو مستشارها            هذه  اإلصدار نشرة اعتبارال يجوز   
 هذه ذات طبيعة عامة تم      اإلصدار نشرة   فيوتعتبر المعلومات الموجودة    . عملية االكتتاب  في من مستشاريهم للمشاركة     أي

.  أو االحتياجـات االسـتثمارية الخاصـة       المالي االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع        في األخذ بدون   إعدادها
قبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة          و،   هذه لم لنشرة اإلصدار  ويتحمل كل مست  

بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة هذا االستثمار والمعلومات المدرجة بخصوصه في هـذه النـشرة لألهـداف                 
  .واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به

. ولوية على المساهمين المستحقين المقيدين في سجالت الشركة بتاريخ األحقيـة          يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األ     
من  االكتتاب ومديروتطلب الشركة . كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع األسهم الجديدة في أي دولة أخرى

 .متلقي هذه النشرة التعرف على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها
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  السوقبيانات الصناعة و

        صـودا إدارة ) ب(إدارة نمـاء  ) أ( : المـصادر التاليـة  مـن  والقطاع السوقب المتعلقة معلوماتال على الحصول تم
مجموعة موثوقة غير أن    المصادر المذكورة   ، ويعتقد أن تقديرات وتحليالت هذه        المحدودة أوربيكمشركة تكنون   ) ج(

  .قل، وبالتالي ليس هنالك ضمان لدقتها أو اكتمالهابالتحقق منها بشكل مستقم تلم   الماليةالدخيل

  المعلومات المالية

 م٢٠٠٦م و ٢٠٠٧ ديـسمبر    ٣١ للسنوات المالية المنتهيـة فـي         المراجعة  الموحدة لقد تمت مراجعة البيانات المالية    
هيئة الـسعودية   واإليضاحات المرفقة والتي تم إدراجها في النشرة وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن ال            ، م٢٠٠٥و

 عضو مستقل   - بكر أبو الخير وشركاهم    شركة تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة من قبل      . للمحاسبين القانونيين 
  . وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي،في ديلويت آند توتش

 المستقبلية واإلفادات التوقعات

 هذه النشرة على أساس افتراضات معينة، وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية            لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها     
  .االفتراضات، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعاتتلك عن 

المستقبلية عن طريـق    ويستدل على هذه اإلفادات     ". إفادات مستقبلية "تمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة اإلصدار        
" من المتوقع   "أو  " ينبغي"أو  " سوف  "أو  " ربما"أو  " تتوقع"أو  " تعتقد"أو  " تقدر"أو  " تخطط"استخدام بعض الكلمات مثل     

. أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنـى              " يخمن"أو  " سيكون"أو  
.  وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء المـستقبلي              وتعكس هذه اإلفادات  

العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتـؤدي                  كما أن هناك    
وقد تـم اسـتعراض     .  اإلفادات المستقبلية المذكورة   إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحةً أو ضمنياً في          

 من هذه النشرة    قسم آخر بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيالً في                 
 تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة            وفي حال "). ٤"صفحة  " عوامل المخاطرة "راجع قسم   (

ت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جـوهري                    أو ثب 
  .عن تلك الموضحة في هذه النشرة

ومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم، فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميليـة لهيئـة الـسوق                   
أي وقت بعد صدور موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسهمها فـي القائمـة   المالية إذا تبين للشركة في    

حدوث أي تغير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو أي مستند مطلوب               ) ١: ( وذلك عند    ،الرسمية
.  نشرة اإلصـدار   همة كان يتوجب تضمينها في    ظهور أي مسائل إضافية م    ) ٢(بموجب قواعد التسجيل واإلدراج أو      

، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات عـن الـصناعة أو الـسوق أو                  عدا الحالتين المذكورتين  وفيما  
. إفادات التوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غيـر ذلـك                  

ت عدم اليقين واالفتراضات، فإن األحداث والظـروف الخاصـة بالتوقعـات            ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها، ولحاال    
وعليه، يجب على   . ه الشركة، أو قد ال تحدث إطالقاً      المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث بالشكل الذي تتوقع          

وأن ال يعتمدوا علـى     ،  المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات    المساهمين المستحقين أن يدرسوا جميع إفادات التوقعات        
  .هذه اإلفادات بشكل أساسي
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  دليل الشركة

  
  اإلدارةأعضاء مجلس 

  
  مجلس اإلدارة

  الصفة  المنصب  االسم
  غير تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة    القصيبيزسعود عبد العزي/ األستاذ 
  فيذيتن  عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  عبد المحسن حسين العقيلي/ األستاذ 
  مستقل  عضو مجلس اإلدارة   الملحمفخليفة عبد اللطي/ األستاذ 
  مستقل  عضو مجلس اإلدارة    الروافخالد سليمان عبد اهللا/ األستاذ 
  مستقل  عضو مجلس اإلدارة   محمد عبد العزيز البحر/ األستاذ 
  مستقل  عضو مجلس اإلدارة    العمروسليمان عبد اهللا/ األستاذ 
  مستقل  عضو مجلس اإلدارة   ن خالد التركي سلطا/ األستاذ 

  إدارة شركة نماء: المصدر
  

  عنوان الشركة
  

  شركة نماء للكيماويات 
  ٣١٩٦١مدينة الجبيل الصناعية ، ١١٩١٩ص ب 

  المملكة العربية السعودية 
   ٣٤٧٨٨٨٨ -٣ -٩٦٦+: هاتف
 ٣٤٧٨٦٦٦ -٣ -٩٦٦+ : فاكس

 
  
                      المعتمد ممثل ال

  د عبد العزيز القصيبيسعو / األستاذ
   رئيس مجلس اإلدارة

  شركة نماء للكيماويات 
  ٣١٩٦١مدينة الجبيل الصناعية ، ١١٩١٩ص ب 

  المملكة العربية السعودية 
   ٣٤٧٨٨٨٨ -٣ -٩٦٦+: هاتف
   ٣٤٧٨٦٦٦ -٣ -٩٦٦+: فاكس

  
  

     الشركةإدارةتير مجلس سكر
  كمال محمد فطايرجي  / األستاذ

  شركة نماء للكيماويات 
  ٣١٩٦١مدينة الجبيل الصناعية ، ١١٩١٩ص ب 

  المملكة العربية السعودية 
   ٣٤٧٨٨٨٨ -٣ -٩٦٦+: هاتف
  ٣٤٧٨٦٦٦ -٣ -٩٦٦+: فاكس

  
  
  
  
  
  



  

 د   

  
  

  مسجل األسهم
  

  )تداول(السوق المالية السعودية 
   طريق الملك فهد ٧٠٠أبراج التعاونية 

  ١١٥٥٥الرياض ، ٦٠٦١٢٠ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  
  
  

  البنوك الرئيسة للشركة
  
  

  التجاري األهليالبنك 
  فرع الدمام

  ٣١٤٣٢الدمام ، ٥٥٨٨ص ب 
  المملكة العربية السعودية 

  
 

  مجموعة سامبا المالية
   الخبرفرع

  ٣١٩٥٢الخبر ، ٨٤٢ص ب 
  المملكة العربية السعودية 

  
  

  البنك السعودي االستثماري
  فرع الخبر

  ٣١٩٥٢الخبر ، ١٥٨١ص ب 
  لعربية السعودية المملكة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ه   

  
  األطراف الرئيسة في االكتتاب

  
   ومدير االكتتابالمستشار المالي

  

  
  مجموعة الدخيل المالية

   شارع المعذر، الرياض
  ١١٤٥١الرياض ، ٢٤٦٢ب .ص

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦ - ١ – ٢٩٢٧٧٨٨: هاتف
  +٩٦٦ - ١ – ٤٧٨٧٥٦٩: فاكس

  
  

  لالكتتابي المستشار القانون
 
  

   محامون ومستشارون قانونيون - عبد العزيز العساف
   ٢٤ الطابق ،برج المملكة، طريق الملك فهد، الرياض
   ١١٦١٣ الرياض ،٩٠٢١٧ص ب 

  المملكة العربية السعودية 
   +٩٦٦  – ١ – ٢١١٢٠٠٠ :هاتف
  + ٩٦٦  – ١ – ٢١١٠٨٠٨: فاكس

  
  

  المحاسب القانوني
  

 عضو مستقل في    -ركاه   بكر أبو الخير وش    شركة
   توش أندديلويت 
  شارع العليا العام، الرياض

  ١١٤١١الرياض ، ٢١٣ب .ص
  المملكة العربية السعودية

  + ٩٦٦ - ١ - ٤٦٣٠٠١٨: هاتف
  +٩٦٦ - ١ - ٤٦٣٠٨٦٥: فاكس

  
  مستشار دراسات السوق

  
  

  تكنون أوربيكم
   كاليكوهاوس، بالنتيشن وارف١٢

  يورك بليس
   تى ان ٣ ١١لندن اس دبليو 

  بريطانيا
  + ٤٤٢  - ٠٧٩٢٤٣٩٥٥: هاتف
  + ٤٤٢  - ٠٧٩٧٨٥٣٠٧: فاكس

  
  

  :تنويه
 ضمن اوعلى نشر إفاداته  ا وعلى إضافة شعاراتها      الكتابية على اإلشارة إلى أسمائه     ا موافقته ت أعاله قد أعط   ة المذكور األطرافإن جميع   

  . حتى تاريخ هذه النشرةهذه النشرة ولم يتم سحب هذه الموافقة
  



  

 و   

  
  

  متعهد التغطية
  

  للخدمات الماليةشركة الراجحي 
  شارع العليا العام

  ١١٤١١، الرياض ٢٨ب .ص
  المملكة العربية السعودية 

  + ٩٦٦ - ١ - ٢٧٩٥٨٠١: هاتف
  +٩٦٦ - ١ - ٢٧٩٥٨٤٦: فاكس

  
  البنوك المستلمة 

  
  المركز الرئيس

  ٢١٤٤٢، جدة ٦٢٧٧ب .ص
  المملكة العربية السعودية 

  

  رئيسالمركز ال
  ٢١٤٨١ جدة، ٣٥٥٥ب .ص

  المملكة العربية السعودية 
  

  المركز الرئيس
  ١١٤٢١، الرياض ٨٣٣ب .ص

  المملكة العربية السعودية 
  

  المركز الرئيس
  ١١٤١١، الرياض ٢٨ب .ص

  المملكة العربية السعودية 
  

  المركز الرئيس
  ١١٤١٦، الرياض ٢٢٦٢٢ب .ص

  المملكة العربية السعودية 
  

  ئيسالمركز الر
  ١١٤٣١، الرياض ١٤٦٧ب .ص

  المملكة العربية السعودية 
  
  
  



  

 ز   

  
  كتتاباال ملخص

  الشركة

، "نمـاء "أو  " الشركة"ويشار إليها بـ    (شركة نماء للكيماويات    
وهي شـركة مـساهمة سـعودية بـسجل تجـارى رقـم             

ــاريخ ٢٠٥٥٠٠٧٤٢٠ ــق ٢٠/٠٢/١٤٢٧ وت ـــ المواف ه
  م٢٠/٠٣/٢٠٠٦

  أولويةإصدار أسهم حقوق   طبيعة اإلصدار

   ريال للسهم          ١٥  ألولويةاسعر أسهم حقوق 

   رياالت للسهم١٠  القيمة االسمية 

   ريال للسهم٥   اإلصدارعالوة 

   سهم عادي٧٦,٥٠٠,٠٠٠  مجموع األسهم القائمة والمصدرة قبل االكتتاب 

   ريال سعودي٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠  رأس مال الشركة الحالي

   سهم عادي٥٢,٠٢٠,٠٠٠  تاب لالكتمجموع األسهم المطروحة

  سهم ١٢٨,٥٢٠,٠٠٠  مجموع األسهم بعد االكتتاب 

  من رأس مال الشركة% ٦٨  نسبة الزيادة

  ريال ١,٢٨٥,٢٠٠,٠٠٠  رأس المال بعد الزيادة

   ريال٧٨٠,٣٠٠,٠٠٠  إجمالي حصيلة اإلصدار 

  ريال ١٦,٣٠٠,٠٠٠  تكاليف الطرح

   ريال٧٦٤,٠٠٠,٠٠٠  رح إجمالي حصيلة اإلصدار بعد خصم تكاليف الط

  تاريخ األحقية
والتـي  نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غيـر العاديـة           
بتـاريخ  ستصوت على الزيادة المقترحـة فـي رأس المـال           

  م٢٦/٠٧/٢٠٠٨هـ الموافق ٢٣/٠٧/١٤٢٩

  مساهمو الشركة كما في تاريخ األحقية  أحقية األسهم الجديدة/ المساهمون المستحقون 

  اهمون المستحقون غير المشاركين في االكتتابالمس

سيكون المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب        
في أسهم حقوق األولوية عرضة النخفـاض نـسبة والقـيم           

ووفقاً لتعليمـات هيئـة     . اإلجمالية لألسهم المملوكة لهم حالياً    
همين السوق المالية وتمشياً مع متطلباتها فسيـتم تعويض المسا       

المستحقين الذين ال يشاركون في االكتتـاب باسـهم حقـوق           
األولوية عن طريق منحهم مبلغ، إن وجد، يتم احتسابه حسب          

  "شروط وتعليمات االكتتاب"اآللية الموضحة بالقسم 



  

 ح   

 االكتتاب متحصالت استخدام

  

 الطـرح  رسـوم  خصم بعد الشركة متحصالت صافي يبلغس

 ل ريـا ٧٦٤,٠٠٠,٠٠٠ حـوالي  بـه  المتعلقة والمصروفات

االكتتاب في زيادة  متحصالت استخدام الشركة وتنوي .سعودي

ة الشركة توسعتمويل مشروع و ةخطة الشرك لتنفيذرأس المال 

وشركة الجبيل للصناعات الكيماوية    " صودا "–العربية للقلويات 

 مقر رئـيس    وإلنشاءولالستحواذ على شركة أخرى     " جنا "–

  . لشركة نماء

 مليـون   ١,٦٦٥ هذه المشاريع اإلجمالية حـوالي       وتبلغ تكلفة 

"). استخدام متحصالت االكتتـاب   "راجع قسم   (ريال سعودي   

 بخطـة  المرتبطة التقديرية التكاليف يوضح يلي ملخص وفيما

  :الشركة توسع

 

  )بماليين الرياالت( ملخص المبالغ المطلوبة

  حقوق الملكية  
صندوق التنمية 
  الصناعية السعودي

قروض من 
  المجموع  بنوك محلية

  ١،٤٦٨  ٢٩١,٥  ٥٨٩,٥  ٥٨٧  ١٢٠+ حصاد –مشروع توسعة جنا 

  ٤٧  -  ٢٠  ٢٧  مشروع توسعة صودا 

  ١٠٠  -  -  ١٠٠  عملية استحواذ 

  ٥٠  -  -  ٥٠  المباني والمكتب الرئيس 

 ١،٦٦٥  ٢٩١,٥  ٦٠٩,٥  ٧٦٤  اإلجمالي
  إدارة شركة نماء: المصدر

  

ية المطلوبة لتمويل هـذه     من المتوقع أن تبلغ االحتياجات المال     

 مليون  ٧٦٤والتي سيتم تغطية    ،  مليون ريال  ١,٦٦٥المشاريع  

وسيتم تمويل الجزء المتبقـي     ، ريال منها عن طريق االكتتاب    

عن طريق قرض من صندوق التنمية الـصناعية الـسعودي          

  . وقروض قصيرة وطويلة األجل

 ريـال   ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠سيتم زيادة رأس مال الشركة مـن        

أي بزيادة تبلغ   ،  ريال سعودي  ١,٢٨٥,٢٠٠,٠٠٠إلى  سعودي  

وسيتم إضافة عـالوة    ، مليون ريال سعودي   ٥٢٠,٢٠٠,٠٠٠

 ريال سعودي إلى حـساب    ٢٦٠,١٠٠,٠٠٠اإلصدار والبالغة   

وسيتم استخدامها فـي    ، عالوة اإلصدار في حقوق المساهمين    

  .تغطية تكاليف مشاريع التوسعة ومتطلبات رأس المال العامل

  



  

 ط   

  تاب في أعداد إضافية من األسهماالكت

  

 إقفـال  آخر عند الشركة سجالت في المسجلين للمساهمين يحق
 على توافق التي العادية غير العامة الجمعية قبل انعقاد للتداول
 األسهم من إضافية أعداد في طلب االكتتاب المال، رأس زيادة
 نويكـو  .فيها أولوية االكتتاب حق يمارس لم التي تلك لتغطية
  :فقط التالية األسعار بأحد االكتتاب

 .لالكتتاب الجديد السهم فيه طُرح الذي السعر .١

 مضافاً لالكتتاب الجديد السهم فيه طُرح الذي السعر .٢
 سهم سعر بين الفرق من ثالثين بالمائة يعادل مبلغ إليه

 عقد الجمعيـة  يسبق الذي التداول نهاية في الشركة
 المال رأس زيادة على توافق التي العادية غير العامة
 غيـر  العامـة  الجمعية عقد بعد السهم المعدل وسعر
مضروباً في ناتج قسمة عدد أسهم الـشركة         العادية،

 أقـرب  إلى مقربة الحالي على عدد األسهم الجديدة،
 .صحيح رقم

 مضافاً لالكتتاب الجديد السهم فيه طُرح الذي السعر .٣
 سهم سعر بين قالفر من ستين بالمائة يعادل مبلغ إليه

 عقد الجمعيـة  يسبق الذي التداول نهاية في الشركة
 المال رأس زيادة على وافقت التي العادية غير العامة
 غيـر  العامـة  الجمعية عقد بعد السهم المعدل وسعر
 مضروباً في ناتج قسمة عدد أسهم الـشركة         العادية،

 أقـرب  إلى مقربة الحالي على عدد األسهم الجديدة،
 .صحيح رقم

 مضافاً لالكتتاب الجديد السهم فيه طرح الذي السعر .٤
 سهم سعر بين الفرق من بالمائة يعادل تسعين مبلغ إليه

 الجمعيـة  يسبق عقد الذي التداول نهاية في الشركة
 المال رأس زيادة على وافقت التي العادية غير العامة
 غيـر  العامـة  الجمعية عقد بعد السهم المعدل وسعر
اً في ناتج قسمة عدد أسهم الـشركة         مضروب العادية،

 أقـرب  إلى مقربة الحالي على عدد األسهم الجديدة،
 .صحيح رقم

 كالتـالي  األسهم من إضافية أعداد في االكتتاب أسعار وستكون
 ريـال  ٢١ للسهم، ريال ١٩ للسهم، ريال ١٧للسهم،  ريال ١٥
 أكثـر  اختيار  المستحقللمساهم يجوز ال أنه مراعاة مع، للسهم
 .صحيح رقم أقرب إلى مقربة واحد، سعر من



  

 ي   

   األسهم تخصيص

  

 مـن  سـهم ) ٢٥( لكل أدنى كحد سهم )١٧(عدد  سيخصص
 سـجالت  فـي  المقيـدين  المساهمين قبل من المملوكة األسهم

 ممـن  والذين يقدمون طلباً لـذلك و      األحقيةالشركة في تاريخ    

راجـع قـسم   (ح صحي بشكل لالكتتاب لتقدمت اإجراءا يكملون

).  هذه النشرة  من" ٩٩"في صفحة   " روط وتعليمات االكتتاب  ش"

 المعادلة األسهم الجديدة حسب كامل في االكتتاب عدم حال وفي
 تخصيص األسهم اإلضافية للمـساهمين  سيتم أعاله الموضحة
المستحقة لهم  األسهم عن زيادة أسهم في اكتتبوا الذين المستحقين

القسم  في الموضحة سعاراأل من فاألقل األقل ثم األعلى بالسعر

 طلبات االكتتاب زادت حال وفي". االكتتاب شروط وتعليمات"
 للبيع المتاحة األسهم عن أعاله الواردة األسعار من سعر أي عند

. الـشركة  من ما يملكونه لنسبة وفقاً المكتتبين بين سيتم التوزيع

 يـتم  لـم  الجديدة األسهم من أسهم أية متعهدو التغطية ويشتري
أمـا بالنـسبة   . وجـدت  االكتتاب، إن فترة خالل بها كتتاباال

فسيتم جمع كسور األسهم في محفظة      ، لمستحقي كسور األسهم  

ر  ثم يوزع الفائض عن سـع      واحدة ومن ثم تباع بسعر السوق     

 الطرح على حملة األسهم في تاريخ األحقية كل حسب الكسور
شـروط وتعليمـات   " يرجى مراجعة قـسم  . (يستحقها التي

  .")الكتتابا

  رد الفائض

  

إلى المكتتبين دون   ) إن وجد (سوف تتم إعادة فائض االكتتاب      
أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتـاب أو البنـوك           
المستلمة وسوف يتم اإلعالن عن عمليـة التخـصيص ورد          

هــ الموافـق    ١٩/٠٨/١٤٢٩أقـصاه   الفائض في موعـد     
ليمـات  شـروط وتع  "  مراجعة قسم    يرجى (م٢٠/٠٨/٢٠٠٨

  ").االكتتاب

  األولوية  حقوق أسهم اكتتاب شروط

  

 الـشركة  مـساهمي  على  أسهم حقوق األولويةطرح يقتصر
 انعقاد تاريخ  نهاية تداول يومفي  في سجالت الشركةالمقيدين
هـ الموافق ٢٣/٠٧/١٤٢٩بتاريخ ة العادي غير العامة الجمعية

ـ  في  بحقهاالشركة وتحتفظ. م٢٦/٠٧/٢٠٠٨ كل  بـش رفضال

 كليا – المطروحة األسهم في اكتتاب نموذج أيكلى أو جزئي 
 شـروط االكتتـاب   كافـة  النموذج يستوف لم ما  - جزئيا أو

 فـي  اكتتاب نموذج أي سحب أو تعديل يجوز وال . ومتطلباته
 قبـل  من النموذج ويشكل قبول .تقديمه بعد المطروحة األسهم
يرجى مراجعة قسم ( كةوالشر المكتتب بين ملزما اتفاقاً الشركة

  . ")شروط وتعليمات االكتتاب" 

  



  

 ك   

 األسهم تداول

  

 عنـد  تداول نظام على لالكتتاب المطروحة األسهم تداول يبدأ
 األسهم المطروحـة  بتسجيل المتعلقة اإلجراءات كافة استكمال

  .وتخصيصها

  

  التصويت  أسهم

  

 حقـوق أية  سهمي أل وليس األسهم من فقط واحدة فئة للشركة
 علىعشرين سهماً ) ٢٠ (يمتلك مساهم ولكل. ةتفضيلي صويتت

 مـن  سهم كل ويحمل .الجمعية العامة حضور في الحق األقل
وال توجد تعديالت في حقوق . التصويت حق المطروحة األسهم

  .األسهم الجديدة التي سيتم إصدارها

  

  ألسهم  ارباحأ

  

الشركة ستستحق األسهم المطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها        
عن الفترة منذ ابتداء االكتتاب وعن السنوات المالية التي تليها          

  . ")األرباح سياسة توزيع" قسم يرجى مراجعة(

  

 عوامل المخاطرة

  

لإلطالع على العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند تقيـيم          
عوامل "يرجى مراجعة قسم    ، االستثمار في األسهم المطروحة   

  ".المخاطرة

  
  

  



  

 ل   

  للمكتتبين مهمة يختوار

 علـى  ،لمكتتبـين  لةالمهم التواريخ يخص فيما النشرة هذه من أخرى أماكن في كذلك ترد والتي ،أدناه الواردة التواريخ تدل
 التـواريخ  عن اإلعالن وسوف يتم .للتغيير تخضع وقد ،األولوية حقوق أسهم باكتتاب تتعلق معينة رئيسية ألحداث التوقيت
  .(www.tadawul.com.sa)  أو عبر موقع تداول اإللكتروني على اإلنترنتمطبوعةال صحفال خالل من الفعلية

  التـــــــــاريخ  كتتابالل المتوقع الزمني الجدول

  )م٠٢/٠٨/٢٠٠٨ الموافق(هـ ٠١/٠٨/١٤٢٩ يوم  االكتتاب فترة بداية 

  )م١٣/٠٨/٢٠٠٨ الموافق(هـ ١٢/٠٨/١٤٢٩ يوم  االكتتاب فترة يةنها

  بلالكتتا المطروحة المال رأس زيادة مأسه تخصيص
  )م٢٠/٠٨/٢٠٠٨ الموافق(هـ ١٩/٠٨/١٤٢٩ يوم  )إن وجدت(وإعادة المبالغ الفائضة 

  مبالغ كسور األسهم الخاصة بإصدار أسهم حقوق األولوية رد
سيتم اإلعالن عن التاريخ قريباً في الصحف المحليـة         

اإللكترونـي علـى اإلنترنـت        تـداول  وعبر موقع 
(www.tadawul.com.sa).  

  

  توقع بدء تداول األسهم المطروحة لالكتتاب

سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالكتتـاب حـال         
وذلـك  ، االنتهاء من اإلجراءات النظامية ذات العالقة     

بعد فترة وجيزة من رد الفائض وبالتنسيق مع هيئـة          
  .وسوف يتم اإلعالن عنه الحقاً، السوق المالية وتداول

 فقط عن طريق القيد الدفتري االلكتروني فـي سـجل      نافذاً) تداول( في السوق المالية السعودية      األسهملتداول في   يكون ا س
ولـن  . سلسلة يتم تخصيصها في النظام الرقمي لتـداول       ت عن طريق أرقام م    لألسهم ويتم البيع والشراء     . في تداول  األسهم

 شهادات أسـهم  إصدار وقد يطلب المساهمون مع ذلك      ،دات األسهم  عن طريق شها    في تداول نافذاً   لألسهميكون أي تداول    
  .  ألغراض التداولاستخدامها أن مثل هذه الشهادات لألسهم ال يمكن إال ، فقطالملكية ىلهم كدليل عل

  :كيفية التقدم بطلب االكتتاب

ق حسابات المكتتبين المـصرفية     سيتم توفير نماذج طلبات االكتتاب لدى فروع البنوك المستلمة، ويمكن االكتتاب عن طري            
مسحوب على إحدى البنوك ) باسم شركة نماء للكيماويات(لدى أي من البنوك المستلمة أو االكتتاب بشيك مصرفي مصدق   

  . المحلية

بهذه النشرة ويجب علـى     " االكتتاب تعليماتشروط و "ويجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في قسم           
اهم مستحق أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب، وتحتفظ الشركة بحقها فـي رفـض أي      كل مس 

 وال. طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة، كلياً أو جزئياً في حالة عدم استيفاء الطلب ألي من شروط أو متطلبات االكتتـاب             
يمثل طلب االكتتـاب عنـد      . ن مدير االكتتاب والبنوك المستلمة    يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد استالمه م         

  ").شروط وتعليمات االكتتاب" يرجى مراجعة (تقديمه عقداً ملزماً بين الشركة والمساهم المستحق 

  

  

  



  

 م   

 ص للمعلومات األساسيةملخ

 .المكتتبـين  قد تهم التي ماتالمعلو كافة يشمل وال اإلصدار نشرة في المدرجة المعلومات عن موجزة نبذة الملخص هذا يعد
 المـصطلحات  بعض تم تعريف وقد .األسهم في ستثمارالا قرار اتخاذ قبل بأكملها قراءتها النشرة هذه مستلمي على ويجب
  ."واختصارات تعريفات" قسم تحت النشرة هذه في المدرجة

  الشركة

، وكـان مقرهـا     "العربية للتنمية الصناعية  الشركة  "شركة نماء للكيماويات شركة مساهمة سعودية، تم تأسيسها باسم          
 بتاريــخ  ٢٠٥٠٠٢٣٢١٦رقـم   التجـاري  السعودية بموجب السجل العربية الرئيـس في مدينة الدمام في المملكة

شـركة نمـاء    "وقد تم تعديل اسم الشركة ليـصبح االسـم الحـالي            . م١٢/٠٥/١٩٩٢هـ الموافق   ١٠/٠١/١٤١٢
  .يس للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيلكما تم نقل المركز الرئ، "للكيماويات

 السجل التجاري الجديد للشركة     ارإصدم وتم   ٢٠٠٦ير االسم ونقل مقر المكتب الرئيسي في يناير         ي تغ إجراءاتوقد اكتملت   
  . م٢٠/٠٣/٢٠٠٦هـ الموافق ٢٠/٠٢/١٤٢٧ وتاريخ ٢٠٥٥٠٠٧٤٢٠ قمرب

 سهم عـادي    ٧٦,٥٠٠,٠٠٠ مقسم إلى    ، في تاريخ هذه النشرة     كما  ريال سعودي  ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠بلغ رأس مال الشركة     ي
  .ويقع مقر شركة نماء للكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية.  رياالت للسهم الواحد١٠  اسمية تبلغبقيمة

فـي  ، والتي تعمل كل منها بموجب سجالت تجارية مـستقلة        ، والشركات التابعة لها  لشركة  ل تتلخص األغراض الرئيسة  
  .يةلبتروكيماوالت الكيماوية وامجاالغيل وإدارة المشاريع الصناعية في تشوامتالك 

تـصدير  و ويقمـصانعها وتـس  إدارة وتشغيل و هو امتالك وتطوير المشاريع الصناعية       شركة نماء للكيماويات  إن هدف   
نشاط ديها  ليس ل أن  حيث  ، صوداشركة  وجنا   شركةوهي تقوم بذلك من خالل شركاتها التابعة        ، منتجاتها لألسواق العالمية  

  .بهاتجاري مستقل 

ومن ثم تقوم بتكوين  شركة      ، حيث تقوم بتأسيس مشاريع وتمويلها    ، تتبع نماء إستراتيجية استثمارية معينة في استثماراتها      
من . وتحول التكاليف التي تتكبدها في التأسيس إلى كل من هذه المشاريع بحسب تكلفته، لكل مشروع بسجل تجاري مستقل

مـشروع  :  األول ،كيماويـات بتروتمويل مشروعين كبيرين في قطـاع ال      و  هو تأسيس   منذ تأسيسها  به نماء مت  ما قا أهم  
 شـركة   من خالل " جنا"شركة   :الثانيو. م١٩٩٥ عام    في نتاجاإل تبدأوالتي   ، من خالل الشركة العربية للقلويات     "صودا"

 في مدينـة الجبيـل       كل من هاتين الشركتين    قع ت .م٢٠٠١ عام   بدايةفي  نتاج  اإل تبدأوالتي   ،الجبيل للصناعات الكيماوية  
  . جناشركة من % ٩٥صودا وشركة من % ٩٠النشرة  تاريخ هذه فيتمتلك شركة نماء كما و ،الصناعية

، االلكترونيات، الغراء،  التي تستخدم في الطالءيبوكسياال جنا هو تصنيع وتسويق مادة شركةالنشاط الرئيس ل :شركة جنا
 تحـت   يبوكسياالوتسوق الشركة إنتاجها من     ،  طن سنوياً  ٦٠,٠٠٠تبلغ طاقة المصنع اإلنتاجية حالياً      . ات وغيرها المركب

وتعمل شركة نماء حالياً على مشروع توسعة جنا المعروف بــ           ". ®ارالدايت" واالسم التجاري    "®رزين"االسم التجاري   
 إنتـاج    حيث يشمل هذا المـشروع     ،م٢٠٠٨ من عام الثاني  الربع   اإلنتاج في يبدأ عملية   والذي من المقرر أن     ، "١ حصاد"

  . عبر التكامل الخلفي لإلنتاجيبوكسياالالمواد الخام لصناعة 

 في  التي تستخدم  ، والصودا الصلبة  الصودا الكاوية حبيبات   وتسويق   إنتاجالصودا هو    شركةل الرئيسالنشاط   :شركة صودا 
 . وغيرها النسيج والمنظفات و مادة كيمائية قاعدية قوية تدخل في صناعة الورق          غالباً ما تكون بمثابة   وهي  ، اتصناععدة  
 توسـعة  وتخطـط الـشركة إلـى   ،  من الصودا الصلبة وحبيباتها  طن سنوياً  ٥٠,٠٠٠ حالياً مصنعلل اإلنتاجية الطاقةتبلغ  
  .الصودا سنوياً من طن) مائة ألف( ١٠٠,٠٠٠ إلىصل ت ليةنتاجطاقته اإلتم مضاعفة ت بحيث هامصنع

وهـي  ، "شركة نماء لالستثمار الـصناعي    "م بتأسيس شركة أخرى تحت اسم       ٢٠٠٧كما قامت شركة نماء في بداية عام        
من شـركة نمـاء     % ٩٥وتملك شركة نماء للكيماويات نسبة      ،  لحداثة تأسيسها  شركة استثمارية لم تبدأ نشاطها الفعلي بعد      

  .لالستثمار الصناعي



  

 ن   

  شركة الرؤية 

تحقيق استثمارات رابحة وتنمية وتطوير نشاطاتها وتعزيز عالقتها مع         ومتميزة في    هي أن تصبح رائدة      اء نم رؤية شركة 
  .شركائها وعمالئها وكسب رضائهم ووالئهم

  
  شركة  الرسالة

 موارد عن طريق والبتروكيماويةتطوير وتنفيذ وتشغيل المشاريع الكيماوية  خالل  التطور والنمو منشركة نماء إلى ىتسع
  .صالح عمالئها وحملة أسهم الشركةل التعاون مع شركاء من خاللالشركة الذاتية و

  
  شركةالإستراتيجية 

 مادته الخـام  التكامل الخلفي لتصنيع     من خالل    يبوكسياال إنتاج شركة نماء ألن تصبح شركة رائدة في         إستراتيجيةتهدف  
 إنتـاج  فـي    عالميـاً  الرائدة اتالشركمن   لتصبح    إنتاجها وزيادة مالئهاع قاعدة   توسيعل كما تهدف ، )االيبكلوروهيدرين(
ـ         تبتروكيماوياع  يرا تطوير مش  ىوتعمل نماء عل  . يبوكسياال  ى المـد  ى مع شركاء أجانب كخيار استراتيجي لنموهـا عل

  .  الطويل لمصلحة حملة أسهمها

  
  إصدار أسهم حقوق األولوية 

نماء تنوى شركة  ، صودامصنع  جنا ومصنع إنتاجة توسع خطة مع ياشاوتم والتمويلي االستثماري الشركة نهج من انطالقًا
هـا مـن   مالرأس زيادة   تمويل هذه التوسعات من خاللقررت الشركة، ذلك أجلومن  .التوسع في المشاريع االستثمارية

سهم عادي عـن طريـق       ٥٢,٠٢٠,٠٠٠بطرح  ريال سعودي    ١,٢٨٥,٢٠٠,٠٠٠ إلىريال سعودي    ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠
 جديدهم س )١٧( إصدار في العملية هذه وتتمثل .األحقية تاريخ المقيدين في األسهم حملة لصالحهم حقوق أولوية إصدار أس

   . في تاريخ األحقيةاألسهم حملة يملكها سهم )٢٥( لكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 س   

 المالي األداء ملخص

للسنوات المالية المنتهيـة  المراجعة الموحدة  المالية وائمالق باإلضافة إلى ،أدناه الوارد المالية القوائم ملخص قراءة يجب
 اإلدارةمناقـشة  " قـسم  في وذلك ،بها المرفقة اإليضاحات ذلك في بما ،م٢٠٠٥و ،م٢٠٠٦ ،م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في 

  . هذهنشرة اإلصدار من "ت للمركز المالي ونتائج العملياهاوتحليل

 المالية  النتائج ملخص

ــو   م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  )التالريا آالفاألرقام ب( ــدل النم مع
  السنوي المركب

  الموحدةالمالي المركز قائمة
  )%١٠,٤٢(   ٤٧٥،٣٤١   ٣٠٠،٣١٠  ٣٨١،٤١٤  موجودات متداولة

 %٤٩,٧٠ ٦١١،١٢٠  ٨١٤،٢٧٦  ١،٣٦٩،٥٧٧  موجودات غير متداولة

 %٢٦,٩٥ ١،٠٨٦،٤٦١  ١،١١٤،٥٨٦  ١،٧٥٠،٩٩١  إجمالي الموجودات

 %١٥,٨٤ ١٧٥،٠٣٢  ٢٤٥،١٦٧  ٢٣٤،٨٥٩ مطلوبات متداولة

 %١٤٧,٥٣ ٩٧،٠٤٨   ٧٩،٨١٥  ٥٩٤،٦٤٦  مطلوبات غير متداولة

 %١٥,٩٠ ٦٨٦،٠٢٠  ٧٨٤،٤٤٠  ٩٢١،٤٨٦  إجمالي حقوق المساهمين

 - ١٢٨،٣٦١   ٥،١٦٤  -  حقوق األقلية

  %٢٦,٩٥  ١،٠٨٦،٤٦١  ١،١١٤،٥٨٦  ١،٧٥٠،٩٩١ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق األقلية

  
 قائمة الدخل الموحدة

  %٣٢,٤٢  ٢٩٢،٦١٨ ٣٩٥،٢٢٤  ٥١٣،١٢٦  المبيعات

  %٣٠,٨٠  )٢٥٤،٤٤٦(  )٣٢٦،١٦٢(  )٤٣٥،٣٤٠(  تكلفة المبيعات 

 %٤٢,٧٥ ٣٨،١٧٢ ٦٩،٠٦٢  ٧٧،٧٨٦  )الخسارة/ (إجمالي الربح 
  %٨,٤٥  )٢١،٣٠١( )٢٥،٧٦٤(   )٢٥،٠٥٥(  مصاريف المبيعات والتسويق 

 )%٧,٧٠(  )١٨،٢٦٣(  )١٧،٥٦٢(   )١٥،٥٥٨(  وعمومية مصاريف إدارية 
 - )١،٣٩٢( ٢٥،٧٣٦  ٣٧،١٧٣  من العمليات ) الخسارة/ (الربح 

 %)١,٥٩( ٣٨،٢٦٣ ٣٠،٥١٤  ٣٧،٠٥٣  قبل حصة حقوق األقلية) الخسارة/ (صافي الربح 

  -  )٤١٢( )٣،٦٣٣(  -  حصة حقوق األقلية

 %)١,٠٦( ٣٧،٨٥١ ٢٦،٨٨١  ٣٧،٠٥٣  قبل الزكاة) الخسارة/ (صافي الربح 

 %٧,٠٨ ٢٩،٧٣٥ ٢١،٩٧٠  ٣٤،٠٩٢  )الخسارة/ (صافي الربح 
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

  %٣٠,٨٠  )٣٢،٤٨٦( )٣٦،٢٥٥(  )١٥،٥٥٥(  التدفقات النقدية من التشغيل

 - ٥،٣٦٥ (٩،٣٧٤)  ٢١،٤٩٨  عمليات التشغيل) المستخدم في/ (صافي النقد من 

  %)٢٤,٣٩(  )٣٠٤،٥٦٣(  )١٢٨،٢٥٣(  )٤٧١،٢٢٣(  عمليات االستثمار) مستخدم فيال/ (صافي النقد من 

  %٢٢٩,٧٨  ٤٠،١٧٠  ٦٠،١٦٧  ٤٣٦،٨٨١  عمليات التمويل) المستخدم في/ (صافي النقد من 

  
 المؤشرات المالية األساسية

  -  %)٠,٤٨( %٦,٥١  %٧,٢٤  هامش الربح التشغيلي

  -  %١٠,١٦ %٥,٥٦  %٦,٦٤  هامش الربحية

  -  %٢,٧٤ %١,٩٧  %١,٩٥  ئد على الموجوداتالعا

  -  %٤,٣٣ %٢,٨٠  %٣,٧٠  العائد على حقوق المساهمين

  -  ٠,٢٧  ٠,٣٥  ٠,٢٩  معدل دوران إجمالي الموجودات
 

  وتحليالت مجموعة الدخيل المالية المراجعة الموحدةالقوائم المالية : المصدر
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 ١  

  تعريفات واختصارات  -١

  

  التعريف  مصطلحال

  .شركة نماء للكيماويات  ...............................الشركة

  . نماء للكيماوياتشركة إدارة  ...............................اإلدارة

  .الشركة أسهم من عادي مسه) ٥٢,٠٢٠,٠٠٠(  .................األولوية حقوق أسهم

  .القصر واألبناء والزوجة الزوج  ...............................أقارب

 في المقيدين األسهم حملة لصالح أولوية حقوق سهم ٥٢,٠٢٠,٠٠٠ طرح  .............................االكتتاب
 الجمعية العامة انعقاد يوم تداول بنهاية تداول نظام في أو الشركة سجالت

 مثـل وت، )م٢٦/٠٧/٢٠٠٨ الموافق(هـ  ٢٣/٠٧/١٤٢٩ي  غير العادية ف  
  .الشركة رأس مال في % ٦٨ زيادة بنسبة

 من قبل الشركة كمتعهد لتغطيـة       ة المعين شركة الراجحي للخدمات المالية     ........................متعهد التغطية
  .االكتتاب

بنك الجزيرة والبنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ومـصرف            ......................المستلمة البنوك
 مـن  حي وبنك الرياض والبنك السعودي الهولندي الذين تم تعيينهمالراج
  .لالكتتاب مستلمة كبنوك الشركة قبل

  .السعودية األسهم لتداول اآللي النظام  ................................تداول

لموافقة على زيادة رأس    تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ل         ........................تاريخ األحقية
  .مال الشركة

  .السعودية العربية المملكة لحكومة الرسمية الجريدة، القرى أم  .....................الرسمية الجريدة

  .السعودية العربية المملكة حكومة  .............................الحكومة

  .األولوية حقوق أسهم من همس لكل سعودي ريال ١٥  ............األولوية حقوق أسهم سعر

 لجنة أو ،لجنة أي النص سياق يسمح حيث وتشمل .األسهم السعودي سوق  ........................ الماليةالسوق
 يـتم  أن يمكن وكيل أو ،تابع شخص أو ،مسؤول أو ،موظف أو ،فرعية
 فـي " وعبـارة  .السوق وظائف من بأي بالقيام الحاضر الوقت في تكليفه
 وفرهاي التي التجهيزات بواسطة أو خالل من يتم نشاط أي عنيت" السوق
  ."تداول" تعني إليه إشارة أي فإن ،السوق إنشاء يتم وحتى. قالسو

  .الطبيعي الشخص  .............................الشخص

 قوائمهـا  توحيد ويتم سيطرة حصة الشركة فيها  تمتلك التي الشركات هي  .....................التابعة الشركات
  .الشركة مع المالية



 

  

 ٢  

 )م٠٢/٠٨/٢٠٠٨لموافـق ا(هــ   ٠١/٠٨/١٤٢٩ االكتتاب فـي  تبدأ فترة     ........................االكتتاب فترة
 الموافق(هـ ١٢/٠٨/١٤٢٩ وهو االكتتاب إلغالق يوم آخر حتى وتستمر

  . يوما١٢ً لمدة، )م١٣/٠٨/٢٠٠٨

قائمة األسهم التي تديرها هيئة السوق الماليـة حـسب قواعـد التـسجيل           ......................الرسمية القائمة
  .واإلدراج

  ديـسمبر ٣١ المنتهية في ةالمالي تواللسن الموحدةالمراجعة  المالية القوائم  ........................المالية القوائم
  .بها المرفقة ذلك اإليضاحات في بما، م٢٠٠٥و، م٢٠٠٦، م٢٠٠٧

  
  .  نماء للكيماوياتركة شإدارة مجلس أعضاء  .......................اإلدارة مجلس

 .الشركة في للمساهمين العامة الجمعية  ......................العامة الجمعية
  

  .األحقية تاريخ ا الشركة كما فيمساهمو  ...............المساهمون المستحقين

جزء  أو كامل في يكتتب لم الذي للمساهم المستحق دفعها يتم التي المبالغ  .......................مبلغ التعويض
للـسهم   سعر االكتتـاب  خصم بعد(بها  االكتتاب له يحق التي األسهم من
 ).للشركة سيؤول الذي

  
 والـواردة  األولوية حقوق أسهم باكتتاب يتعلق فيما الشركة مستشارو هم  ....................الشركة مستشارو

  ).هـ(ة الصفح في أسماؤهم

  .السعودية العربية المملكة  ..............................المملكة

  .باالكتتاب والمتعلقة الشركة قبل من المعدة النشرة هذه  .............النشرة أو اإلصدار نشرة

  . نماء للكيماوياتلشركة األساسي النظام  ......................األساسي النظام

وتـاريخ  ) ٦/م(م رق الملكي المرسوم بموجب الصادر الشركات نظام هو  .......................اتالشرك نظام
  .تعديالت من عليه ورد وماهـ ١٣٨٥ األول ربيع ٢٢

  .في المملكة العربية السعودية المالية السوق هيئة  ................................الهيئة

  .شركة نماء للكيماويات  .................................نماء

  .شركة الجبيل للصناعات الكيماوية  ..................................جنا

  .الشركة العربية للقلويات  ................................صودا

للمـواد  التي يترتب عليها التحويـل الميكـانيكي أو الكيميـائي            مصانعال  ....................المصانع التحويلية
الـصناعات الكيماويـة    :  وتـشمل  ،العضوية وغير العضوية إلى منتجات    

 الـصناعات   ،صـناعة مـشتقات الـنفط المكـررة       ، ومشتقاتها األساسية 
  .وغيرها،  صناعة الورق والطباعة،الصناعات الغذائية، البالستيكية

  ................شركة تكنون أوربيكم 
Tecnon OrbiChem   

ل في مجـال الدراسـات المتعلقـة بأسـواق منتجـات            شركة بريطانية تعم  
  .البتروكيماويات



 

  

 ٣  

  ..........................شركة أكيم 
AKKIM  

شركة تركية يقع مكتبها الرئيس في استانبول وهي متخصصة في األعمـال            
  . المدنية والهندسة وأعمال اإلنشاءات

  
  ..................... شركة شوا دينكو
SHOWA DENKO  

  . يابانية متخصصة في إنشاء وهندسة وتصميم المصانعشركة

  ....................كلورين انجنيرينج
Chlorine Engineering Corp   

  .شركة يابانية متخصصة في تصميم وهندسة المصانع

   ..............شركة جى إي أيه ميسو
GEA MESSO  

 متخصصة فـي    شركة ألمانية يقع مكتبها الرئيس في مدينة دويزبيرج وهي        
تطوير العمليات والهندسة المالية والتصميم واألعمال المدنيـة واإلنـشاءات          

  .والتدريب

  .......................شركة برترامس
Bertrams Ltd.  

  . شركة سويسرية تعمل في مجال التطوير والهندسة والتصميم

 معالجة المياه الـصناعية والـصحية وتوليـد        شركة سعودية تعمل في مجال      .........................شركة مرافق
  .ومقرها في مدينة الجبيل الصناعية، الكهرباء

  
شركة تابعة لسابك تعمل في مجال صناعة       ، الشركة السعودية للبتروكيماويات    .........................شركة صدف

  .الكيماويات مثل االثيلين والصودا وغيرها

  .................كيميكلزشركة وايت 
Whyte Chemicals  

  .شركة بريطانية تعمل في مجال إنتاج األدوية وتوزيع المنتجات الكيماوية

  ..........................كيميكلزداو 
Dow Chemicals  

  .شركة أمريكية تعمل في مجال صناعة الكيماويات واألدوية واألغذية

  ..........شركة الهندسة الدولية سايبيم
SAIPEM  

إيطالية يقع مكتبها الرئيس في ميالن وهي متخصـصة فـي مجـال             شركة  
  .خدمات عقود النفط والغاز

  ..............كيميكلزشركة هنتسمان 
HUNTSMAN CHEMICALS  

شركة أمريكية تعمل في مجال صناعة الكيماويـات والبالسـتيك والبويـات            
  .وغيرها

  
  
  
  
  



 

  

 ٤  

  المخاطرة عوامل -٢

هـذه   ستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويهـا تعين على كل من يرغب في اال   ي
 ومركزهـا المـالي ونتـائج     وتوقعاتها  وقد يتأثر نشاط الشركة     . النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه       

إدارة  مخـاطرة التـي تعتقـد   أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل ال          
التي تعتقد أنهـا   في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن لإلدارة أن تحددها أو             ") اإلدارة ("الشركة

هذه المخاطر إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقـد يخـسر             قد يؤدي حدوث إحدى أو بعض     و. غير جوهرية 
  .الشركة في أسهماستثماراتهم ن  كامل أو جزء مالمستثمرون المحتملون

ويمكن أن تختلف النتائج الفعليـة      . تشمل هذه المذكرة أيضاً إفادات مستقبلية تنطوي على مخاطر وأمور غير مؤكدة           
للشركة بشكل كبير عن ما ورد في النظرة المستقبلية، وذلك بسبب بعض العوامل منها المخاطر التي تواجهها الشركة 

  .في مواضع أخرى من هذه النشرةكما هو موضح أدناه و

  ةكالشر بنشاط المتعلقة المخاطر : ١ - ٢

  توفر العمالة الماهرة

 علـى  وقدرتها قدراتها في استقطاب الكفاءات المؤهلة من العمالة         علىيعتمد نجاح الشركة المستقبلي لحٍد كبير       
هذه الكفاءات أمر فـي غايـة الحيويـة          استقطاب الكفاءات أو االحتفاظ ب     علىإن احتدام المنافسة    . االحتفاظ بها 

العليا وعجزت  اإلدارية المستويات في كما أنه وفي حال خسرت الشركة األشخاص الرئيسيين.  بالنسبة للشركة
 أنشطة الـشركة    على فان ذلك قد يؤثر      ، استمرارها بالشركة  علىالعاملة المؤهلة والمحافظة     ىالقوعن اجتذاب   

  .ليالما ومركزها أعمالها ونتائج

   مشاريع التوسعة في موعدهاإكمالعجز الشركة عن 

 زيـادة وتوسـيع     علىإن قدرة الشركة    . اإلنتاجية طاقتها معدات جديدة بغرض توسعة      إضافةبدأت الشركة في    
 االستمرار في   إن.  في الوقت المحدد   اإلنتاجية قدرتها في توسعة مرافقها      على حد كبير    إلىقاعدة عمالئها يعتمد    

  : عرضة لعدة مخاطر وشكوك تشملاإلنتاجيةنة مرافق الشركة توسعة وصيا

  .النقص في المعدات والمواد والعمالة 
  .نقص العمالة والمنازعات العمالية 
  . أو حروبإرهابيةانقطاع العمل نتيجة كوارث طبيعية أو أعمال  
  .مشاكل هندسية أو فنية غير منظورة أو متوقعة 
  . والمعدات تكاليف الموادارتفاع غير متوقع في 
  . توفير التمويل الالزمعلىالقدرة  
  . العامةواالقتصاديةالظروف السياسية  

تواجه مشكلة عدم اكتمال المشروع في موعده       قد   فان الشركة    ،من هذه العوامل  أو أكثر   وفي حال تحقق عامل     
 .  نمو وتطور الشركة وربحيتهاعلىمما قد يؤثر 

  التقنية تطور 

لذا فان أية   .   منافسة عند بداية نشاطها    وبأسعار أحدث التقنيات المتوفرة في السوق       اءقامت الشركة بتامين وشر   
 عن مواكبة تلك التطـورات       عجزت في حال أن   المنافسة   على قد تؤثر في قدرة الشركة       تطورات تقنية مستقبالً  

  . معداتها فور ظهور تلك التقنيات الجديدةوتحديث 

  



 

  

 ٥  

  ستقبالً االستدانة والتمويل معلىالقدرة 

 على تهاًوقدرتزيد الشركة من قوتها التنافسية ولكي .  االستثمارات الرأسماليةيتمحور حولإن طبيعة نشاط الشركة 
 الشركة االستمرار في االستثمار في توسـعة مـصانعها          ى يتعين عل  ،عاليةالجودة  ال  المنافسة ذات  منتجاتال إنتاج
الشركة لتمويل استثماراتها    ىتسع.  من منتجاتها  العرض وكفاءتها وزيادة    اإلنتاجيةتها  الياتها ومعداتها لزيادة قدر   آو

ومـن  ، االكتتـاب  هذا    متحصالت الرأسمالية المستقبلية بصورة أساسية من التدفقات النقدية لعملياتها التشغيلية من         
 تزيد تكلفـة    قدف ، المالي للشركة  األداء تدهور في    أي  حدوث وفى حال  ،لذا. خالل قروض طويلة وقصيرة األجل    

 كما قد   ،عند استحقاقها تسديد القروض   أعباء   و التمويل مصاريف ءأعبايزيد  مما   بالنسبة للشركة    االستدانة مستقبالً 
، باإلضافة إلى ذلك   .كة الوضع المالي للشر   علىيؤثر سلباً   الشيء الذي   ، ال يكون بمقدور الشركة االستدانة مستقبالً     

التفاصـيل  (  ونشاطاتها المالية  عمليات الشركة بعض  االئتمانية للشركة تحد من     التسهيالت   اتفاقياتن بعض بنود    إ
 الشركة في تسديد التزاماتهـا      إخفاق وفي حالة    ،)"مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات       "قسم في

 تـسهيالت   إلغـاء سبب في    تلك التسهيالت مما قد يت     إلغاءبموجب تلك التسهيالت االئتمانية يحق للجهة المقرضة        
  .وأرباحها الشركة وعوائدها أنشطة وبالتالي تتأثر ، مرتبطة بهاأخرى

  مخاطر توفر المواد الخام

ومادة ) ECH( هما مادة االيبكلوروهيدرين      في مصنع جنا   من أهم المواد الخام الرئيسة إلنتاج راتنجات االيبوكسي       

حتياجات مصنعها مـن    جنا باستيرادهما من السوق العالمي لتلبية ا      والتي تقوم حالياً شركة     ، )BPA( أيه   لبايسفينو
المادة الخام الرئيسة المستخدمة بمصنع صودا في إنتاج حبيبات الصودا هي محلول الـصودا              كما أن   . المادة الخام 
تعتمد . حتياجات مصنعها من المادة الخاموالتي تقوم حالياً شركة صودا بشرائها من شركة صدف لتلبية ا، األساسي

حدوث أي   وقد تتأثر عملياتها بشكل مباشر وسلبي في حال       ،  تلك المواد الخام   توفرشركة نماء بشكل أساسي على      
  .هاانقطاع أو تأخير في تلك اإلمدادات أو أي تغيير في شروط توفيرها

  مخاطر التأمين

 ليس هنالك ضمان     فإنه ، من المخاطر  بالرغم من أن الشركة قد أبرمت العديد من اتفاقيات التأمين لحماية عملياتها           
  . مما سيؤثر سلباً على عمليات الشركة،عند وقوع أية أحداث تستدعي التعويض كافية التأمين ةفي أن تكون تغطي

  مخاطر االنقطاع غير المتوقع لألعمال

:  هذه األعمال في   المخاطر المرتبطة بمثل   مثلوتت. إن أعمال الشركة تعتمد على التشغيل المستمر والفعال للمصانع        
وانقطـاع إمـدادات    الكوارث الطبيعية، عطل الماكينات الهامة، الحوادث التي يصاب فيها الموظفون الرئيسيون            

  .شك أن تعطل الطاقات اإلنتاجية سوف يزيد تكاليف اإلنتاج ويخفض إيرادات وأرباح الشركة  وال.الكهرباء والماء

  "السعودة"مخاطر توطين الوظائف 

تخفـيض نـسبة     علىم  ١١/٠٢/٢٠٠٨الموافق  هـ  ٠٤/٠٢/١٤٢٩عميم معالي وزير العمل المؤرخ في       يشترط ت 
كحد أدنى مع اإلبقـاء     % ٢٠إلى  % ٣٠السعودة المطلوبة للمصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من          

ياسات أكثر صرامة على    ومع ذلك، فقد تقرر وزارة العمل فرض س       . على عدد الموظفين السعوديين الحاليين لديها     
 قد نظاما المطلوبة السعودة نسبة بتحقيق الشركة التزام عدم إن. الشركات فيما يتعلق بنسبة السعودة المطلوبة مستقبالً

. المـستقبل  في أداءها على التأثير وبالتالي المستقبلية خططها لتنفيذ العاملة الالزمة القوى توفير على قدرتها من يحد
  %.٥٢,١بلغت نسبة السعودة لدى شركة نماء ، م٣١/١٢/٢٠٠٧خ وكما في تاري

  

  

 



 

  

 ٦  

  بالسوقالمتعلقة مخاطر ال:  ٢ - ٢

  المخاطر المتعلقة بالبيئة 

ئية التي تحددها أنظمة وقـوانين  ي الصناعي طبقاً للمقاييس والمواصفات البانشاطهمن المفترض أن تزاول الشركة    
 تقيـدها  ىلجبيل وينبع عـن مـد  في ا الملكية للهيئةتقارير ربع سنوية    شركة نماء رفع     علىويتعين  . حماية البيئة 

في  .ئية من متطلبات استمرار أعمال الشركة     ي حيث أن التقيد باألنظمة واللوائح والمعايير الب       ،ةالبيئبمعايير سالمة   
 نفإ  ،) جديدة فيةإضابما في ذلك فرض أنظمة      (حال حدوث أية تغييرات في األنظمة والتشريعات والقوانين البيئية          

  .هذه التغيرات التنظيميةتتكبدها للتقيد ب إضافية مصروفات أية نتيجةيتأثر  الشركة قد أداء

   والقوانين نظمةباأل المرتبطة المخاطر

 التقيـد  ،)تـداول  ( الـسعودية الماليةسوق ال الشركات المساهمة المسجلة في    إحدى والتي هي    ، الشركة علىيتعين  
  عقوبـات  عدم التقيد بتلك األنظمة يجعل الشركة عرضة  لفـرض         ن   حيث أ  ، المال السعودية  بأنظمة ولوائح سوق  

يتعـين علـى    ، باإلضافة إلى ذلـك   . الشركةوربحية    أداء على مما يؤثر    ، أياً كان نوعها   غرامات نظامية عليها  و
  :الشركة أن تتقيد بلوائح وأنظمة جهات أخرى مثل

  .لجبيل وينبعلالهيئة الملكية من  ةات الزمخيص وموافقا تر أيةعلىالحصول  
  . السعوديةوالمقاييس الصادرة عن هيئة المواصفات سوالمقاييالمواصفات  

 أيـة   إدخالوفي حال   . ن الشركة ملتزمة بالتقيد بكل األنظمة واللوائح السارية       إ ف ، تاريخ صدور هذه النشرة    وحتى
فإن أداء الشركة قد يتأثر من أية        ،)إضافية جديدة ة  بما في ذلك فرض أنظم    (األنظمة والقوانين    تلك   علىتعديالت  

  .مصروفات إضافية تتكبدها للتقيد بهذه التغيرات التنظيمية

  المنافسة

 بالسوق سواء من شـركات      جميع منتجاتها المعروضة حالياً    مجال صناعة     في  يعملون ين منافس  عدة الشركةلدى  
وق الصادرات شركات صغيرة وشركات صناعية عالميـة         الشركة في س   ومنافسويمثل  .  عالمية أوتصنيع محلية   

 كما أن المنافسة في مجال صناعة الكيماويـات والبتروكيماويـات           ، العالم أنحاءعمالقة توزع منتجاتها في جميع      
وبسبب ، االندماجات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي  و،  زيادة أعداد المنافسين واالستثمارات الجديدة     محتدمة بسبب 

  في أسـعار   قد ينجم عن هذا االحتدام تدني      .ده الصناعة من تقنيات حديثة ومتطورة وظهور منتجات جديدة         تشه ما
س سـلباً علـى أداء       يـنعك   قد الشيء الذي  ، وارتفاع في تكاليف المبيعات     في السوق العالمية والسعودية    المنتجات

  .وربحية الشركة

  عدم استقرار صرف العمالت األجنبية 

من إيراداتهـا   % ٧٣,٦كما حصلت الشركة على     ، ستيراد بعض احتياجاتها من السوق العالمية     تقوم الشركة با  
تقـوم الـشركة بـشراء    ، باإلضافة إلى ذلـك  . من خالل صادرات منتجاتها للسوق العالمية     م  ٢٠٠٧في عام   

تغيـرات  فإن الشركة عرضة للتأثر بمخاطر ال     ، لذا. تجهيزات المصنع ومعداته بعمالت غير الريال السعودي      
وبالتالي ، في صرف العمالت األجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة            

  .فان التذبذب في أسعار صرف العمالت األجنبية قد يكون له آثار سلبية على أرباح الشركة

  تغير أسعار المواد الخام

ة المستخدمة في اإلنتاج بالشركة قد يؤثر في نتـائج عمليـات            إن تصاعد وتغير أسعار المواد األولية الرئيسي      
وقد تتأثر ربحية الشركة بارتفاع أسعار المواد الخام إذا لم تنجح الشركة في رفع أسعار بيع منتجاتها                 . الشركة

  .أو تغطية العجز عن طريق خفض التكاليف التشغيلية األخرى

  



 

  

 ٧  

  حصة الشركة بالسوق 

 منافسة مـن ناحيـة       قدرتها في توفير منتجات    على حصتها في السوق تعتمد      علىظة  إن قدرة الشركة في المحاف    
  تقوم إستراتيجية نماء حالياً على تنفيـذ خططهـا المـستقبلية            .وعلى فعالية تسويق تلك المنتجات    ، الجودةالسعر و 

 عدم قـدرة  في حال   و ،زيادة حصتها السوقية   من أجل ) جنا وصودا (توسعة عمليات الشركات التابعة لها      تطوير و ل
 الحصة السوقية   توبلغ . نمو وتطور الشركة   على سيؤثر ذلك سلباً   ،الشركة على زيادة حصتها أو المحافظة عليها      

  )١( .م٢٠٠٦لعام وذلك ،  من سوق دول الشرق األوسطلشركة صودا% ٢,٧٨لشركة جنا و% ٨١,٨١

  طلبات واحتياجات العمالءتتغير م

ن إ. كمواد خام منتجات الشركة   فيه  تُستخدم   الذيالصناعات  و قطاع   الشركة ه إن المستهلك الرئيسي لمنتجات     
 علـى  هذه المنتجات سيؤثر سـلباً       على ى أخر منتجاتأو تطوير بدائل أو تفضيل      / و التكنولوجيةالتطورات  

  . منتجات الشركة وعوائدهاعلىالطلب 

  م باألسه المتعلقة مخاطرال  :٣ - ٢

  السهم سعر في المحتمل التقلب

يمكن أن يكون سعر سهم الشركة في السوق غير مستقر وعرضه لدرجة كبيرة من التذبذب بسبب عدد مـن                   
العوامل التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، أوضاع السوق فيما يخص األسهم وأية تغيرات تنظيميـة                 

 أو  ة وظهور منافسين أقوى   في الصناعة وتدهور نتائج أعمال الشركة وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلي           
كما أنه ليس هنالك أي ضمان بأن قيمة األسهم ستزيد بمجرد إدراجهـا فـي               . المضاربة على أعمال الشركة   

  .سوق األسهم

 ح األربا توزيع

،  للـشركة المـالي  الموقف، األرباح تحقيق منها عوامل عدة على األسهم حملة على األرباح توزيع قرار يعتمد
 الوضـع  إلـى  باإلضافة ،للشركة المتاحة االئتمان حدود ،للتوزيع القابلة األرباح ،العامل لالما متطلبات رأس
 فـإن  وعليه ،اإلدارة مجلس لتقييم تخضع أخرى عوامل على  أيضاًتوزيع األرباح يعتمد كما. االقتصادي العام

  .دائمة بصفة األسهم لحملة أرباح بدفع تقوم وقد ال تضمن ال الشركة

  ألسهم مستقبالً مخاطر بيع ا

إن بيع كميات كبيرة من أسهم الشركة في سوق األسهم بعد انتهاء االكتتاب، أو توقع حدوث عمليـات البيـع                    
  .يمكن أن يؤثر سلباً على أسعار هذه األسهم في السوق

  ربحية األسهم

يـة الـسهم    قد يتأثر مـستوى ربح    ، بعد إصدار أسهم حقوق األولوية وزيادة رأس مال الشركة وعدد أسهمها          
حيث ستوزع الربحية على عدد أكثر من األسهم والذي سيؤدي النخفاض الربحية للسهم             ، الواحد لشركة نماء  

هذا وال تضمن شركة نماء توزيع أية إرباح محددة بعد عملية زيادة رأس             . الواحد دون المستويات السابقة له    
  .مال الشركة

  

  

                                                 
  تكنون أوربيكم وإدارة شركة نماءالتي أجرتها دراسة السوق :  المصدر(١)



 

  

 ٨  

   ملخص عن دراسة السوق-٣

وهي من الشركات الرائدة في مجال الدراسات المتعلقة بأسـواق  ، Tecnon OrbiChem وربيكمقامت شركة تكنون أ

م إلـى   ١٩٩٧ للفترة من عـام      بإعداد دراسة وتحليل السوق العالمي لمنتجات االيبوكسي      ، منتجات البتروكيماويات 

  .م٢٠٠٦ لعام الصودادراسة وتحليل السوق العالمي لمنتجات  وقامت إدارة شركة نماء بإعداد، م٢٠٠٦

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة تكنون أوربيكم أو شركاتها التابعة أو أي من العاملين فيها أو أقاربهم أو األطـراف                    

كما أنهـا قـد أعطـت       . ذوي العالقة ال يملكون أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي تابع لها                

وأنه لم يتم سحب تلـك      ، من هذه النشرة بصيغتها ونصها كما وردت      موافقتها الخطية على اإلفادات التي قدمتها ض      

  .الموافقة

  سوق راتنجات االيبوكسي : ١ - ٣

  : تنقسم منتجات راتنجات االيبوكسي إلى نوعين

  .والتي تشمل محلول االيبوكسي األساسي، راتنجات االيبوكسي السائلة: النوع األول −

  .راتنجات االيبوكسي الصلبة: النوع الثاني −

بينما تمثل راتنجات االيبوكسي الصلبة بـاقي  ، من استخدامات السوق% ٥٠تمثل راتنجات االيبوكسي السائلة نسبة  

  . االستخدامات

  :يتم استخدام منتجات االيبوكسي في ثالثة مجاالت رئيسية كالتالي

  .من إجمالي منتجات االيبوكسي في صناعة االلكترونيات% ٢٠يتم استخدام  −

 ).الطالء(من إجمالي منتجات االيبوكسي لتغطية األسطح % ٥٠يتم استخدام  −

  ).مواد الصقة(من إجمالي منتجات االيبوكسي في تركيب الهياكل % ٣٠يتم استخدام  −

  .تشمل دراسة السوق تحليالت أسواق راتنجات االيبوكسي بنوعيها السائلة والصلبة

  تحليل السوق : ١-١-٣

  اإلنتاج العالمي

  : بحسب اإلنتاج الفعلي بآالف األطنانلتحليالت سوق راتنجات االيبوكسينقدم أدناه ملخصاً 

  وإدارة شركة نماءدراسة السوق التي أجرتها تكنون أوربيكم : المصدر

 سنوات ما بـين     العشرشهد إجمالي اإلنتاج العالمي من االيبوكسي نمواً متواصالً خالل          ، كما يوضح الجدول أعاله   
  %.٥,٥٣حيث بلغت نسبة النمو السنوي المركب ، م٢٠٠٦م وعام ١٩٩٧عام 

، م٢٠٠٦ ألف طن سنوياً في عـام        ١,٦١٠م إلى   ٢٠٠٥ طن سنوياً في عام       ألف ١,٤٥٦ارتفع اإلنتاج العالمي من     

  %.١٠,٦أي بنسبة نمو بلغت 

  

  

  )بآالف األطنان(اإلنتاج العالمي من االيبوكسي 
 م٢٠٠٦ م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٢ م٢٠٠١ م٢٠٠٠ م١٩٩٩ م١٩٩٨  م١٩٩٧  

اإلنتـاج 
 ١,٦١٠ ١,٤٥٦ ١,٣٣٩ ١,٢٨٥  ١,٢٤٠ ١,٢٠٤ ١,١٤١  ١,٠٦٣  ١,٠٠٥  ٩٩٢  العالمي



 

  

 ٩  

  المنافسون الرئيسيون : ٢-١-٣

وذلك بحسب الطاقـة    ، م٢٠٠٦في صناعة االيبوكسي عالمياً لعام        المنافسة الرئيسةيوضح الجدول التالي الشركات     

  : المرخصة لهااإلنتاجية

  يون في سوق راتنجات االيبوكسي المنافسون الرئيس

  الطاقة اإلنتاجية  الشركة 
  )طن سنوياً(

الحصة من 
  السوق

  مواقع المصانع

  أمريكا، أوروبا %١٨,٤٤ ٤٣٧،٠٠٠ Hexionهيكسيون 

، أمريكا، أوروبا، اليابان %١٤,٨١ ٣٥١،٠٠٠ Dow Chemicalsميكلز يداو ك
  الصين

  أمريكا، أوروبا %١٤,٦٤ ٣٤٧،٠٠٠ Huntsman Chemicals زميكليهنتسمان ك

  تايوان %٩,٢٨ ٢٢٠،٠٠٠  Nan Yaنان يا 

  الصين، كوريا الجنوبية %٥,٩١  ١٤٠،٠٠٠ Kukdoكوكدو 

  اليابان، تايوان %٤,١١  ٩٧،٥٠٠ Chan Chungشان شونغ 

  المملكة العربية السعودية %١,٩٠ ٤٥،٠٠٠ Janaجنا 

   %٣٠,٨٩ ٧٣٢،٠٠٠  شركات أخرى

   %١٠٠,٠٠  ٢،٣٦٩،٥٠٠  اإلجمالي
  وإدارة شركة نماءدراسة السوق التي أجرتها تكنون أوربيكم : المصدر

من الـسوق العـالمي لراتنجـات       % ٤٧,٩ ثـالث شركات تستحوذ على حصة       ككانت هنال ، م٢٠٠٦في عام   

  . هنتسمان كميكلز-٣و، ميكلزي داو ك-٢،  هيكسيون-١: وهي، االيبوكسي

والتي ، يكسيون هي أكبر منتج لراتنجات االيبوكسي في السوق العالمي        فإن شركة ه  ، وكما يوضح الجدول أعاله   

و % ١٤,٨١تليها شركة داو وشـركة هنتـسمان بحـصة بلغـت            ، من إجمالي السوق  % ١٨,٤٤تتمتع بحصة   

  . على التوالي% ١٤,٦٤

رى صغيرة  فتتمثل في شركات أخ   % ٣٠,٨٩أما بقية الشركات المنتجة لراتنجات االيبوكسي والتي تبلغ ما نسبته           

  .من إجمالي السوق% ٢تتواجد في مناطق مختلفة حول العالم بحصة لكٍل منها ال تتعدى نسبة 

% ٨١,٨١مقارنةً بحصة  ، م٢٠٠٦في عام   % ١,٩٠فقد بلغت حصتها من السوق العالمي حوالي        ، أما شركة جنا  

وذلـك  ، ة بالحصة الباقيـة    شركة خوزيستان للبتروكيماويات اإليراني    حيث تتمتع ، سوق دول الشرق األوسط   من  

  . آالف طن سنويا١٠ًبطاقة إنتاجية تبلغ 

  

  

  

  

  

  



 

  

 ١٠  

  تحليل الطلب والعرض : ٣-١-٣

  الطلب

معدل نمو سنوي مركـب  ، م٢٠٠٦م وعام ١٩٩٧شهد سوق راتنجات االيبوكسي العالمي خالل الفترة ما بين عام    
لطلب فيها بمعدل نمو سنوي مركب بلغ       حيث ارتفع ا  ،  النمو األعلى  الشرق األوسط وقد حققت دول    %. ٥,٥٣بلغ  
ويوضح الجدول التالي الطلب العالمي على راتنجات االيبوكـسي بحـسب التوزيـع             . خالل تلك الفترة  % ٩,١٦

  :الجغرافي

  )بآالف األطنان(الطلب على راتنجات االيبوكسي 

  م٢٠٠٦ م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٢ م٢٠٠١ م٢٠٠٠ م١٩٩٩  م١٩٩٨  م١٩٩٧  

معدل 
النمو 

نوي الس
  المركب

أمريكا 
الشمالية (

  )والجنوبية
١,٩٧ ٣٠٤ ٢٩١ ٢٨٣ ٢٧٣ ٢٥٠ ٢٥٥  ٢٩١ ٢٨٤ ٢٥٩ ٢٥٥% 

 %٢,٨٨  ٣٩٠ ٣٧١ ٣٦٠ ٣٥٠ ٣٣٠ ٣٤٠ ٣٤٠ ٣٢٧ ٣١٤ ٣٠٢  أوروبا
الشرق 
 %٩,١٦ ٣٣  ٢٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ األوسط

 %٨,٦٢ ٨٨٤ ٧٦٩ ٦٧٦ ٦٤٢ ٦٤٠ ٥٨٩ ٤٩٥ ٤٣٧ ٤١٧ ٤٢٠  آسيــا
 %٥,٥٣ ١,٦١٠ ١،٤٥٦ ١،٣٣٩ ١،٢٨٥ ١،٢٤٤٠ ١،٢٠٤ ١،١٤١ ١،٠٦٣ ١،٠٠٥ ٩٩٢  العالـم

           وإدارة شركة نماءدراسة السوق التي أجرتها تكنون أوربيكم : المصدر

 ٣٣,٠٠٠م ليصل إلـى     ١٩٩٧ طن متري في عام      ١٥,٠٠٠فقد ارتفع من    ، أما الطلب في منطقة الشرق األوسط     

فع الطلب في دول أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية بمعدل نمو أقل نـسبياً             بينما ارت ، م٢٠٠٦طن متري في عام     

  .م٢٠٠٦م و١٩٩٧وذلك خالل الفترة ما بين عامي ، سنوياً على التوالي% ١,٩٧و% ٢,٨٨ بلغمن باقي المناطق 

  العرض 

إال أنـه   ، كـسي م تمثل أكبر مصدر لمنتجات االيبو     ١٩٩٨م و ١٩٩٧كانت دول أوروبا خالل الفترة ما بين عامي         

فقد أصبحت آسيا   ، )الصغيرة والكبيرة والموحدة  (نتيجة للنمو الهائل الذي شهدته دول آسيا من حيث عدد الشركات            

  .م٢٠٠٦م و١٩٩٩هي المصدر األكبر لمنتجات االيبوكسي خالل الفترة ما بين عامي 

  ) بآالف األطنان(تطور العرض العالمي من راتنجات االيبوكسي 

إجمالي  م٢٠٠٦ م٢٠٠٥  م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٢ م٢٠٠١ م٢٠٠٠ م١٩٩٩  م١٩٩٨ م١٩٩٧  
 الزيادة

أمريكا  ١١٦ ٥٣٥ ٥١٠ ٤٩٥ ٤٨٠ ٤٨٠  ٤٧٣ ٤١١ ٤١٩ ٤١٩ ٤١٩  الطاقة
الشمالية (

  ١٦ ٣٠٣ ٣٢٦ ٣٢٣ ٣١٦ ٣٠٠  ٣٠١ ٣٠٤ ٢٩٣ ٢٩٠ ٢٨٧  اإلنتاج  )والجنوبية

 أوروبا ٦٠- ٥٥٩ ٥٥٩ ٥٢٩ ٥٢٩ ٥٢٩ ٥١٩ ٥٠٩ ٥٨٥ ٥٨٥  ٦١٩  الطاقة
 ٣٥ ٤٠٥ ٣٩٧ ٣٨٠ ٣٧٠ ٣٦٦ ٣٥٩ ٣٥٥ ٣٨٠ ٣٧٥ ٣٧٠  اإلنتاج
الشرق  ٥٥ ٥٥ ٤٠ ٣٥ ٣٠ ٣٠ ٢٠ ١٥ ٠ ٠ ٠  الطاقة

 ٣٨ ٣٨ ٢٨ ٢٧ ١٩ ١٢  ٦ ٠ ٠ ٠ ٠  اإلنتاج األوسط
  آسيا ٦٧٩ ١،٢٢٠ ١،١٥٦ ٩٥٦ ٩١٤ ٩٠٧ ٨٩٧ ٧٦٦ ٦١٦ ٥٤٦ ٥٤١  الطاقة
 ٤٧٠ ٨٠٥  ٧٠٥ ٦٠٩ ٥٨٠ ٥٦٢ ٥٣٨ ٤٨٢ ٣٩٠ ٣٤٠ ٣٣٥  اإلنتاج
العرض  ٧٩١ ٢،٣٧٠ ٢،٢٥٥ ٢،٠١٥ ١،٩٥٣ ١،٩٤٦ ١،٩١٩ ١،٧٠١ ١،٦٢٠ ١،٥٥٠ ١،٥٧٩  الطاقة

  ٦١٨ ١،٦١٠ ١،٤٥٦ ١،٣٣٩ ١،٢٨٥ ١،٢٤٠ ١،٢٠٤ ١،١٤١ ١،٠٦٣ ١،٠٠٥ ٩٩٢  اإلنتاج  العالمي
  وإدارة شركة نماءدراسة السوق التي أجرتها تكنون أوربيكم : المصدر

  



 

  

 ١١  

،  آالف طن من االيبوكسي٨٠٥وقد تم إنتاج   ،  ألف طن لدول آسيا    ١,٢٢٠تاجية  بلغت الطاقة اإلن  ، م٢٠٠٦في عام   

  .من إجمالي اإلنتاج العالمي لذلك العام% ٥٠ليمثل إنتاج آسيا نسبة 

أي بنـسبة   ، م٢٠٠٦ ألف طن في عام      ٣٨بلغ إجمالي اإلنتاج من راتنجات االيبوكسي       ، وفي دول الشرق األوسط   

  . العالميمن إجمالي اإلنتاج% ٢,٣٦بلغت 

وهـو ينـتج    ، وباإلضافة إلى شركة جنا في الشرق األوسط، هنالك مصنع في إيران خاص بشركة خوزيـستان              

  . طن سنويا١٠,٠٠٠ًراتنجات االيبوكسي بطاقة إنتاجية تصل إلى 

من إجمـالي إنتـاج     % ٨١ ألف طن من االيبوكسي ليشكل نسبة        ٣٠,٧٨٢بلغ إنتاج مصنع جنا     ، م٢٠٠٦في عام   

  %.١٩أي بنسبة ، وكان لشركة خوزيستان الحصة الباقية من اإلنتاج، ق األوسطدول الشر

   في السنوات السابقة منتجات االيبوكسيأسعار  : ٤-١-٣

بالنسبة للمنتجـين   وذلك   ،م٢٠٠٦م و ٢٠٠٠الفترة ما بين عام      خالل التالي أسعار مادة االيبوكسي      الجدولوضح  ي

  :في الواليات المتحدة وأوروبا وآسيا
  

  )طن/ دوالر (أسعار مادة االيبوكسي 
  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢  م٢٠٠١  م٢٠٠٠  

 الواليات المتحدة
  األمريكية

٢,٩٢٥  ٣,١٥٠  ١,٩٥٠  ٢,٣٢٥  ٢,٢٥٠  ٢,٤٠٠  ٢,٤٧٥  

  ٢,٨٥٠  ٣,٣٠٠  ٢,٢٥٠  ٢,٠٢٥  ١,٧٢٥  ١,٨٧٥  ١,٧٥٠  أوروبا
  ٢,٤٧٥  ٢,٧٧٥  ١,٦٥٠  ١,٦٥٠  ١,٦٠٠  ١,٨٧٥  ١,٧٢٥  آسيا

 راسة السوق التي أجرتها تكنون أوربيكم وإدارة شركة نماءد: المصدر

 خالل الفتـرة   ارتفعت أسعار راتنجات االيبوكسي    فقد  ، النفط الخام ومع الزيادة في أسعار     ، الجدولكما يتضح من    

 نفس اتجاه أسعار النفط فـي الـسنوات         ي كما يتوقع أيضاً أن تتبع أسعار راتنجات االيبوكس        ،م٢٠٠٦ –م  ٢٠٠٣

 وقد ارتفعت أسعار االيبوكسي في الواليات المتحدة وأوروبا وآسيا ليبلغ معـدل سـعر               .ولكن بدرجة أقل  ، دمةالقا

، م٢٠٠٦ –م  ٢٠٠٠وخالل الفتـرة    . م٢٠٠٦ في عام     دوالر أمريكي  ٢,٧٥٠الطن الواحد من االيبوكسي حوالي      

في دول  % ٨,٤٧و، متحدة األمريكية ألسعار االيبوكسي في الواليات ال    % ٢,٨٢بلغت نسبة النمو السنوي المركب      

  .في دول آسيا% ٦,٢٠أوروبا و
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  سوق الصودا الكاوية  : ٢ - ٣

  .قامت إدارة شركة نماء للكيماويات بتوفير معلومات السوق الخاصة بمنتجات الصودا الكاوية

  :  أشكالأربعة على الصودا الكاويةيتم تصنيع منتجات 

  .حبيبات الصودا الكاوية: األول −

  .)مكعبات( الصلبة الصودا الكاوية: الثاني −

 .رقائق الصودا الكاوية: الثالث −

 . الصودا الكاويةسائل: الرابع −

  :يتم استخدام منتجات الصودا في عدة مجاالت كالتالي

  .ومعالجة المخلفات الكيماوية، صناعة المواد الكيماوية، المواد المضافة −

  .، وفي مواد التجميل والعناية بالبشرةمادة خام في المنظفات المنزلية والصناعية −

 .رايونيالنسيج صناعة الورق وال −

 .في الزراعة واألدوية ومصافي البترول −

% ٨٠متوسطة تبلغ   تمثل حبيبات الصودا نسبة     . تقوم شركة صودا بإنتاج حبيبات الصودا الكاوية والصودا الصلبة        
  .ي اإلنتاجبينما تمثل الصودا الصلبة باق، من إجمالي منتجات الشركة

  .تشمل دراسة السوق تحليالت أسواق الصودا الكاوية بكافة أنواعها

  تحليل السوق : ١-٢-٣

نظـراً    سوقها يشهد نمواً مطرداً    حيث أن ، هنالك فرصة كامنة لمنتجي حبيبات الصودا الكاوية في السوق العالمي         
   .نمن ميزة في النقل والتخزي تتمتع به حبيبات الصودا لما

  المنافسون الرئيسيون : ٢-٢-٣

  :م٢٠٠٦ في عام يوضح الجدول التالي المنافسون الرئيسيون في صناعة منتجات الصودا

  المنافسون الرئيسيون في الشرق األوسط

  الطاقة اإلنتاجية  الشركة
  )طن سنوياً(

حصة الشركة 
  من السوق

  مواقع المصانع

  السعودية  %٣٧,٨٢  ٦٨٠,٠٠٠  شركة صدف
  قطر  %١٦,١٣ ٢٩٠,٠٠٠  فينيلشركة قطر لصناعة ال

  السعودية  %٢,٧٨  ٥٠,٠٠٠  شركة صودا
  األردن  %٢,٥٠  ٤٥,٠٠٠   شركة األردن

  الكويت  %٢,٣٢  ٤١,٨٠٠  الشركة األهلية للمشاريع الصناعية
  السعودية  %٢,٢٢  ٤٠,٠٠٠  مصنع الكيماويات األساسية
  السعودية  %١,٦٥  ٢٩,٧٠٠   كريستال-مركز الكيماويات العربي 

  سلطنة عمان  %٠,٨٦  ١٥,٥٠٠   كلورينعمان 
    %٣٣,٧٠  ٦٠٦,٠٠٠  شركات أخرى

    %١٠٠  ١,٧٩٨,٠٠٠  اإلجمالي
  إدارة شركة نماء            : المصدر
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والتـي تتمتـع    ، الشرق األوسط  هي أكبر منتج للصودا الكاوية في سوق         صدففإن شركة   ، وكما يوضح الجدول  
و % ١٦,١٣ بحصة بلغـت     صودا وشركة   قطر لصناعة الفينيل  تليها شركة   ، من إجمالي السوق  % ٣٧,٨٢بحصة  
  . على التوالي% ٢,٧٨

فتتمثل في شركات أخرى بطاقـات      ، %٣٣,٧٠أما الشركات األخرى المنتجة للصودا الكاوية والتي تمثل ما نسبته           
  .إنتاجية صغيرة تتوزع على مناطق مختلفة في دول الشرق األوسط

 -١: وهـم ،  للصودا الكاوية في المملكة العربية السعودية      الث شركات منتجة  ث هنالك   ،باإلضافة إلى شركة صودا   
ي  الـذ  مصنع الكيماويات األساسية   -٢  ألف طن من الصودا الكاوية     ٦٨٠طاقتها اإلنتاجية    تبلغالتي   شركة صدف 

اقته اإلنتاجية  ط تبلغ مركز الكيماويات العربي الذي       -٣  و ، ألف طن من الصودا الكاوية     ٤٠طاقته اإلنتاجية    تبلغ
  .ألف طن من الصودا الكاوية ٢٩,٧

وال ، مركز الكيماويات العربي بإنتاج الصودا الكاوية على شكل رقـائق          و مصنع الكيماويات األساسية  يقوم كل من    
 تقوم بإنتاج حبيبات الـصودا والـصودا الـصلبة وال          صوداحيث أن   ،  لشركة صودا  يعتبر أي منهم منافس مباشر    

  . قائق الصوداتستهدف عمالء ر

تستهدف شركة صودا العمالء الذين يرغبون بشراء حبيبات الصودا بدالً من رقائق الصودا والـذين هـم علـى                   
  .استعداد لدفع سعر أعلى مقابل الحصول عليها

دول جنوب شرق آسيا    ، األسواق المستهدفة لشركة صودا هي أسواق الواليات المتحدة، أوروبا، استراليا ونيوزيلندا          
  .والتي بدورها تهدف لشراء حبيبات الصودا، ق وغرب أفريقياوشر

  تحليل الطلب والعرض : ٣-٢-٣

  الطلب 

  :م٢٠٠٦خالل عام ما عدا السائل منها الصودا الكاوية كافة أنواع يوضح الجدول التالي الطلب على 

  الطلب على الصودا الكاوية
  بالطن المتري

  المنطقة
  النسبة  مالياإلج  الصلبة  الرقائق  الحبيبات

  %٣٢,٣٨  ٥٩٠،٠٠٠ -  - ٥٩٠،٠٠٠  أوروبا
  %٢٩,٨٣ ٥٤٣،٥٠٠ ١٨،٠٠٠ ٤٦٢،٠٠٠ ٦٣،٥٠٠  آسيا

  %١٦,٢٧ ٢٩٦،٥٠٠ ٤٦،٠٠٠ ٦٤،٠٠٠ ١٨٦،٥٠٠  أفريقيا
 %١٠,٩٨ ٢٠٠،٠٠٠ ١٤،٠٠٠ ١٤٣،٥٠٠ ٤٢،٥٠٠  وسطالشرق األ

  %٩,٤٤ ١٧٢،٠٠٠  - ٧،٠٠٠ ١٦٥،٠٠٠  الواليات المتحدة وكندا
  %١,١١  ٢٠،٢٠٠ - ١،٢٠٠ ١٩،٠٠٠  يلندااستراليا ونيوز

 %١٠٠ ١،٨٢٢،٢٠٠ ٧٨،٠٠٠ ٦٧٧،٧٠٠  ١،٠٦٦،٥٠٠  اإلجمالي
  إدارة شركة نماء          : المصدر

سـنوياً خـالل    % ٣على الصودا الكاوية حوالي     العالمي   بلغ متوسط نسبة نمو الطلب       ،بحسب تقديرات إدارة نماء   
   .السنوات الماضية

 الصودا الكاوية بمختلف أنواعها في دول أوروبا وآسيا وأفريقيا أكثر من ثالثـة أربـاع                يمثل الطلب على منتجات   
  .إجمالي الطلب في السوق العالمي

حيث بلـغ إجمـالي     ، تتمتع دول أوروبا بأعلى مستوى من الطلب على منتجات الصودا الكاوية في السوق العالمي             
من إجمـالي   % ٣٢,٣٨أي بنسبة   ، م٢٠٠٦ي في عام     ألف طن متر   ٥٩٠الطلب على حبيبات الصودا في أوروبا       

  . الطلب العالمي



 

  

 ١٤  

 ألف طن من الصودا الكاوية ليشكل نـسبة         ٢٠٠فقد بلغ الطلب على منتجات الصودا       ، أما في دول الشرق األوسط    
  .من إجمالي الطلب العالمي% ١١تبلغ حولي 

  العرض

  :م٢٠٠٦خالل عام سب الطاقة اإلنتاجية بحالصودا الكاوية كافة أنواع  من العرضيوضح الجدول التالي 

  م٢٠٠٦العرض من الصودا الكاوية بكافة أنواعها في عام 

  النسبة  )بالطن المتري(الطاقة اإلنتاجية   المنطقة

  %٣٥,٨١  ١٨,٤٦١,٠٠٠  آسيا
  %٢٩,٧٥  ١٥,٣٣٥,٠٠٠  )الشمالية والجنوبية(أمريكا 
  %٢٩,٤٤  ١٥,١٧٧,٠٠٠  أوروبا

  %٣,٤٩  ١,٧٩٨,٠٠٠  الشرق األوسط
  %١,٥١  ٧٨٠,٠٠٠  أفريقيا

  %١٠٠  ٥١,٥٥١,٠٠٠  اإلجمالي
  إدارة شركة نماء          : المصدر

طـن  ألف   ٦,٧٠٤حيث بلغ العرض منها حوالي      ،  بين دول آسيا    للصودا الكاوية  بأعلى طاقة إنتاجية  الصين  تتمتع  
  .وهو أكثر من ثلث إجمالي الطاقة اإلنتاجية في آسيا، م٢٠٠٦متري في عام 

حيث بلغـت الطاقـة     ، من إجمالي الطاقة اإلنتاجية في السوق العالمي      % ٣,٤٩تمثل دول الشرق األوسط ما نسبته       
  . ألف طن من منتجات الصودا الكاوية في نفس العام١,٧٩٨اإلنتاجية منها 

  نمط أسعار منتجات الصودا : ٤-٢-٣

وكان السبب الـرئيس فـي      ، لعامين األخيرين شهدت أسعار حبيبات الصودا وسائل الصودا نفس اتجاه التغير في ا          
  .  ارتفاع األسعار هو الطلب المتزايد خالل نفس الفترة

  :يوضح الجدول التالي أسعار منتجات الصودا الكاوية خالل العشر سنوات الماضية

  )طن/ دوالر (نمط أسعار الصودا الكاوية 
  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢  م٢٠٠١  م٢٠٠٠  م١٩٩٩  م١٩٩٨  م١٩٩٧  العام

  ٣٦٢  ٣٠٤  ١٦٩  ١٣٥  ١٠١  ٢٧٣  ١٥٧  ١٣١  ١٧٨  ١٢٨  سائل الصودا

  ٤١٠  ٣٦٠  ٢٣٦  ٢٥٧  ٢٧١  ٣٤٠  ٢٥٧  ٢٥٤  ٢٩٦  ٣٢٤  حبيبات الصودا

  إدارة شركة نماء          : المصدر

  

  
  

  

  

  

  

  



 

  

 ١٥  

   معلومات عن الشركة - ٤

   شركة نماء للكيماويات :١ - ٤

، وكان مقرهـا    "الشركة العربية للتنمية الصناعية     "تم تأسيسها باسم    شركة نماء للكيماويات شركة مساهمة سعودية،       
بتاريــخ   ٢٠٥٠٠٢٣٢١٦رقـم   التجـاري  السعودية بموجب السجل العربية الرئيـس في مدينة الدمام في المملكة

شـركة نمـاء    "وقد تم تعديل اسم الشركة ليـصبح االسـم الحـالي            . م١٢/٠٥/١٩٩٢هـ الموافق   ١٠/١١/١٤١٢
ارى جديد بـرقم    كما تم نقل المركز الرئيس للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل بموجب سجل تج              ، "للكيماويات

قد تم تأسيس شـركة نمـاء للكيماويـات         ل. م٢٠/٠٣/٢٠٠٦هـ الموافق   ٢٠/٠٢/١٤٢٧  وتاريخ ٢٠٥٥٠٠٧٤٢٠
  .  لمملكة العربية السعودية صناعية في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات بااريعمشة، تنمية وتطوير بغرض إقام

مليون سهم عادي    ٧٦,٥ مقسم إلى    ، كما في تاريخ هذه النشرة      ريال سعودي  ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠بلغ رأس مال الشركة     ي
  .ويقع مقر شركة نماء للكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية.  رياالت للسهم الواحد١٠بقيمة 

في ، والتي تعمل كل منها بموجب سجالت تجارية مستقلة       ، اوالشركات التابعة له  لشركة  ل تتلخص األغراض الرئيسة  
  .يةلبتروكيماوواالت الكيماوية مجاالتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية في وامتالك 

تصدير و ويق وتس ،مصانعهاإدارة وتشغيل    ، هو امتالك وتطوير المشاريع الصناعية     شركة نماء للكيماويات  إن هدف   
  .منتجاتها لألسواق العالمية

ومن ثم تقـوم بتكـوين       ، حيث تقوم بتأسيس مشاريع وتمويلها    ، تتبع نماء إستراتيجية استثمارية معينة في استثماراتها      
وتحول التكاليف التي تتكبدها في التأسيس إلى كل مـن هـذه المـشاريع              ، بسجل تجاري مستقل  لكل مشروع   شركة  

. تمويل مشروعين كبيرين في قطاع الكيماويـات      و س هو تأسي   منذ تأسيسها  به نماء مت  من أهم ما قا   . بحسب تكلفته 
والتي بـدأت إنتاجهـا      ،ولية محدودة ؤذات مس كشركة  " صودا"المشروع األول هو تأسيس الشركة العربية للقلويات        

، كشركة مساهمة " جنا"ية  و الكيما أما المشروع الثاني فهو تأسيس شركة الجبيل للصناعات       . م١٩٩٥التجاري في عام    
   .وتخطط الشركة لالستثمار في مثل هذه المشاريع مستقبالً. م٢٠٠١عام ي بداية  التجاري فاإنتاجه تي بدأوالت

وهي ، "شركة نماء لالستثمار الصناعي   "م بتأسيس شركة أخرى تحت اسم       ٢٠٠٧كما قامت شركة نماء في بداية عام        
   . لحداثة تأسيسهاشركة استثمارية لم تبدأ نشاطها الفعلي بعد

 أي نشاط تجاري أو جزء جوهري من لدى الشركات التابعة لها أو  شركة نماء ال يوجد لدى    أنه  ب اإلدارةيقر مجلس   و
  .األصول خارج المملكة العربية السعودية

  صودا وجنا وشركة نماء لالستثمار الصناعيفي ملكية شركة نماء 

شركة نماء لالستثمار من % ٩٥ودا  أسهم شركة صومن% ٩٠ كما في تاريخ هذه النشرة ما نسبته نماءشركة تمتلك 
   . جنامن أسهم شركة% ٩٥كما تملك ، الصناعي

  

شركة نماء للكيماويات

٩٥%

  الشركة العربية للقلويات
 “صودا”

  شركة نماء لالستثمار
 الصناعي

٩٥ %٩٠%

٥%١٠% 

٥% 

  شركة الجبيل للصناعات
 “جنا”الكيماوية 



 

  

 ١٦  

  .م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في % ٥نسب ملكية المساهمين التي تتجاوز 

 %٥نسب ملكية المساهمين التي تتجاوز 
  نسبة الملكية  عدد األسهم  االسم

  %٦,١٨٦  ٤,٧٣٢,٢٣٨  شركة احمد حمد القصيبي
  إدارة شركة نماء: المصدر

% ٧,٢٩نسبة  ) رئيس مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات     (الجدير ذكره أنه يملك األستاذ سعود عبدالعزيز القصيبي         

  %.٠,٤٥ تبلغوالتي تشكل نسبة ملكية غير مباشرة بشركة نماء ، من ملكية شركة احمد حمد القصيبي

  عمليات شركة نماء

تصدير و ويقمصانعها وتس وإدارة وتشغيل    هو امتالك وتطوير المشاريع الصناعية       اء للكيماويات شركة نم إن هدف   

ديها ليس ل حيث أن   ، صوداشركة  وجنا   شركةوهي تقوم بذلك من خالل شركاتها التابعة        ، منتجاتها لألسواق العالمية  

  .بهانشاط تجاري مستقل 

تـصنيع   فيشمل   جناالرئيس ل النشاط   أما، اوية والصودا الصلبة   الصودا الك  حبيباتصودا هو تصنيع    ل الرئيسالنشاط  

  .يبوكسي االراتنجاتوتسويق 

فهي تخطط إلى مضاعفة الطاقة اإلنتاجية لمصنع صـودا         ، وبما أن أحد أهداف شركة نماء هو تطوير شركة صودا         

  . من خالل زيادة خطوط اإلنتاج الحالية

تقـوم   ،يبوكسي في مصنعي جنا وصـودا      اال راتنجاتتكاملية في صناعة     من نماء بأهمية عمليات اإلنتاج ال      وإدراكاً

وصودا بما تحتاجان إليه من المواد الخـام    والذي سيزود كل من شركتي جنا"١ حصاد"مشروع الشركة حالياً بتنفيذ    

  .بدالً عن استيرادها من الخارج

 التي بدورها تهدف إلى  لالستثمار الصناعيشركة نماءوتتضمن عمليات شركة نماء للكيماويات أيضاً إدارة وتطوير        

تقوم شـركة نمـاء للكيماويـات       ، وباإلضافة إلى ذلك  . االستثمار في مشاريع وشركات تعمل في مجال الكيماويات       

" ٦ - ٤"التفاصيل في البنـد      (باالستثمار في شركات أخرى تعمل في مجال الكيماويات وتصنيع المنتجات الكيماوية          

  .)"٣٥"رقم فحة  في صمن هذا القسم

  )بيل للصناعات الكيماويةشركة الج(جنا شركة  : ٢ - ٤

 فـي تـاريخ    ٢٠٥٥٠٠٤٣٤٨٤بموجب الـسجل التجـاري رقـم        مقفلة   كشركة مساهمة ابتداء  جنا  شركة  تأسست  

مقسم ) ثالثمائة مليون ( ريال   ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠وبلغ رأس مال الشركة     . م٠٤/٠٧/١٩٩٩هـ الموافق   ٢١/٠٣/١٤٢٠

تخفيض  م٢٠٠٦عام  خالل  تم  وقد  .  ريال للسهم الواحد   ٥٠بقيمة اسمية   ) ستة ماليين ( سهم عادي    ٦,٠٠٠,٠٠٠إلى  

 وخمـس   نمائتا( مليون ريال    ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠إلى  ) ثالثمائة مليون ( ريال سعودي    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس مالها من    

 الخـسائر   لتغطيةوذلك  ،  للسهم الواحد  ت رياال ١٠ سهم عادي بقيمة أسمية      ٢٦,٥٠٠,٠٠٠مقسم إلى   ) وستون مليون 

  . المتراكمة

 مـن   ، آخـر   مساهم ١٩كان يمتلك الباقي    بينما  ، جنامن أسهم   % ٥١ كانت نماء تمتلك     ،م٢٠٠٦شهر أبريل   وحتى  

 وشركة دبي لالستثمار  ، %٧,٥ بحصة    شركة الخليج لالستثمار   ،%٧,٥  بحصة البتروكيماوية شركة بيوبيان    همأكبر

  .أو أقل% ٥ ما نسبته ونباقالالمساهمون  يملك .%٧,٥ بحصة



 

  

 ١٧  

جنا مساهمو األقلية في    بين نماء و   ستحواذتم توقيع اتفاقية ا   ، م١٦/٠٤/٢٠٠٦هـ الموافق   ١٨/٠٣/١٤٢٧وفي تاريخ   
. م٠١/٠٦/٢٠٠٦تاريخ   من اءابتد من جنا إلى نماء      )من الملكية % ٤٩(تم بموجبها تحويل ملكية الحصص المتبقية       

م ٢٩/٠٥/٢٠٠٦ جنا ونماء المنعقدتين في تاريخ        شركتي ن الجمعية العامة لكل من    وقد تم إقرار هذه االتفاقية م     
 ماليين سهم جديد من قبل شركة نماء مقابـل كامـل حـصص              ٣وتم إصدار   ،  التوالي علىم  ١٤/٠٦/٢٠٠٦و

،  سهم من أسهم شـركة جنـا       ٤,٩وذلك بواقع سهم واحد من أسهم شركة نماء مقابل          ، الشركاء في شركة جنا   
 مليون ريال بناء على تقييم مستشارين ماليين مـستقلين والتـي            ١٢٢,٢لقيمة العادلة لألسهم المصدرة     وبلغت ا 

وبلغ رأس مال شركة نماء     . تقارب القيمة العادلة لصافي موجودات شركة جنا التي تم امتالكها من شركة نماء            
وقـد  .  رياالت للسهم الواحد   ١٠ية   مليون سهم بقيمة اسم    ٦٨ مليون ريال مقسم إلى      ٦٨٠بعد عملية االستحواذ    

في  نماء   لشركةوصدر السجل التجاري المعدل لتصبح جنا فرعاً        اكتملت اإلجراءات القانونية بنقل ملكية األسهم       
  .م١٩/٠٩/٢٠٠٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/١٤٢٧تاريخ 

ركة نماء  م تحويل شركة جنا من فرع في ش       ١٣/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق   ٢٢/١١/١٤٢٧وتال ذلك مباشرة في تاريخ      
  .من األسهم% ٩٥نسبة شركة نماء  لكت فيهاإلى شركة ذات مسؤولية محدودة تم

 تحويـل المبـالغ     من خـالل    مليون ريال  ٤٢٦ مليون ريال ليصبح     ١٦١وقد تم زيادة رأس مال شركة جنا بمبلغ         
ى كتابـة عـدل     لدوذلك بموجب قرار الشركاء المعدل لعقد التأسيس المثبت         ، المستحقة لشركة نماء من شركة جنا     

هــ  بتـاريخ     ١٤٢٨ لعـام    ١٥ مـن مجلـد      ٨٨ صحيفة   ،٩٠الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بالعدد       
 وتـم   ،من الـشركة  % ٥كما تملكت شركة نماء لالستثمار الصناعي بموجب ذات القرار نسبة           . هـ١١/٠٦/١٤٢٨

لشركة نماء  % ٩٥شركة جنا مملوكة بنسبة      صبحتأ ،وبذلك. استخراج السجل التجاري ليعكس التعديل المشار إليه      
  . الصناعيلالستثمارلشركة نماء % ٥للكيماويات وبنسبة 

  :في شركة جنا  الحاليهيكلة الملكيةيوضح الجدول التالي 

  جناشركة هيكلة ملكية 
  نسبة الملكية  ةالحص  االسم
  %٩٥  ٤٠٤,٧٠٠,٠٠٠  شركة نماء للكيماويات

  %٥  ٢١,٣٠٠,٠٠٠  اعيشركة نماء لالستثمار الصن
  %١٠٠  ٤٢٦,٠٠٠,٠٠٠  المجموع
  إدارة شركة جنا: المصدر

   جناشركةمديري مجلس 

 :  شركة جنا تشكيل مجلس إدارةيوضح الجدول التالي 

   شركة جنامديريمجلس 
  االسم  الجنسية  العمر  المنصب

  عبد المحسن حسين العقيلي سعودي   عام٤٩ المديرينرئيس مجلس 
  حمد سالم المري  سعودي   عام٣٤  يرينالمدعضو مجلس 
  كمال محمد فطايرجي  سعودي   عام ٥٠  المديرينعضو مجلس 

  إدارة شركة جنا: المصدر

وشركة صودا والرئيس التنفيذي لشركة     رئيس مجلس مديري شركة جنا    :  حسين العقيلي  نعبد المحس / األستاذ  
 إدارة أعمال من جامعـة تكـساس        كالوريوس في حائز على ب  ،  عاماً ٤٩سعودي الجنسية يبلغ من العمر      ، نماء

تخطـيط المـشاريع وإدارة     و عاماً من الخبرة في الـشئون الماليـة          ٢٥ لديه أكثر من     .م١٩٨٣األمريكية عام   
تقلد العديد من المناصب في شركة سابك كان آخرهم منصب المدير العام للتخطيط واإلدارة في               . األعمال عامةًً 
م كرئيس تنفيذي ورئـيس  ٢٠٠٤ بشركة نماء في عام قبل أن يلتحق، تابعة لسابك وهي شركة تانكشركة ساب   

  . وشركة صودامجلس مديري شركة جنا



 

  

 ١٨  

خريج ،  عاماً ٣٤سعودي الجنسية يبلغ من العمر      ، عضو مجلس مديري شركة جنا    : حمد سالم المري  / األستاذ  
بـشركة  التحق  . عام من الخبرة   ١٥ثر من   لديه أك . المرحلة الثانوية والتحق بعدة دورات متخصصة في اإلدارة       

ثم حصل على منـصبه الحـالي        و ،منسقي شئون المساهمين والعالقات العامة    كبير  بمنصب  م  ١٩٩٩عام   نماء
  .كعضو مجلس مديري شركة جنا

ونائـب الـرئيس التنفيـذي     وشـركة صـودا      عضو مجلس مديري شركة جنا    : كمال محمد فطايرجي  / األستاذ  
 بالواليـات   اكاليفورنيجامعة  خريج  ،  عاماً ٥٠سعودي الجنسية يبلغ من العمر      ، شركة نماء  في   للبتروكيماويات

 ٢٣أكثر مـن    لديه  . م١٩٨١ ألمريكية بدرجة الماجستير في الهندسة اإلنشائية وإدارة البرامج في عام         ة ا المتحد
المشاريع والتـسويق   ة  ار إد ، العقود مالتفاوض وإبرا عام من الخبرة في مجال صناعة البتروكيماويات متضمنة         

 حاليـاً  وهـو  لمشاريع البتروكيماوية  ا  عام في مجال تطوير    ١٧ وقد أمضى منها     ،والمبيعات للشركات العالمية  
 نائب الـرئيس التنفيـذي للبتروكيماويـات       منصب ويشغل أيضاً    وشركة صودا  عضو مجلس مديري شركة جنا    

  .م٢٠٠٤ في عامة  انضم إلى الشرك.في شركة نماء  مجلس اإلدارةوسكرتير

  اإلدارة العليا لشركة جنا

  :يوضح الجدول التالي أعضاء اإلدارة العليا في شركة جنا

  اإلدارة العليا لشركة جنا
  المنصب  االسم

   والمنتجات الوسيطة ييبوكسنائب الرئيس التنفيذي لال  الكسندر لودوق دنزلر
  مدير الخدمات الفنية  *منصب شاغر

  مدير المشاريع  ليامتياز أحمد عبد الو
  مدير التسويق والمبيعات  سانجاي فيشوامبار شوداري

  مدير العمليات  رشيد محمد الدوسري
  إدارة شركة جنا: المصدر

بحث عن شخص ذي مؤهالت ومهارات مناسبة ليشغل منصب مدير الخدمات الفنيـة فـي إدارة                تقوم شركة نماء حالياً بال    * 
  .الشركة وشركاتها التابعة

،  والمنتجات الوسيطة لشركة نماء وشركاتها التابعةينائب الرئيس التنفيذي لاليبوكس: دنزلرلودوق الكسندر / اذ األست
  -فاكوتشـسكول برغـدورف السويـسرية       جامعـة   خريج  ،  عاماً ٥٥سويسري وبرازيلي الجنسية يبلغ من العمر       

 عام من الخبرة مع شركة سيبا جايجي وفانتيكو    ٢٥لديه أكثر من    . م١٩٧٥ في عام    ةبكالوريوس في الهندسة الكيميائي   
AGأعوام ٥انضم إلى الشركة منذ . التسويق وإدارة وتطوير األعمال، التشغيل،  في مجال التنفيذ.  

،  عامـاً  ٤٣باكستاني الجنسية يبلغ مـن العمـر        ، مدير المشاريع لشركة جنا وصودا    : امتياز أحمد عبد الولي   / األستاذ  
أكثـر  لديه . م١٩٨٧عام  ماك جيل في مونتريال في كنداجامعة من  الكيماويةستير في الهندسة درجة الماجحاصل على  

  . عام مع شركة نماء١٥منها ،  البتروكيماوياتقطاع في في مجال إدارة العمليات والمشاريع عام من الخبرة ٢٠من 

 الجنسية يبلغ من العمـر      هندي، صودالشركة جنا و   مدير التسويق والمبيعات   : شوداري فيشوامبارسانجاي  / األستاذ  
وحاصـل  ، م١٩٨٨عام   بومباي في الهند  جامعة   من اإلدارة والتسويق درجة الماجستير في    حاصل على   ،  عاماً ٤٣

 عـام مـن     ١٧أكثر من   لديه  . م١٩٨٤ في علوم الكيمياء من جامعة ويلسون في الهند عام           سعلى درجة البكالوريو  
  . أعوام٤شركة نماء منذ  انضم إلى،  البتروكيماوياتقطاعفي  يقفي مجال المبيعات والتسوالخبرة 

حاصل ،  عاماً ٣٩سعودي الجنسية يبلغ من العمر      ، مدير العمليات لشركة جنا وصودا     :رشيد محمد الدوسري  / األستاذ  
 ١٦أكثر مـن    لديه  . م١٩٩١عام   الملك فهد للبترول والمعادن   جامعة  من   الكيماويةفي الهندسة    سالبكالوريودرجة  على  

  .انضم إلى شركة نماء منذ عام.  حيث عمل لدى كل من أرامكو وسابكالبتروكيماوياتفي مجال عام من الخبرة 

  

  



 

  

 ١٩  

  عمليات شركة جنا 

" كيميكلزهنتسمان  " من شركة    بموجب ترخيص تقني   يبوكسي اال راتنجاتتقوم شركة جنا بإدارة مصنعها إلنتاج       

وبـدأ  ، م٢٠٠٠ في نهايـة عـام       يبوكسياكتمل إنشاء مصنع اال   ). يسرا  سو  –قسم االكس بولمر بشركة سيبا      (

 تـشمل   يبوكـسي وقد صمم المصنع إلنتاج أنواع مختلفة مـن اال        . م٠١/٠١/٢٠٠١اإلنتاج التجاري في تاريخ     

 ألـف طـن     ٢٠بدأ المصنع بطاقة إنتاجية تبلغ      . والسائل الصلب   وااليبوكسي يبوكسياألساسي من اال  المحلول  

 ألف  ٣٠ ة خطوط اإلنتاج في المصنع حتى بلغت الطاقة اإلنتاجية        زيادب قامت الشركة و، م٢٠٠١ام  سنوياً في ع  

  . طن سنويا٦٠,٠٠٠ًكما وصلت حالياً إلى ، م٢٠٠٤طن سنوياً في عام 

  يبوكسيمنتجات اال

تتبلمـر  (م   عن بولمرات االيبوكسايد الحرارية المعالجة التي تلـتح        ةهي عبار ) أو البولي ايبوكسايد   (يبوكسياال

 عادةً كعنصر أساسي أو مادة خام تدخل        يبوكسيويتم استخدام اال  ). مقسي(عند خلطها بعنصر مساعد     ) وتلتصق

  . وغيرهافي صناعة منتجات أخرى مثل الطالء واللواصق

   واستخداماتهايبوكسيخصائص اال

  :منها، خداماً بعدة خصائص مما يجعلها أكثر البولمرات تنوعاً واستيبوكسي االراتنجاتتتمتع 

 فـي البنـاء      تجعلها من أكثر المواد استخداماً     يبوكسيخاصية التحام والتصاق مادة اال     : االلتحام وااللتصاق  -

  . إلصالح األعمالدوالتشيي

لحماية الحديد الصلب المستخدم فـي الكبـاري         يبوكسيتستخدم مادة اال   : ائيةيالصدأ والمقاومة الكيم  مقاومة   -

كطبقة حماية في صـناعة      يبوكسي اال كما يستخدم طالء  ،  من التآكل والصدأ   اه وغيرها  وأنابيب المي  والجسور

  . األساسيةهاركيباتتووصهاريجها لسفن وأسطحها ا

 بقوة أكثر من االسمنت العادي من ناحيـة الـضغط وقـدرة             يبوكسياالتتمتع مادة   : المقاومة وقدرة التحمل     -

 .المصنوعة من االسمنتوتستخدم في دعم األرضيات والخزانات . التحمل

ألسطح واألرضيات مثـل    ا أيضاً كغشاء خارجي لمنع االنزالق على        يبوكسيتستخدم مادة اال  : منع االنزالق    -

  .تقاطعات ودوارات الطرقات

ات الـسيار مثل هياكل   كل  اهيالفي تجميع    كمادة الصقة بدالً من اللحام       يبوكسيتستخدم مادة اال  : ة الوزن   خف -

 .وذلك لما تتمتع به من خفة الوزن، سفن الفضاءوالسفن والطائرات و

انتقال وتوزيـع   ،  في استخدامات الهندسة الكهربائية من حيث توريد       يبوكسيتدخل مادة اال  :  الكهربائي   العزل -

  .وااللكترونية وهي من المواد األساسية المستخدمة في صناعة ألواح الدورات الكهربائية، الكهرباء

  المواد الخام

 لومادة بايـسفينو  ) ECH( هما مادة االيبكلوروهيدرين     يبوكسي اال راتنجاتواد الخام الرئيسة إلنتاج     من أهم الم  

 لتلبية احتياجات مصنعها من المـادة       العالميالسوق   من   والتي تقوم حالياً شركة جنا باستيرادهما     ، )BPA(أيه  
  .يبوكسي االاتنجاتروتمثل تكلفة استيراد هاتين المادتين معظم تكلفة إنتاج مادة . الخام

  



 

  

 ٢٠  

  :يبوكسيمواد الخام المستخدمة في صناعة االالهم التقريبية ألالكمية  يوضح الجدول التالي

 المواد الخام المستخدمة في صناعة راتنجات االيبوكسي
   طن من االيبوكسي١الكمية المطلوبة إلنتاج   المادة

   طن٠,٥٥  ECH االيبكلوروهيدرين 
   طن٠,٦٨  BPA  أيه لبايسفينو

   طن٠,٢٤  مواد أخرى 
   طن١,٤٧  المجموع
   جنا شركةإدارة: المصدر

تقوم شركة جنا باستيراد     و ، طن من المواد الخام    ١,٤٧  حوالي تحتاج عملية إنتاج طن واحد من االيبوكسي إلى       

 ال  حيـث ، من مصادر مختلفة في السوق العالمي     ) BPA( أيه   لومادة بايسفينو ) ECH(مادة االيبكلوروهيدرين   
تتعاقد مع مصدر دائم ، بل يتم اختيار المصدر الذي يبيع الكمية والنوعية المطلوبة بأفضل سعر، لذا، قد يختلف                   

  .المصدر وعدد المصادر من عام آلخر

  قاعدة العمالء

 وهي شـركة  ،HUNTSMAN CHEMICALS كيميكلز  هنتسمان شركةأحد العمالء الرئيسيين لشركة جنا هي
أبرمت شركة جنا اتفاقيـة مـع        وقد   .جال صناعة الكيماويات والبالستيك والبويات وغيرها     أمريكية تعمل في م   

 طن سنوياً كحد أعلى مـن منتجـات سـوائل           ١١,٥٠٠على  شركة هنتسمان   تحصل بموجبها   ، شركة هنتسمان 
 على هذه   وبناء )."٨٩" في صفحة رقم     "ملخص العقود األساسية  "تفاصيل االتفاقية في قسم      (الراتنجات األساسية 

إال أنها شهدت تقلـصاً فـي  عـامي          ،  طن لشركة هنتسمان   ١١,٠٠٠االتفاقية بلغت مبيعات جنا سنوياً حوالي       
شركة "وبموجب اتفاق جديد مع الشركة المرخصة       . م مع زيادة في المبيعات المباشرة للعمالء      ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥
ونظراً لمـا تتمتـع بـه       . يع إنحاء العالم  يجوز لشركة جنا تسويق منتجاتها في جم      ، م٢٠٠٦في عام   " هنتسمان

كما يوجد لديها قائمـة مـن    ، فقد تمكنت جنا من كسب عمالء جدد في أوروبا وآسيا         ، منتجاتها من ميزة تنافسية   
  .العمالء الجاهزين والذين يرغبون في زيادة حصتهم من منتجاتها

 إحدى الشركات اآلسيوية بحيث تبيع      معبالتفاهم  م  ٢٠٠٧في منتصف عام    شركة جنا    قامتباإلضافة إلى ذلك،    
قد أعربت الشركة اآلسيوية عن نيتها في شراء اإليبوكـسي          و ،شهرياًمن راتنجات االيبوكسي     طن   ١,٠٠٠لها  
 أية اتفاقية معها بهـذا      توقيع ولم يتم  .م٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١ كما في  طن ٤,٢٣٢ مبيعات جنا إليها    بلغ إجمالي   و

  .الخصوص

أوروبا ومعظـم الـدول     ، آسيا الوسطي ، تركيا،  عميل مباشر في الشرق األوسط     ٨٧ن  كما أن لدى جنا أكثر م     
  .األفريقية

  مبيعات الشركة

 بلغ إنتـاج حيث ، م٢٠٠٦عام  ألف طن بنهاية   ١,٦١٠حوالي  من راتنجات االيبوكسي     العالمي السوق   بلغ إنتاج 
 نـسبته  مـا بلغت حصة جنا    ،  األوسط  أما في الشرق   .من إجمالي اإلنتاج العالمي   % ١,٩٠ما نسبته   مصنع جنا   

  )٢(.م٢٠٠٦اإلنتاج في عام   إجماليمن% ٨١,٨١

  : كما يلييبوكسي االراتنجاتوتتضمن مبيعات شركة جنا ثالثة أنواع من  

 خـالل    إجمالي مبيعات الشركة   من% ٧٠حوالي   نسبة متوسطة تبلغ     تشكلي  توال، راتنجات االيبوكسي السائلة   .١
  .الخمسة أعوام الماضية

خـالل   من إجمالي مبيعات الشركة   % ١٦حوالي   نسبة متوسطة تبلغ     شكلتوالتي  ،  الصلبة يبوكسي اال اتنجاتر .٢
  .الخمسة أعوام الماضية

                                                 
  تكنون أوربيكم وإدارة شركة نماءالتي أجرتها دراسة السوق : المصدر   (٢)



 

  

 ٢١  

خـالل    إجمالي مبيعات الشركة   من% ١٤ نسبة متوسطة تبلغ حوالي      شكلوالذي  ، الراتنجات األساسي  محلول .٣
  .الخمسة أعوام الماضية

  :م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٣ة جنا خالل األعوام يوضح الجدول التالي مبيعات شرك

   جنا شركةإدارة: المصدر

م إلـى   ٢٠٠٤ طن في عام     ٢٦,٠٢٤ انخفض حجم إجمالي المبيعات السنوية من         فقد ،كما يوضح الجدول أعاله   

 العمالء الذين يـشترون بأسـعار       علىم نتيجة إلستراتيجية جنا المتعلقة بالتركيز       ٢٠٠٥ طن في عام     ٢٣,٦٤٢

ـ         . وذلك لتحقيق زيادة في األرباح    ، أعلى شركة كانت هذه اإلستراتيجية ناجحة حيث ارتفعت إيرادات مبيعات ال

م ٢٠٠٧العـامين   أما فـي    . م بالرغم من انخفاض حجم المبيعات في نفس العام        ٢٠٠٥في عام   % ٢٦,٣بنسبة  

حيث حققت الشركة معدل نمو سنوي      ، زاد الطلب على منتجات االيبوكسي بالرغم من زيادة األسعار        ، م٢٠٠٦و

  .  خالل الثالث سنوات الماضية%٣٤ بنسبةمركب من المبيعات 

  رافي للمبيعاتالتوزيع الجغ

  :يوضح الجدول التالي توزيع مبيعات شركة جنا إقليمياً ودولياً خالل السنوات الثالث الماضية

   جناإدارة شركة: صدرالم
  
  
  
  

  

  

 يبوكسيمبيعات جنا من راتنجات اال
  )بالطن المتري(المبيعات الفعلية   آالف الرياالت  ريال سعودي

متوسط سعر الطن 
  المتري

 مجموع  إيرادات المبيعات
  المبيعات

راتنجات 
  سائلة

 راتنجات
  صلبة

المحلول 
  األساسي

 العام

  م٢٠٠٣  ٣،٠٥٧ ٢،١٣٦  ١٣،٥٤٦ ١٨،٧٣٩ ١٠٩،٨٦٨ ٥،٨٦٣

  م٢٠٠٤ ٣،٢٧٢ ٥،١٠٥ ١٧،٦٤٧ ٢٦،٠٢٤ ١٨٦،٠٦٣ ٧،١٥٠

  م٢٠٠٥ ٣،٤٠٠ ٣،٧١٣ ١٦،٥٢٩ ٢٣،٦٤٢ ٢٣٥،٨١٣ ٩،٩٧٤

  م٢٠٠٦ ٤،٠٢٦ ٥،٥٧٣  ٢١،١٨٣ ٣٠،٧٨٢  ٣٠٩،٣٩٦  ١٠،٠٥١

 م٢٠٠٧  ٤،٦٩٤ ٥،٩٩٨ ٢٦،١١٩ ٣٦،٨١١ ٤٢٣،٤٨٨ ١١،٥٠٤

  )بالطن المتري(التوزيع الجغرافي للمبيعات السنوية 

ــن    م٢٠٠٧  المنطقة/ الدولة  ــسبة م الن
ــسبة  م٢٠٠٦  إجمالي المبيعات ــنالن   م

ــن   م٢٠٠٥  إجمالي المبيعات ــسبة م  الن
  لمبيعاتإجمالي ا

 %١٧ ٤,٠١٧ %٢٣ ٦,٩٣٣ %٣١ ١١,٥٠٥  السعودية
 %٢٥ ٥,٩٠٩ %١٠ ٣,٠٢٩ %١٠ ٣,٦١٠  باقي دول الخليج

 %١٦ ٣,٧٦١ %١٧ ٥,١٣٤ %١٤ ٥,٣٢٤  باقي دول الشرق األوسط
 %٥ ١,٢١٧ %٥ ١,٦٦٨ %٤ ١,٣٨١  أفريقيا
 %٧ ١,٦٣١ %١١ ٣,٤٢٥ %١٨ ٦,٥٦٤  أوروبا
 %١٧ ٤,٠٨٦ %٢٠ ٦,٠٥٨ %١٣ ٤,٧٨٦  استراليا

 %١ ٢٨٥  -  - %١ ٠,٤٠٣  أمريكا الشمالية
 %١٢ ٢,٧٣٦ %١٥ ٤,٥٣٥ %٩ ٣,٢٣٨  أمريكا الجنوبية

 %١٠٠ ٢٣,٦٤٢ %١٠٠ ٣٠,٧٨٢ %١٠٠  ٣٦,٨١١  اإلجمالي



 

  

 ٢٢  

  إستراتيجية التسويق والتوزيع

تحـت ماركـة     أفريقيـا وتركيـا      ،في منطقـة الـشرق األوسـط      تسوق جنا منتجاتها من راتنجات االيبوكسي       

، ®أما ماركة ارالـدايت   ، جنالشركة   هي ماركة تجارية مسجلة      ®ماركة رزين ". ®ارالدايت"وماركة  "®رزين"

 . بموجبهـا  تـسويق الوالتي تتمتع جنا بحقوق     ، كيميكلز فهي الماركة التجارية المسجلة لمنتجات شركة هنتسمان      

 ات جنا تسويق جزء من منتج   ب شركة هنتسمان    تقوم العالمية،   ألسواقاباإلضافة إلى تسويق منتجاتها مباشرة في       

إال أنهـا شـهدت     ،  طن لشركة هنتسمان   ١١,٠٠٠ بلغت مبيعات جنا سنوياً حوالي       .في بعض األسواق العالمية   

  . مع زيادة في المبيعات المباشرة للعمالءالثالثة أعوام الماضيةتقلصاً في 

، بيـة ألوروبا الغر " كيميكلزوايت  ("وزعين ذوي سمعة تجارية في أوروبا       قامت جنا باختيار م   ، م٢٠٠٦في عام   

مـع  يـة    أبرمت جنا اتفاق   كما، )وهي شركة بريطانية تعمل في مجال إنتاج األدوية وتوزيع المنتجات الكيماوية          

شركة أمريكيـة تعمـل فـي مجـال صـناعة            ( الشرق األوسط  –" كيميكلزداو  "مدير المبيعات السابق لشركة     

وقد تم االتفـاق    ،  في أوروبا   لتمثيل شركة جنا مع كبار العمالء المحتملين       وذلك، )ماويات واألدوية واألغذية  الكي

  .")٨٩"رقم صفحة في " ملخص العقود األساسية"راجع قسم  (مع عدد منهم

  الحالية لشركة جناوالسابقة التوسعة 

  : ةنوعين من التوسعالحالية لشركة جنا التوسعات الماضية و تتضمن

  ١  من خالل مشروع حصاد في صناعة االيبوكسيالتكامل الخلفي -١

  زيادة خطوط اإلنتاج في مصنع االيبوكسي -٢

  )تحت التنفيذ( ١  مشروع حصاد-١

ومـادة  ) ECH( هـي مـادة االيبكلوروهيـدرين        يبوكسي اال راتنجاتمن أهم المواد الخام الرئيسة إلنتاج       

. ياً شركة جنا باستيرادهما لتلبية احتياجات مصنعها من المادة الخـام          والتي تقوم حال  ) BPA( أيه   لبايسفينو

، لـذا . يبوكـسي  االراتنجاتتمثل تكلفة استيراد هاتين المادتين معظم تكلفة إنتاج مادة        ، وكما تم ذكره سابقاً   

 مـن    لتحقيق االكتفاء الذاتي   مادة االيبكلوروهيدرين االستثمار في تصنيع    م  ٢٠٠٤في عام   قررت شركة جنا    

وكمـا   .هذه المادة عبر التكامل الخلفي لعملياتها والذي سيخفض تكاليف اإلنتاج ويرفع من عوائد المبيعات             

من متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولويـة         مليون ريال    ٢٦٥استخدام  تم  ، م٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١في  

 بقيمـة اسـمية     وق أولوية سهم حق  مليون   ٨عدد  عبر إصدار   م  ٢٠٠٤في شهر ديسمبر     التي تم     نماء شركةل

 ريـال    مليـون  ٢٥٠حيث تمت زيادة رأس المال مـن        ،  ريال للسهم الواحد   ١٠ ريال وعالوة إصدار     ٥٠

وتم إضافة قيمة عالوة اإلصدار إلى االحتياطي النظامي في حقوق          ، ريال سعودي  مليون   ٦٥٠سعودي إلى   

 مليـون   ٣١٥لصناعية السعودي بمبلغ    قرض من صندوق التنمية ا    تمويل المشروع ب  وتم أيضاً    .المساهمين

  . مليون ريال٣٠٠وقروض تجارية من بنوك محلية بمبلغ ، ريال

  ).الصودا( أيضاً إنتاج كل من مادة كلوريد الكالسيوم وقلويات الكلور ١  مشروع حصادسوف يشمل

  

  



 

  

 ٢٣  

   : كما يليتجهيز وتشغيل ثالث وحداتو تصميم ١  حصادمشروعضمن توي

  ).ECH ( من مادة االيبكلوروهيدرين طن سنويا٣٠,٠٠٠ًإلنتاج مصنع : المصنع األول -

  ).الصودا( الكلور قلويات مناً طن سنوي٥٠,٠٠٠مصنع إلنتاج  :.المصنع الثاني -

   .)مادة ثانوية من المصنع األول ( من كلوريد الكالسيوم طن سنويا٤٥,٠٠٠ً مصنع إلنتاج :المصنع الثالث -

  .في إنتاج االيبوكسي مادة االيبكلوروهيدرين مننع األول سوف تقوم جنا باستخدام منتجات المص

من منتجات المصنع الثاني من قلويات الكلـور        % ٧٥سيتم تحويل   ، ١ بعد االنتهاء من تنفيذ مشروع حصاد     

وسوف تقوم جنـا باسـتخدام البـاقي فـي          ، رها تنتج حبيبات الصودا الكاوية    والتي بدو ، إلى شركة صودا  

  .عملياتها

وهو منتج ثانوي ناتج من عمليـات المـصنع األول          ، اج كلوريد الكالسيوم في المصنع الثالث     سوف يتم إنت  

سيتم تسويق كلوريد الكالسيوم محليـاً فـي        . وسيتم تحويله إلى مادة صالحة للبيع     ، لمادة االيبكلوروهيدرين 

  .وسوف يصدر الفائض إلى أوروبا، دول الخليج

وهي شـركة يابانيـة   ، SHOWA DENKOن شركة شوا دينكو  موقد تم استجالب التقنية للمصنع األول

كما تم استجالب التقنية الالزمة للمصنع الثاني من شـركة          ، متخصصة في إنشاء وهندسة وتصميم المصانع     

وهي شركة يابانية متخصصة في تصميم وهندسـة  ،  Chlorine Engineering Corpكلورين انجنيرينج

 وهي شركة تركية يقع مكتبها      ،AKKIM  أكيم شركة بالكامل بواسطة    المصانع، في حين تم تنفيذه وتركيبه     

التقنية الالزمـة   أما  . نبول وهي متخصصة في األعمال المدنية والهندسة وأعمال اإلنشاءات        طالرئيس في اس  

وهي شركة ألمانيـة يقـع      ، GEAMESSO من شركة جى إي أيه ميسو        فقد تم استجالبها  ، للمصنع الثالث 

 مدينة دويزبيرج وهي متخصصة في تطوير العمليـات والهندسـة الماليـة والتـصميم               مكتبها الرئيس في  

   .واألعمال المدنية واإلنشاءات والتدريب

  .وسوف يقع كل من المصانع بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة على مقربة من المقر الحالي لمصنع جنا

 طن مـن    ٦٠,٠٠٠وروهيدرين سنوياً إلنتاج     ألف طن من مادة االيبكل     ٣٣  حوالي تبلغ احتياجات شركة جنا   

% ٩١ أن يوفر للـشركة حـوالي        ١ يتوقع من مشروع حصاد   و. وذلك بحسب طاقتها اإلنتاجية   ، اإليبوكسي

  .يبوكسيمن مادة االيبكلوروهيدرين التي يستخدمها مصنع جنا إلنتاج االسنوياً ) ألف طن ٣٠(

قد بدأت الشركة في المرحلة التجريبية      و، م٠٨/٠٢/٢٠٠٥ في تاريخ    ١ بدأ العمل على تنفيذ مشروع حصاد     

أن ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة التجريبية و      ، م٢٠٠٨ شهر مايو    في ١للمصانع الخاصة بمشروع حصاد     

  .نهاية الربع الثالث من نفس العاميبدأ اإلنتاج الفعلي في 

  

  

  

  



 

  

 ٢٤  

  ١تكاليف مشروع حصاد 

 ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ إلـى     ريال سعودي  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠الها من   قامت شركة نماء بزيادة رأسم    ، م٢٠٠٤ في عام 
 ريـال   ١٠ ريال وعالوة إصـدار      ٥٠ مليون سهم حقوق أولوية بقيمة اسمية        ٨عبر إصدار عدد    ريال سعودي   
  .للسهم الواحد

 باعتباره خياراً استراتيجياً    ١ كان الغرض من زيادة رأس المال هو توفير جزء من تمويل تنفيذ مشروع حصاد             
 فـي  للشركةلتزويد المشاريع القائمة بالمواد الخام وتقليل تكاليف التصنيع وبالتالي زيادة القدرة التنافسية        للشركة  

  .األسواق العالمية

 مليـون   ٧٧١ مليون ريال سعودي إال أنها بلغت        ٥٩٥كانت التكلفة التقديرية للمشروع عند البدء في التنفيذ هي          
واألعمـال    في أسـعار المـواد والمعـدات       المستمر أساساً لالرتفاع   وتعزى الزيادة  .م٢٠٠٧ريال بنهاية عام    

تكـاليف  ندرة األيدي العاملة المدربـة وارتفـاع        ول ، إلى كثرة المشاريع في المنطقة وحول العالم        نسبة اإلنشائية
 .استقطابها

الفعليـة كمـا فـي      التكلفة  و،  ه قبل تنفيذ  ١ حصاد   يوضح الجدول التالي مقارنة بين التكلفة التقديرية لمشروع       و
  :م٢٩/٠٢/٢٠٠٨والتكلفة المتوقعة كما في ، م٣١/١٢/٢٠٠٧

  )ماليين الرياالت( ١تكاليف مشروع حصاد 

التكاليف المتوقعة كما   عناصر التكلفة
  م٣١/٠٥/٢٠٠٤في 

التكاليف الفعلية كما في 
  م٣١/١٢/٢٠٠٧

التكاليف المتوقعة كما 
  م٢٩/٠٢/٢٠٠٨في 

 ٤٦ ٤٦ ٢٩  تكلفة التصاميم الهندسية

 ١٠٠ ١٠٠ ٩٨  تكلفة بناء مصنع قلويات الكلور

 ٥٣٧ ٤٨١ ٣٥٠  تكاليف األعمال اإلنشائية والمواد

 ١١٩ ١١٧ ٥٦  مصاريف ما قبل التشغيل

 ٢ ١ ٤  تكاليف متفرقة

 ٧ ١ ٢٧  تكاليف االحتياجات الطارئة

 ٤٧ ٣ ٣١  رأس المال العامل

  ٨٥٨ ٧٤٩ ٥٩٥  إجمالي

  ٢٢ ٢٢  -   السعودييةرسوم صندوق التنمية الصناع

  ٨٨٠ ٧٧١  ٥٩٥  اإلجمالي

  إدارة شركة نماء: المصدر
  

  :١مصادر تمويل مشروع حصاد 

                                                                                          :١وفي ما يلي مصادر تمويل مشروع حصاد 

  )ماليين الرياالت (١صاد مصادر تمويل مشروع ح

  %٣٠  ٢٦٥  م٢٠٠٤االكتتاب في أسهم حقوق األولوية عام 

  %٣٦  ٣١٥  صندوق التنمية الصناعية السعودي

  %٣٤  ٣٠٠  قروض تجارية

  % ١٠٠  ٨٨٠  اإلجمالي
  إدارة شركة نماء: المصدر

  

  



 

  

 ٢٥  

  يبوكسي االراتنجات التوسعة في خطوط إنتاج -٢

  )تم تنفيذها (–المرحلة األولى 

 في مدينـة الجبيـل الـصناعية عـام          يبوكسي اال راتنجات طن سنوياً من     ٢٠,٠٠٠أسست جنا مصنعها إلنتاج     
 ٣٠,٠٠٠الطاقة اإلنتاجية للمصنع لتصل إلـى        زيادةبوتضمنت المرحلة األولى للتوسعة قرار الشركة       . م٢٠٠١

مـن  % ٥٠تم تمويل نسبة     قدو ، مليون ريال  ١٠,٣ بلغت كلفة هذه التوسعة حوالي       .م٢٠٠٤طن سنوياً في عام     
صندوق التنمية الصناعية السعودي في حين تم توفير باقي التكلفة ذاتياً           تكلفة هذه التوسعة عن طريق قرض من        

  .من موارد الشركة

  )تم تنفيذها (–المرحلة الثانية 

اإلنتاجية مرة  م توسعة طاقتها    ٢٠٠٤قررت شركة جنا في عام      ، يبوكسيونظراً للطلب المتزايد على منتجات اال     
 طـن   ٦٠,٠٠٠م إلى   ٢٠٠٧أخرى عن طريق توسعة في خطوط إنتاجها بحيث تصل الطاقة الجديدة بنهاية عام              

 طـن   ٦٠,٠٠٠ارتفعت الطاقة اإلنتاجية تدريجياً لتصل في الوقت الحاضر إلى          وقد  . يبوكسيسنوياً من مادة اال   
 هـذه  وقد تم تمويـل      ،ن ريال و ملي ٣٩,٧  حوالي وسعةتلكلفة المرحلة الثانية من ا    تبلغت   . كما كان مقرراً   سنوياً

صندوق التنمية الـصناعية  قرض من بمن التكلفة % ٤٤نسبة سيتم استعاضة  و ،ذاتياً من موارد الشركة   التوسعة  
  .السعودي

خاصة بمعالجة النفايات التي تنتج عن مصنع االيبوكسي        د  قاوم ذكر أنه سوف تقوم شركة جنا بشراء      والجدير بال 
 %٤٤ مليون ريال سيتم تمويلها بنسبة       ٤٥,١والي   تكلفة هذه المواقد ح    يردتقوتم  ، توسعته في المرحلة الثانية   بعد  

وسوف تقلل هذه المواقد من اعتماد جنا على شـركة          . عن طريق قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي       
  ").٣٦"قم في صفحة ر" مراقبة البيئة"راجع قسم (خلص من تلك النفايات مرافق للت

  التوسعة المستقبلية لشركة جنا : ٣ - ٤

تنوي شركة نماء زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق األولوية موضوع هذه النـشرة لتمويـل خططهـا                   
 الذي سيزيد من الطاقة اإلنتاجية للشركة وبالتـالي         ١٢٠+وتشمل إحدى خططها تنفيذ مشروع حصاد       ، التوسعية

  :١٢٠+ا يلي تفصيل مشروع حصاد وفي م. قدرتها التنافسية

سوف يتم تمويله عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية موضوع هذه النشرة باإلضافة إلى               (١٢٠+مشروع حصاد   
  )مصادر تمويل أخرى

 باإلضـافة إلـى     )مرحلة ثالثـة   (زيادة خطوط اإلنتاج في مصنع االيبوكسي      في ١٢٠+مشروع حصاد   يتمثل  
   ).١ امتداد لمشروع حصاد (١ مشروع حصادلتوسعة وهو ، ٢مشروع حصاد 

  :زيادة خطوط اإلنتاج في مصنع االيبوكسي -١

قامت شركة جنا بزيادة خطوط إنتاج اإليبوكسي على مرحلتين متتـاليتين بحيـث بلغـت               ، كما تم ذكره سابقاً   
رحلة ثالثـة مـن   تخطط الشركة أيضاً إلى مو،  ألف طن سنوياً ٦٠الطاقة اإلنتاجية الحالية لمصنع االيبوكسي      

كميات أكبر مـن    لجنا  وفر  ت سوف ي  هبما أن . ٢ وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع حصاد     ، زيادة الطاقة اإلنتاجية  
سوف تقوم الشركة بمضاعفة طاقتها اإلنتاجيـة       ، ٢ مشروع حصاد   بعد تنفيذ  المواد الخام لصناعة االيبوكسي   

ويتوقع أن تبدأ الـشركة بالمرحلـة       .  االيبوكسي  طن سنوياً من مادة    ١٢٠,٠٠٠ طن سنوياً إلى     ٦٠,٠٠٠من  
كمـا  ، ٢  وبالتزامن مع بداية تنفيذ مشروع حـصاد    ١ الثالثة من التوسع بعد االنتهاء من تنفيذ مشروع حصاد        

  . شهراً ٣٠حوالي  المرحلة الثالثة إلنهاء ةيتوقع أن تبلغ الفترة الزمنية الالزم



 

  

 ٢٦  

  :٢مشروع حصاد  -٢

المستخدمة المواد الخام   والتي تنتج    ١ة اإلنتاجية للمصانع الثالثة في مشروع حصاد        زيادة الطاق تنوي الشركة   

  :مشروع إلى زيادة إنتاج المواد الخام كما يلياليهدف و، في صناعة االيبوكسي

 طـن سـنوياً مـن مـادة         ٨٠,٠٠٠ طن سنوياً إلى     ٣٠,٠٠٠زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع األول من        -

 ).ECH(االيبكلوروهيدرين 

 طن سـنوياً مـن مـادة        ١١٦,٠٠٠ طن سنوياً إلى     ٥٠,٠٠٠زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع الثاني من        -

  ).الصودا(قلويات الكلور 

 طن سنوياً مـن كلوريـد       ١٣٠,٠٠٠ طن سنوياً إلى     ٤٥,٠٠٠زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع الثالث من        -

 ). مادة ثانوية من المصنع األول(الكالسيوم 

 ألف طن من مـادة االيبكلوروهيـدرين سـنوياً إلنتـاج     ٦٦أن تبلغ احتياجات شركة جنا حوالي     من المتوقع   

 .وهي الطاقة اإلنتاجية المتوقعة بعد توسعة خطوط إنتاج مصنع اإليبوكـسي          ،  طن من اإليبوكسي   ١٢٠,٠٠٠

سـنوياً مـن احتياجـات مـصنع        )  ألف طـن   ٦٦% (١٠٠ أن يتوفر للشركة     ٢ويتوقع بعد مشروع حصاد     

 .في السوق)  ألف طن١٤(وسوف يتم بيع الكمية المتبقية ، يبوكسي من مادة االيبكلوروهيدريناال

سنوياً من منتجات المصنع الثاني من قلويات الكلـور إلـى           % ٧٥سيتم تحويل   ، ٢وبعد تنفيذ مشروع حصاد     

  .قي في عملياتهاوسوف تقوم جنا باستخدام البا، والتي بدورها تنتج حبيبات الصودا الكاوية، شركة صودا

  .وسوف يصدر الفائض إلى السوق العالمي، سيتم تسويق كلوريد الكالسيوم محلياً في دول الخليج

ومن المتوقع أن   ،  بعد إتمام عملية االكتتاب موضوع هذه النشرة       ٢سوف يبدأ العمل على تنفيذ مشروع حصاد        

  . شهرا٣٠ً  حوالي إلنهاء المشروعةتبلغ الفترة الزمنية الالزم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٢٧  

   ١٢٠+تكلفة مشروع حصاد 

والتي قامت بوضع التفاصيل الهندسية     ، SAIPEMطلبت جنا من شركة الهندسة الدولية سايبيم        ، م٢٠٠٦في يوليو عام    
وشركة سايبيم هي شركة إيطالية يقع مكتبها الـرئيس فـي           ، ١٢٠+حصاد  تحدد تكلفة مشروع    أن  ، ١ لمشروع حصاد 

وباإلضافة إلى عرض   ،  وبناء على تقديرات شركة سايبيم     . خدمات عقود النفط والغاز    ميالن وهي متخصصة في مجال    

وقـام  . مليون ريال سـعودي    ١,٢٢٢فقد تم تقدير تكلفة المشروع بـ       ،  إلنشاء مصنع قلويات الكلور    AKKIMشركة  
حـساب  منها  ، ١٢٠+ بإضافة مصاريف أخرى قد تتكبدها الشركة خالل تنفيذ مشروع حصاد            ١ فريق مشروع حصاد  
% ١١تبلغ حـوالي    كنسبة مئوية    ارئة الط االحتياجاتساب  تحاوتم  . مليون ريال  ١٤٦ حواليقدر ب لالحتياجات الطارئة   

تغيـر معـدالت صـرف       وأ األسـعار في  زيادة  ألية تكاليف غير متوقعة أو        مخصصة من إجمالي تكاليف المشروع   
  :كما هو موضح في الجدول التاليمليون ريال  ١,٤٦٨ والي حشروع أن تبلغميتوقع لكامل تكلفة ال، بهذا. العمالت

  ١٢٠+حصاد تقديرات تكلفة مشروع 
 نوع التكلفة  ) سعوديريال(التكلفة 

  التوريد واإلنشاء-التكاليف الهندسية  
   خدمات – ١  ٢٩،٦٥٩،١٢٥
  AKKIM    شركة اإلنشاء من قبل–  القلوى مصنع الكلور– ٢  ١٥٩،٣٧٥،٠٠٠
  المعدات – ٣ ٦١٤،٠٣٩،٢٥٠
  المواد الرئيسية– ٤ ١٦٣،٢٨٧،٦٥٣
 نشاءات  اإل– ٥ ٢٢٨،٠٠٠،٠٠٠
  مواد إضافية – ٦  ٢٨،١٢٥،٠٠٠

 إجمالي تكلفة اإلنشاءات والتوريدات الهندسية  ١،٢٢٢،٤٨٦،٠٢٨
    

 مصاريف متفرقة  ٣،٧٥٠،٠٠٠
  ما قبل التشغيل يفمصار ٢٠،٧٣٣،٧٥٠
 )طارئة(لة تكاليف إضافية محتم  ١٤٦،٢٥٠،٠٠٠
 رأس مال عامل  ٦٧،٠٦٣،٣٢٥
 دتكاليف التمويل أثناء التشيي  ٧،١٥١،٢٨٩

 إجمالي تكاليف المشروع  ١،٤٦٧،٤٣٤،٣٩٢
  إدارة شركة نماء: المصدر

في تم استخدام التكاليف الفعلية التي تكبدتها جنا        فقد  ، ١  بإدراك تكاليف مشروع حصاد    قامتشركة جنا    أن   حيثو

ـ  ليعتقد أن التكلفة الفعلية     ، لذا. ١٢٠+دير التكاليف المتوقعة لمشروع حصاد       لتق ١ مشروع حصاد  وف لمشروع س

فسوف تقوم الـشركة    ، كانت التكاليف الفعلية أقل من التكاليف المتوقعة      وفي حال    .تكون قريبة جداً من التقديرات    

  .باستخدام الفائض في تسديد القروض

  تمويل المشروع

 الجـدول   ويوضـح . ٤٠ : ٦٠ أي بنسبة    ،حقوق الملكية و أساس النسبة بين المديونية    علىسيكون تمويل المشروع    

 :١٢٠+ خطة تمويل مشروع حصاد التالي

  ١٢٠+ خطة تمويل مشروع حصاد
 مصدر التمويل  التكلفة بماليين الرياالت  النسبة

  اكتتاب في أسهم حقوق األولوية  ٥٨٧,٠ %٤٠,٠
  اعية قرض صندوق التنمية الصن ٥٨٩,٥ %٤٠,٢
  تجاريةقروض   ٢٩١,٥  %١٩,٨
  اإلجمالي  ١,٤٦٨  %١٠٠

  نماء  شركةإدارة: المصدر



 

  

 ٢٨  

  ملخص التوسعات لشركة جنا

نسبة   التوسعة
  االنتهاء

تاريخ بداية 
  التوسعة

تاريخ نهاية 
  التوسعة

التكلفة الفعلية كما 
 ديسمبر ٣١في 

  م٢٠٠٧
  )ماليين الرياالت(

التكلفة المتوقعة عند 
  انتهاء المشروع

  )ماليين الرياالت(

  مصدر التمويل 
  )ماليين الرياالت(

  :والحاليةالسابقة المشاريع 

ــاج  ــوط إنت ــادة خط زي
أغسطس   %١٠٠  ١المرحلة : االيبوكسي

  م٢٠٠٣
سبتمبر 
  -  ١٠،٣  م٢٠٠٤

   من صندوق التنمية٥،١٥
   من موارد الشركة٥،١٥

ــاج  ــوط إنت ــادة خط زي
  يونيو   %١٠٠  ٢المرحلة : االيبوكسي

  م٢٠٠٤
بتمبر س

  -  ٣٩،٧  م٢٠٠٧

  من موارد الشركة   ٣٩،٧
على أن يـتم اسـتعاض      

قرض ب مليون ريال    ١٧,٥
  من صندوق التنمية 

فبراير   %٩٠  ١حصاد : التكامل الخلفي
  م٢٠٠٥

  يونيو 
 ٨٨٠  ٧٧١  م٢٠٠٨

 من االكتتـاب فـي      ٢٦٥
أسهم حقوق األولوية فـي     

  م٢٠٠٤عام 
   من صندوق التنمية٣١٥
   من قروض تجارية٣٠٠

  :ريع المستقبليةالمشا

              :١٢٠+حصاد 

) ٢حصاد (التكامل الخلفي 
وزيادة خطوط إنتاج 

  )٣المرحلة (االيبوكسي 
-  

بعد إصـدار   
أسهم حقـوق   
األولويــــة 
موضوع هذه  

  النشرة

 شهراً ٣٠بعد 
من بدء العمل 
  على المشروع

-  ١,٤٦٨  

 من االكتتـاب فـي      ٥٨٧
أسهم حقـوق األولويـة     

  موضوع هذه النشرة
ــن٥٨٩,٥ ــندوق  م  ص

  التنمية الصناعية السعودي
ــروض  ٢٩١,٥ ــن ق  م
  تجارية

  إدارة شركة نماء: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٢٩  

  )الشركة العربية للقلويات( صودا شركة:  ٤ - ٤

بموجب السجل التجـاري رقـم      أسست  شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة      ، "صودا"الشركة العربية للقلويات    
 بلــغ رأس مــال الــشركة .م٢٣/٠٨/١٩٩٥الموافــق هـــ ٢٧/٠٣/١٤١٦ فــي تــاريخ ٢٠٥٥٠٠٣٦٧٣
هــ الموافـق    ٠٩/٠٦/١٤٢٧ تاريخ قامت الشركة بزيادة رأس مالها في        .ريال عند تأسيسها   ٣٦,٧٥٠،٠٠٠

إلـى  ) ستة وثالثون مليـون وسـبعمائة وخمـسون ألـف ريـال           (ريال   ٣٦,٧٥٠،٠٠٠م من   ٠٥/٠٧/٢٠٠٦
أربعمائة ( سهم   ٤٢٣,٨٠٠ إلىمقسم  )  ريال ثمائة وثمانون ألف  اثنان وأربعون مليون وثال   ( ريال   ٤٢,٣٨٠،٠٠٠

   ). ريالمائة ( ريال١٠٠قيمة السهم الواحد ، ) سهموثالث وعشرون ألف وثمانمائة

بموجب قرار الشركاء المعدل لعقد التأسيس المثبت لدى كتابة عدل الغرفة التجارية بالمنطقة الـشرقية بالعـدد                 
 تملكت شـركة نمـاء للكيماويـات        ،هـ١١/٠٦/١٤٢٨هـ بتاريخ   ١٤٢٨م   لعا ١٥ من مجلد    ٨٩ صحيفة   ،٩١

 في حين تملكـت      صودا من رأس مال شركة   % ١٥حصة شركة صالح وعبد العزيز أباحسين المحدودة البالغة         
وبذلك أصبحت شركة صـودا مملوكـة       . حصة شركة مجموعة الزامل القابضة    وهي   ،%١٠شركة جنا نسبة    

  كما تم تعديل الفقرة الخاصة بمجلس المـديرين        ،%١٠وشركة جنا بنسبة    % ٩٠ة  لشركة نماء للكيماويات بنسب   
  . وقد تم استخراج السجل التجاري المعدل ليعكس هذا التعديل في الملكية. كما هو مبين في الجدول أدناه

  :في شركة صوداالحالي  هيكلة الملكيةيوضح الجدول التالي 

  صوداهيكلة ملكية شركة 
  بة الملكيةنس  ةالحص  االسم

  %٩٠  ٣٨١,٤٢٠  شركة نماء للكيماويات
  %١٠  ٤٢,٣٨٠   جنا-شركة الجبيل للصناعات الكيماوية 

  %١٠٠  ٤٢٣,٨٠٠  المجموع
  إدارة شركة صودا: المصدر

تنوي شركة صودا زيادة رأس مالهـا       ، ولذلك، من رأس المال  % ٥٣,٩بلغت الخسائر المتراكمة لشركة صودا      
 ٧,٦٢٠,٠٠٠تحويـل   وذلك عن طريـق     ،  ريال سعودي  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ي إلى    ريال سعود  ٤٢,٣٨٠,٠٠٠من  

ويجري العمـل فـي     ،  ريال سعودي  ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ البالغة    من صودا   لنماء المبالغ المستحقة ريال سعودي من    
  .الوقت الحاضر على استكمال اإلجراءات النظامية الالزمة لزيادة رأس المال

   صوداشركةمديري مجلس 

  :شركة صودامديري لي تفاصيل بيانات مجلس يوضح الجدول التا

  شركة صودامديري مجلس 
  المنصب  العمر   الجنسية  االسم
  المديرينرئيس مجلس   عام ٤٩  سعودي   عبد المحسن حسين العقيلي

  المديرينعضو مجلس   عام ٥٠  سعودي   كمال محمد فطايرجي
  المديرينعضو مجلس   عام ٤١  سعودي    فيصل بن مطلق المطيري

  إدارة شركة صودا: مصدرال

كمال محمد  ألستاذالسيرة الذاتية ل و"١٧"رقم كما وردت في صفحة   الذاتية لألستاذ عبد المحسن حسين العقيلي ةالسير
  ."١٨"صفحة رقم فطايرجي كما وردت في 

ماً،  عا٤١، سعودي الجنسية، يبلغ من العمر شركة صوداعضو مجلس مديري : فيصل بن مطلق المطيري/ األستاذ 
 سـنة  ١٥ من أكثرلديه . م٢٠٠٤الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول عام  حاصل على درجة    

شـئون  وظيفـة مـدير     ب إلى شركة نماء منذ عامين       انضم. خبرة في مجال الشئون اإلدارية وشئون الموظفين      من ال 
   . الموظفين

  



 

  

 ٣٠  

  اإلدارة العليا لشركة صودا

  :صوداي أعضاء اإلدارة العليا في شركة يوضح الجدول التال

  اإلدارة العليا لشركة صودا
  المنصب  االسم

   والمنتجات الوسيطة ينائب الرئيس التنفيذي لإليبوكس  الكسندر لودوق دنزلر

  مدير الخدمات الفنية  *شاغر

  مدير المشاريع  امتياز أحمد عبد الولي

  عاتمدير التسويق والمبي  سانجاي فيشوامبار شوداري

  مدير العمليات  رشيد محمد الدوسري
  إدارة شركة صودا: المصدر

تقوم شركة نماء حالياً بالبحث عن شخص ذي مؤهالت ومهارات مناسبة ليشغل منصب مدير الخدمات الفنيـة فـي إدارة                    * 
  .الشركة وشركاتها التابعة

  ".١٨"قم السير الذاتية ألعضاء اإلدارة العليا لشركة صودا كما وردت في صفحة ر

   صوداعمليات شركة 

 مـن خـالل     )مكعبـات  (النشاط الرئيس لشركة صودا هو إنتاج وبيع حبيبات الصودا الكاوية والصودا الصلبة           
.  من مادة الصودا    طن سنوياً  ٥٠,٠٠٠اإلنتاجية للمصنع حالياً    تبلغ الطاقة   . مصنعها في مدينة الجبيل الصناعية    

كما تصنع الصودا   ، )والتي هي عبارة عن حبيبات صغيرة     ( الكاوية   تصنع شركة صودا وتسوق حبيبات الصودا     
إن عملية تـصنيع    . من إجمالي إنتاج الشركة   % ٢٠متوسطة تبلغ حوالي     تمثل نسبة    الكاوية الصلبة بدرجة أقل   

كما انه يمكن تصدير المنتجات للخارج عبر السواحل        ، حبيبات الصودا بالمملكة تتمتع بميزة رخص تكلفة الطاقة       
  .با وآسياأورو، أمريكا، ألفريقية إلى الشرق األوسطا

  الصودا مادة

 قاعدة معدنية كاوية، تتواجـد فـي        هي مادة كيميائية بيضاء اللون ذات     ) هيدروكسيد الصوديوم ( الصودا الكاوية 
مركزة شديدة التميع قـادرة علـى       سوائل   تتواجد أيضاً بشكل  كما  ،  مكعبات  أو رقائقصغيرة أو   حبيبات  شكل  

  .يتعين تخزينها في حافظات محكمة اإلغالقوتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء بسرعة، ام

   الصودااستخدامات 

النـسيج  وصـناعة الـورق     في   خام ما تستخدم كمادة     وغالباً، اتصناععدة  تستخدم الصودا الكاوية بكثرة في      
  . كمادة كيماوية قاعديةبكثرة في المختبرات  أيضاً مادة الصوداستخدم تو.  وغيرهاوالمنظفات

  :يتم استخدام منتجات الصودا الكاوية رئيسياً في

  .معالجة المخلفات الكيماويةفي  و،المواد المضافة، المواد الكيماويةصناعة  
  .التجميل والعناية بالبشرةمواد  وفي ،مادة خام في المنظفات المنزلية والصناعية 
 .رايونيالنسيج الورق والصناعة  
  .ومصافي البترول دوية واألفي الزراعة 

  :رقائق الصودا عنبدالً حبيبات الصودا استخدام  ومن مزايا

  . حبيبات الصودا نقلتكلفة أعلى منرقائق الصودا  نقل تكلفة 
 .تعبئة حبيبات الصودا تكلفة أعلى منرقائق الصودا تعبئة  تكلفة 
 .تخزينهاو حفظهانقلها و ك لسهولةوذل، رقائق الصوداالطلب على من أكبر حبيبات الصودا الطلب على  
 .تتكسر بسرعة لتحدث غباراً  الهي و، ومقاومة للهرس والطحنتعتبر حبيبات الصودا قاسية 
 .برقائق الصودا مقارنةً تكتلبسيط بأن تحتمال فهنالك ا لذا ،قليلة االمتصاص للرطوبةإن حبيبات الصودا  



 

  

 ٣١  

  المواد الخام

والتي تقوم  ، األساسيالصودا  محلول  صنع صودا في إنتاج حبيبات الصودا هي        المادة الخام الرئيسة المستخدمة بم    

هـذه المـادة    وتمثل تكلفة   . لتلبية احتياجات مصنعها من المادة الخام     شركة صدف    من   بشرائهاحالياً شركة صودا    

  .تكلفة إنتاج حبيبات الصودامن % ٧٠لي ا حو في المتوسطنسبة تبلغ

تعمل  وهي شركة تابعة لسابك   ،  هي المصدر الرئيس لمواد الخام     "شركة صدف "يات  الشركة السعودية للبتروكيماو  

وقد أبرمت اتفاقية للحصول على هذه المـواد مـع          ، مثل االثيلين والصودا وغيرها    صناعة الكيماويات    في مجال 

 مدينـة  تقع شركة صدف في .")٨٩"في صفحة " ملخص العقود الهامة"راجع قسم    (شركة سابك للتسويق المحدودة   

 أنابيـب تـم وصـلها       عبراألساسي  الصودا  محلول   بضختقوم  حيث  ، الجبيل الصناعية بالقرب من مصنع صودا     

  .بين المصنعينمباشرةً 

 نسبة) قبل توسعته (يتوفر لمصنع صودا    ،  الخاص بجنا  ١ والجدير بالذكر أنه بعد االنتهاء من تنفيذ مشروع حصاد        

وسيتم الحصول على   ،  األساسي الصودامحلول  من احتياجاته من    ) ألف طن  ٥٠ل  ألف طن من أص    ٣٧,٥(% ٧٥

  .  اآلنالكمية المتبقية من شركة صدف كما هو الحال

 ألـف   ٨٧(% ٨٧ نسبة   )بعد توسعته  (يتوفر لمصنع صودا  ،  الخاص بجنا  ٢بعد االنتهاء من تنفيذ مشروع حصاد       

وسيتم الحصول على الكمية المتبقية من       ،محلول الصودا األساسي  من احتياجاته من    )  ألف طن  ١٠٠ من أصل    طن

  .شركة صدف كما هو الحال اآلن

  قاعدة العمالء

لديهم الذين  و،  شركة صودا العمالء الذين لديهم رغبة في استخدام حبيبات الصودا بدالً من رقائق الصودا              فتستهد

، أوروبـا ، الواليـات المتحـدة   أسواق  وتمتد قاعدة عمالئها إلى      ،مقابل الحصول عليها   سعر أعلى االستعداد لدفع   

   .جنوب شرق آسيا وغرب وشرق أفريقيا، نيوزيلندا، استراليا

التي يـصعب   رقائق الصودا   ويفضل معظم مستخدمي منتجات الصودا الحصول على حبيبات الصودا عوضاً عن            

  . ياًدول فإن لدى منتجات حبيبات الصودا قاعدة أكبر من العمالء، لذا، نقلها واحتواءها وتخزينها

وبـأن   )٣(،صودا الكاوية على نطاق الشرق األوسط     حبيبات ال أكبر منتج لل  ثالث  إن قوة شركة صودا تكمن في أنها        

الخبرة صودا  اكتسبت شركة   ، ومن خالل ممارسة نشاطها   . شبكة توزيع قوية وقاعدة بيانات ضخمة للعمالء      لديها  

  .د في جميع أنحاء العالمفي اختراق واقتحام أسواق جديدة لكسب عمالء جد والمعرفة

كما تعمل علـى غـزو      ،  عميل خالل السنوات األربع الماضية     ١٥٠لقد تمكنت شركة صودا من كسب أكثر من         

 فـي باإلضافة إلى تطوير خدماتها في أسواقها الحاليـة         ، تايالند، فيتنام، والصين  ، نيبال، أسواق جديدة مثل الهند   

   .ا، الواليات المتحدة وسيريالنكاماليزيا، بنغالدش، شرق أفريقيا، استرالي

  

  

  

  

                                                 
  إدارة شركة نماء للكيماويات:   المصدر (٣)



 

  

 ٣٢  

  التوزيع الجغرافي للمبيعات مبيعات الشركة

 جنوب شرق آسيا    ،وسط الشرق األ  ، متاحة لتسويق حبيبات الصودا الكاوية في شرق أفريقا وغربها         عديدةهناك فرص   
 سـوق   من% ٢,٧٨صة  حبلياً   حا  تتمتع  صودا  شركة كما أن ، نيوزيلندا أستراليا و  ،أوروبا ،أمريكا،  )والشرق األقصى (

  )٤(. في الشرق األوسطحبيبات الصودا الكاوية

 :لتالي توزيع مبيعات شركة صودا خالل الثالثة أعوام الماضيةايوضح الجدول 

  

  :فيما يلي إيرادات المبيعات بحسب نوع المنتجو

  )تالف الرياالآب(بحسب الصنف إيرادات المبيعات 
  المنتج  م٢٠٠٧  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥
 حبيبات الصودا ٨٤،١٨٥ ٧١،٠٧٩ ٤٩،٤٦٧
 الصودا الكاوية ٥،٤٥٣  ١٤،٧٤٩ ١١،٨٠٦
 اإلجمالي ٨٩،٦٣٨ ٨٥،٨٢٨ ٦١،٢٧٣

   صودا شركةإدارة: المصدر
  

 :فيما يلي إيرادات المبيعات للسوق المحلى مقابل األسواق الخارجيةو

  )تالف الرياالآب(حسب السوق بإيرادات المبيعات  
   م٢٠٠٧ م٢٠٠٦ م٢٠٠٥
 محلياً ٣،٠٠١  ١،٧٩١ ٢،١٨٦
 الصادرات ٨٦،٦٣٧ ٨٤،٠٣٧ ٥٩،٠٨٧
 اإلجمالي ٨٩،٦٣٨ ٨٥،٨٢٨ ٦١،٢٧٣

   صودا شركةإدارة: المصدر
  

م ٢٠٠٦ طن في عـام      ٥٩,٢٨٢انخفض حجم إجمالي المبيعات السنوية من       فقد  ، كما هو واضح من الجداول السابقة     
المتعلقة بالتركيز علـى العمـالء الـذين        صودا   نتيجة إلستراتيجية    كوكان ذل ، م٢٠٠٧ طن في عام     ٥١,٤٧٧إلى  

هذه اإلستراتيجية حيث ارتفعـت إيـرادات       وقد ثبت نجاح    . وذلك لتحقيق زيادة في األرباح    ، يشترون بأسعار أعلى  
 توقد زادت مبيعا   .بالرغم من انخفاض حجم المبيعات في نفس العام       م  ٢٠٠٧في عام   % ٤,٤مبيعات الشركة بنسبة    

  .%٢١ معدل نمو سنوي مركبالشركة خالل الثالث سنوات الماضية ب

  

  إستراتيجية التسويق والتوزيع

                                                 
 إدارة شركة نماء للكيماويات:    المصدر(٤)

  )بالطن المتري(شركة صودا السنوية لمبيعات ال

ــن   م٢٠٠٧  المنطقة/ الدولة  ــسبة م الن
ــن   م٢٠٠٦  إجمالي المبيعات ــسبة م الن

ــن    م٢٠٠٥  عاتإجمالي المبي ــسبة م الن
  إجمالي المبيعات

 %٤ ١,٥٣٤ %٢ ١,١٥٩ %٤ ١,٨٥١  السعودية
 %١١ ٤,٩٥٧ %١٣ ٧,٩٨٦ %١١ ٥,٧٩٨  باقي دول الخليج

 %٩ ٤,٠٧٠ %١٦ ٩,٦٠٩ %٨ ٤,٣٣٥  باقي دول الشرق األوسط
 %٥٠ ٢١,٩٠٩ %٥١ ٣٠,٠٣٩ %٦٢ ٣١,٧١٠  أفـريقيــا

 %١ ٣١٥ %١ ٥٨٢ %٤ ١,٨٦٨  أوروبا
 %٢٣ ١٠,٢٥٤ %١٢ ٦,٩٩٢ %٩ ٤,٦٥٠  ــااستراليـ

 %١ ٦٠٣ %٥ ٢,٩١٥ %٢  ١,٢٦٥  أمريكا الشمالية
 %١٠٠ ٤٣,٦٤٢ %١٠٠ ٥٩,٢٨٢ %١٠٠ ٥١,٤٧٧  المجموع
  إدارة شركة صودا: المصدر



 

  

 ٣٣  

 . الصودا الكاوية داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي باإلضافة إلى األسـواق العالميـة              اتيتم تسويق منتج  

ق الكبيرة مثل الواليات المتحدة، أوروبا،      وتسعي الشركة للتواجد في دول مختلفة من خالل شبكة موزعيها في األسوا           

  . حتى تحصل على حصة أكبر في السوقينموزعال من عدد أكبركما تعمل لالعتماد على ، أفريقياو

عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية موضوع هـذه النـشرة           تمويله  سوف يتم   (  لشركة صودا  مشروع التوسعة 
  )باإلضافة إلى مصادر تمويل أخرى

 يـتم مـضاعفة      بحيث تخطط شركة نماء لتوسعة مصنع صودا      ،لب المتزايد على منتجات الصودا الكاوية     نظراً للط 

  .وذلك من خالل زيادة في خطوط اإلنتاج،  طن سنويا١٠٠,٠٠٠ً إلى طن سنوياً ٥٠,٠٠٠من طاقته اإلنتاجية 

ومن المتوقع أن تبلغ    ،  هذه النشرة  عملية االكتتاب موضوع   إتمامبعد  ويتوقع أن تبدأ الشركة بتنفيذ خطتها التوسعية        

   . شهرا١٥ًزمة إلنهاء المشروع الالفترة الزمنية ال

   التوسعةتكاليف مشروع

 تحديـد  ،لمصنع صودا والتي قامت بوضع التفاصيل الهندسية ،.Bertrams Ltd برترامس  شركةطلبت صودا من

تطـوير   شركة سويسرية تعمل في مجال ال      وشركة برترامس هي  ، التوسعة عبر زيادة خطوط اإلنتاج    تكلفة مشروع   

 ٤٦,٩ تم تقدير تكلفة المشروع بحـولي     فقد  ،  وبناء على تقديرات شركة برترامس     .والهندسة والتصميم واإلنشاءات  

 :كما هو موضح في الجدول التالي، مليون ريال سعودي

  تفاصيل تكلفة مشروع توسعة مصنع صودا
  )ريال سعودي(التكلفة   نوع التكلفةم.ر
 ٩،٦٣٧،٥٠٠  بيرترامس  شركةالمعدات الهندسية األساسية من ١
  ٢،٣٦٢،٥٠٠  تفاصيل األعمال الهندسية ٢
 ٥،٦٢٥،٠٠٠    الطاقة الداخليةمعدات  ٣
 ٢،٨١٢،٥٠٠ برج بخار بضغط عالي ٤
 ١،٣١٢،٥٠٠  برج تبريد ومضخة تبريد ماء ٥
 ٩٣٧،٥٠٠  وحدة تبريد الماء ومضخات التبريد ٦
 ٩٣٧،٥٠٠  اغط هواءمنفاخ وض ٧
 ٩٣٧،٥٠٠   التأنظمة توزيع التحكم باآل ٨
 ١،٨٧٥،٠٠٠  أعمال مدنية ٩
 ٤،٦٨٧،٥٠٠  أعمال ميكانيكية وكهربائية وأدوات ١٠
 ١،٨٧٥،٠٠٠  مستودعات ١١
 ٢،٨١٢،٥٠٠   نظام تعبئة  ١٢
 ٥،٤٣٧،٥٠٠  تكاليف محتملة ١٣
 ٥،٦٢٥،٠٠٠  رأس مال عامل ١٤

 ٤٦،٨٧٥،٠٠٠ اإلجمالي 
  نماءشركة إدارة : المصدر

  

الجدير بالذكر أنه تم استخدام التكاليف الفعلية التي تكبدتها شركة صودا في إنشاء مصنعها لتقدير التكاليف المتوقعـة                  

 .يعتقد أن التكلفة الفعلية لمشروع التوسعة ستكون قريبة جداً من التقديرات، لذا ،لمشروع التوسعة

  

  

  التوسعةتمويل مشروع 



 

  

 ٣٤  

 من خالل حقوق الملكيةعن طريق   و قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي        عن طريق مويل المشروع   سيتم ت 
 :مبالغ التمويل من كل مصدر ويوضح الجدول التالي نسبة .الزيادة في رأس المال

  المصدر  المبلغ بماليين الرياالت  النسبة
  صندوق التنمية الصناعية السعودي ٢٠  %٤٢,٥
  ب في أسهم حقوق األولوية اكتتا  ٢٧  %٥٧,٥

 اإلجمالي ٤٧  %١٠٠,٠
  صوداشركة إدارة : المصدر

   الصناعيلالستثمار شركة نماء : ٥ – ٤

رقـم  بموجـب الـسجل التجـاري       أسست  ولية محدودة   ؤ شركة سعودية ذات مس    ،شركة نماء لالستثمار الصناعي   
 ١,٠٠٠,٠٠٠س مـال الـشركة       رأ  يبلغ .م٠٣/٠٣/٢٠٠٧هـ الموافق   ١٣/٠٢/١٤٢٨في تاريخ    ٢٠٥٥٠٠٨٢٣٤

  . ريال١,٠٠٠ قيمة السهم الواحد  عادي سهم١,٠٠٠ إلى مقسم  سعودي ريال)واحد مليون(

  :فيما يلي هيكلة ملكية الشركة

  شركة نماء لالستثمار الصناعيهيكلة ملكية 
  نسبة الملكية  عدد األسهم  االسم

  %٩٥  ٩٥٠  شركة نماء للكيماويات
  %٥  ٥٠   صودا-الشركة العربية للقلويات 

  %١٠٠  ١,٠٠٠  المجموع
  إدارة شركة نماء: المصدر

 والغـاز    البتروكيماويـات  مصانع وتشغيل   وإدارة تطوير   فيالنشاط الرئيس لشركة نماء لالستثمار الصناعي       يتمثل  
 الفعلي بعـد   وهي لم تبدأ نشاطها    ،واألعمال الميكانيكية والصناعية  ،  د ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية    توليو،  البترولو

   .نسبة لحداثة تأسيسها

  : مجلس مديري شركة نماء لالستثمار الصناعييوضح الجدول التالي أعضاءو

  مجلس إدارة شركة نماء لالستثمار الصناعي
  المنصب  العمر  الجنسية  االسم

  رئيس مجلس المديرين   عام٤٥  سعودي  سعود عبد العزيز القصيبي
  عضو مجلس المديرين   عام٤٩  سعودي  عبد المحسن حسين العقيلي

  عضو مجلس المديرين   عام٥٠  سعودي  كمال محمد فطايرجي

كمال محمد  ألستاذ الذاتية لالسيرة و"١٧"في صفحة رقم كما وردت  لألستاذ عبد المحسن حسين العقيلي الذاتية  ةالسير
  ."١٨"رقم كما وردت في صفحة  فطايرجي

 إدارة  مديرين شركة نماء لالستثمار الصناعي ورئيس مجلـس         مجلس رئيس:  القصيبي زسعود عبد العزي  /  األستاذ

 -خريج جامعة سينت ادواردز، والية تكـساس األمريكيـة          .  عاماً ٤٥سعودي الجنسية يبلغ من العمر      ،  نماء شركة

 . عاماً من الخبرة في مجال صناعة البتروكيماويات       ٢٥م، لديه أكثر من     ١٩٨٦ إدارة أعمال في عام      بكالوريوس في 

 سـامبا مجموعة  رئيس مجلس إدارة    و،  منصب عضو منتدب وعضو مجلس إدارة في مجموعة القصيبي         يشغلكما  

  .سنة ١٦ انضم إلى الشركة منذو .المالية

 المذكورين في صفحة رقـم      تم إدارتها من قبل أعضاء اإلدارة العليا لشركة جنا        تفسوف  ، أما بالنسبة إلدارة الشركة   
"١٨".  



 

  

 ٣٥  

  في شركات أخرىاستثمارات :  ٦ - ٤

   السعودية- )ابن رشد(الشركة العربية لأللياف الصناعية  −

الشركة العربية لأللياف الصناعية، وقد تأسست هذه الـشركة بقيـادة           من أسهم   % ٠,٧٨نسبة  تملك شركة نماء    

   .شركة سابك، وتنتج مادة البوليستر وحامض الترافثاليك النقي والعطريات

   السعودية- )ينساب(شركة ينبع للبتروكيماويات  −

التابعـة  شركات  الهي إحدى   و، )ينساب (شركة ينبع للبتروكيماويات  من أسهم   % ٠,٣٦نسبة  تملك شركة نماء    

لمرات ومـواد متنوعـة     ولباتقوم بإنتاج عدد من مواد البتروكيماويات مثل االيثلين والبروبلين و          ،سابكلشركة  

  .أخرى

   البحرين– )ناسك(الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية  −

وقد تأسست هذه الشركة ، )ناسك(من أسهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية % ٩,١١تملك شركة نماء نسبة 

م بهدف تصنيع وتسويق مادة الصوديوم ومادة ميتا ثاني أكسيد الكبريت التي تستخدم كل ١٩٩٣في البحرين عام  

  .منها في مجال تحلية المياه

بـشركة ناسـك    المتبقي  م بشطب كامل قيمة استثمارها      ٢٠٠٤ شركة نماء خالل عام      والجدير بالذكر أنه قامت   

ولكنها ما زالت تحتفظ بنسبة ملكيتها فيها حيث أن شركة ناسك مـا زالـت               ،  ريال سعودي   مليون ٣,٤ والبالغ

  .قائمة

  



 

  

 ٣٦  

  السالمةوالصحة إدارة البيئة و – ٥

  إدارة الصحة والسالمة المهنية 

  السالمة طبقاً  وإجراءاتتطبيق أنظمة   من خالل   تتميز بالسالمة المهنية    حيث   ،ق بيئة عمل آمنة    نماء بخل   شركة تلتزم

. ميـع فروعهـا    ج فيسالمة العاملين   ل  خاصاً وقد أولت الشركة اهتماماً   . ميع مراحل أنشطتها  جللمعايير الدولية في    

 دورات  كما تقوم بعقـد   ،  لديها لعاملينصودا بعقد دورات تدريب أساسية في السالمة لكل ا        شركة   شركة جنا و   وتقوم

 أجهزة ،وتشمل هذه الدورات مراجعة سالمة العمليات واألخطار. منسوبي الصيانة والتشغيلب خاصةوبرامج السالمة 

  . وأجهزة السالمة التي تم تركيبها حسب المواصفات الهندسية والمواصفات العالمية، أجهزة الفصل، والتحكماإلنذار

  مراقبة البيئة

  : ما يليتلتزم شركة نماء بأداء عملياتها التصنيعية وفقاً للممارسات البيئية السليمة والتي تتلخص في

  .التقيد باألنظمة البيئية 

  .إجراء العمليات وفق نظام بيئي سليم 

  . االستخدام والتدويروإعادةتطبيق المفاهيم البيئية المتعارف عليها مثل التقليل  

  .لدى منسوبيهارفع مستوى الوعي البيئي  

  .التأكد من تقيد الموردين والمقاولين بأنظمة البيئة 

  .التطلع دائماً إلى رفع مستوى األداء البيئي 

  .أهداف الشركة البيئية لكل من يهمه األمرتعميم  

وتخـضع عمليـات    . البيئة على السلبيةفقد صممت مرافق شركاتها الفرعية بصورة تحد من اآلثار           ،ولهذا الغرض 

 والتي ،للمقاييس والمواصفات البيئية التي تحددها أنظمة وقوانين حماية البيئةطبقاً  للعديد من األنظمة واللوائح    الشركة

  .  مراقبة عملياتها بصورة مستمرة ودائمة الشركةعلىتفرض 

وتطبيـق  ع شروط محددة تتعلق بالبيئة لكل الجهات التي تقع ضمن صـالحياتها             بوتشترط الهيئة الملكية للجبيل وين    
 المعايير والمواصفات   علىوتعتمد معايير وشروط السالمة البيئية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع          . عليها معاير السالمة 

حمايـة   المهتمة ب  األخرى بجانب المنظمات والهيئات     ، هذا البنك الدولي في حماية البيئة    يير  معا واألوربية و  األمريكية

 بالمواصفات والمعايير والقوانين التي صدرت في عام  وتعمل حالياًواإلجراءاتنظمة وقد قامت الهيئة بنشر األ. البيئة
  .  قريباًم٢٠٠٥في عام وسيتم تطبيق القوانين الجديدة التي صدرت . م١٩٩٩

 الهيئـة   ألنظمـة   طبقاً ١٢٠+حصاد   مشروعسوف ينفذ    و ،م١٩٩٩  للوائح الصادرة عام   ١ يخضع مشروع حصاد  
 بتقرير معلومات البيئة استناداً لتلـك اللـوائح          الملكية  الهيئة وسيتم تزويد . م٢٠٠٥عام  ة الصادر    لحماية البيئ  الملكية

  :االنبعاثات المنبعثة من المصنعو أنواع المخلفات وفيما يلي .واألنظمة

o  حيث أن لـدى   ،  الشركات التابعة لشركة نماء بمواصفات االنبعاثات الهوائية        كل من  تلتزم :انبعاثات هوائية 
 تراعـي  ،هـذا الغـرض   لو. لشركة برنامجاً متكامالً للتأكد من عدم زيادة االنبعاث عن الحد المسموح به           ا

تالءم مع متطلبات الهيئة الملكية والهيئات العالمية األخرى، كما تقوم          بما ي التصنيعية   عملياتهاالشركة تنفيذ   
فيما يخـص   و .الهوائية تحت السيطرة دائماً   الشركة بالفحص الدائم لمواقع التصنيع للتأكد من أن االنبعاثات          

 شـعلة   بواسـطة  فيجري العمل على ضمان ذلك عن طريق حرق االنبعاثات الهوائيـة             ،١ مشروع حصاد 
  . مخصصة لذلك



 

  

 ٣٧  

o   تقوم الشركة بمعالجته وإرسـاله    ومن ثم   ، المصنع من عمليات الناتج  يتم فصل فائض المياه     : المياهعمليات 
وكل مياه الصرف الصحي مـن المـصنع        . لتكملة معالجته " مرافق"ة لشركة   إلى محطة المعالجة المركزي   

وهـي  ، بالهيئة الملكية للجبيل وينبع   " شركة مرافق "تتجمع وتصرف إلى نظام الصرف الصحي الذي تتواله         
ومقرها في مدينة الجبيل    ، شركة سعودية تعمل في مجال معالجة المياه الصناعية والصحية وتوليد الكهرباء          

  .عيةالصنا

o  بذلكالملكية  الهيئة وإشعار وتخزينها في مكان مناسب    المخلفات الصناعية يتم تصنيف   : المخلفات الصناعية 
خـارج  إلى   من منطقة النفايات     ويتم نقل المخلفات الصناعية   . هاالمواصفات والشروط المحددة من قبل     وفقاً

. المخلفات ونوع الحاوية وطريقة النقل    يد نوع   وذلك بتحد  لمتطلبات الهيئة الملكية     الموقع للتخلص منها طبقاً   
كما يجري إنـشاء     ، المتعلقة بهذه المواد   ئةيحماية الب انين   وأنظمة وقو  إجراءاتبجميع   وتتقيد الشركة حالياً  

  . لحرق المتبقي من المخلفات الصناعية الناتجة من المصنع١ موقدين ضمن مشروع حصاد

، مقاييس والمواصفات البيئية التي تحددها أنظمة وقوانين حماية البيئـة          الصناعي طبقاً لل   اتزاول الشركة نشاطه  

، ةرفع تقارير ربع سنوية للهيئة الملكية في الجبيل وينبع عن مدى تقيدها بمعايير سالمة البيئ              تقوم الشركة ب   حيث

  .أن التقيد باألنظمة واللوائح والمعايير البيئية من متطلبات استمرار أعمال الشركة بحكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 ٣٨  

  

    لشركة نماء  الهيكل التنظيمي-٦

  للشركة اإلداريالتشكيل :  ١ - ٦

 وكيفية الترابط التنظيمي بين كـلٍ     ،  والمدراء اإلدارات واألقسام  بحسب اإلداريلشركة  ا يوضح الشكل التالي تشكيل   
  :ر ألعمال الشركةتفعيل التواصل المستمفي منهم بحسب دوره ومسؤولياته وأهميته 

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الهيكل التنظيمي لشرآة نماء

مجلس اإلدارة

   التنفيذيالرئيس
 المحسن حسين العقيلي  عبد

   ةالمراجعة الداخلي 

 الشئون القانونية

 المساندة وعالقات المساهمين

 تجهيزإدارة ال مشروع حصاد

   الموادمدير
 خان آاشف

 العقود -
  والمشتريات  
   المستودعات-

     واإلمدادات
   المشتريات-
  الجمرآيالفصح -

   التخطيط وإدارة-
     التكاليف

   إدارة اإلنشاءات-
   الهندسية 

  التسويق-
   والمبيعات 
   خدمات المساندة-

    الفنية
  خدمات العمالء-

مدير التسويق 
  والمبيعات
 يسانجاي شودار

  مدير المشاريع
  امتياز عبدالولي

القسم  الصيانة
 الهندسي

  الخدمات الفنية مدير
 شاغر

معمل 
 الجودة

  األمن
 والسالمة

 اللجنة التنفيذية

 لجنة المراجعة   

 المكافآت والترشيحاتلجنة 

 االستثمارلجنة 

   لاليبوآسي والمنتجات الوسيطةنائب الرئيس
 الكسندر لودوق دنزلر

  مدير شؤون الموظفين
  

 فيصل المطيري

مدير الشئون المالية 
  وتقنية المعلومات
 فين رانقاناتان

   اإليبوآسي-
   أي سي اتش-
   الكلور-
  الصودا-

  للبتروآيماويات نائب الرئيس 
 آمال محمد فطايرجي

  مدير العمليات 
 رشيد الدوسري

إدارة شركة نماء: المصدر 



 

  

 ٣٩  

  

  مجلس اإلدارةأعضاء  : ٢ - ٦

وتنحـصر مـسئولياتهم    . لحملة األسهم ممثلي  ويتكون مجلس إدارة الشركة حالياً من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس            

ـ              ى أصـول الـشركة وحقـوق       الرئيسة في توجيه الشركة وضمان وجود نظام رقابة داخلية يضمن المحافظـة عل

  .المساهمين

  :  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في كما  أسهم الشركةوحصة كل منهم من  اإلدارة س أعضاء مجل التاليجدوليوضح ال

  شركة نماء أعضاء مجلس إدارة

  الصفة  نسبة الملكية  عدد األسهم  المنصب  العمر الجنسية  االسم

 غير تنفيذي  %١,٢٧٢١  ٩٧٣،١٢٥   اإلدارة رئيس مجلس   عام٤٥  سعودي    القصيبيزسعود عبد العزي

دارة اإلعضو مجلس    عام٤٩  سعودي   حسين العقيلى نعبد المحس
  تنفيذي  %٠,٠٠١٥  ١،١٢٥  والرئيس التنفيذي 

  مستقل  %٢,٢٣٧١  ١،٧١١،٤٢٢  عضو مجلس إدارة   عام٥٦  سعودي   الملحمفخليفة عبد اللطي

  مستقل  %٠,٠٢٩٢  ٢٢،٣٢٠  دارةعضو مجلس إ   عام٦٢  سعودي   العمروسليمان عبد اهللا

  مستقل  %٠,٠٤٢٤  ٣٢،٤٤٩  عضو مجلس إدارة   عام٣٣  سعودي   سلطان خالد التركي

  مستقل  %٠,٠٢٢٢  ١٦،٩٧٦  عضو مجلس إدارة   عام٦٤  سعودي   الروافخالد سليمان عبد اهللا

  مستقل  %٠,٠٠١٩  ١،٤٥٣  عضو مجلس إدارة   عام٤٦  كويتي   البحر زمحمد عبد العزي
  نماءشركة ارة إد: المصدر

  

 كما وردت في صـفحة رقـم        عبد المحسن حسين العقيلي    األستاذو  القصيبي زسعود عبد العزي  السيرة الذاتية لألستاذ    

"٣٤".  

 خـريج ،  عاما٥٦ًسعودي الجنسية يبلغ من العمر   ،  الشركة عضو مجلس إدارة  :  الملحم فعبد اللطي ليفة  خ / األستاذ

 ٢٠ لديه أكثـر مـن      .م١٩٧٨ إدارة األعمال في عام      فيبكالوريوس   -ألمريكية  جامعة كلورادو بالواليات المتحدة ا    

 عمل بصندوق التنمية الصناعية السعودي كمـدير فريـق          .في الشئون المالية وفي قطاع اإلنشاءات      عاماً من الخبرة  

 البنـك   ،البريطـاني وتقلد عضوية إدارة العديد من مجالس اإلدارة بالمملكة العربية السعودية منها البنك الـسعودي               

  .سنوات ٥ انضم إلى الشركة منذ .السعودي الهولندي والبنك السعودي البحريني

خـريج  ،  عامـاً ٦٢سعودي الجنسية يبلغ من العمر ،  الشركةإدارةعضو مجلس :  العمرو عبد اهللا سليمان   / األستاذ

 لديه أكثر من .م١٩٨١ في عام  أعمالإدارة ماجستير  -جامعة كاليفورنيا في ساندياجو  بالواليات المتحدة األمريكية 

البنك السعودي الهولندي   كل من    إدارة في عضو مجلس   يشغل حالياً منصب    . عمال األ إدارة  عاماً من الخبرة في    ٤٢

  . سنوات٦وانضم إلى الشركة منذ . البنك السعودي البحرينيو

جامعة خريج  ،  عاماً ٣٣جنسية يبلغ من العمر     سعودي ال ،  الشركة عضو مجلس إدارة  : سلطان خالد التركي   / األستاذ

 -  جامعة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن         وخريج، م٢٠٠٤في عام    أعمال   إدارةماجستير   - السويسرية   نلووزي

يشغل حالياً منصب   .  أعوام من الخبرة في مجال االستثمار والتمويل       ٩لديه أكثر من    . م١٩٩٦عام  بكالوريوس مالية   

  .   سنوات٣انضم إلى الشركة منذ ). ساركو( العربية السعودية افيمصالة عضو مجلس إدارة شرك



 

  

 ٤٠  

،  عامـاً  ٦٤سعودي الجنسية يبلغ من العمـر       ،  الشركة عضو مجلس إدارة  :  الرواف عبد اهللا خالد سليمان   /  األستاذ

كاليفورنيا  جامعةوخريج  ، م١٩٧٥  ماجستير إدارة أعمال في عام        -والية سنترال ميسوري األمريكية     جامعة  خريج  

 عام من الخبرة فـي مجـال   ٣٣لديه أكثر من . م١٩٧٠  بكالوريوس اقتصاد في عام -بالواليات المتحدة األمريكية    

جبيـل  ال عام بمنصب رئيس في عدة شركات تابعة لسابك فـي مدينـة              ٢٧منها  ، والبتروكيماويات مصافي البترول 

  .انضم إلى الشركة منذ سنتين. ركة البروبيلن المتقدمةوهو يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في ش، الصناعية

خـريج  ،  عامـاً  ٤٦كويتي الجنسية يبلغ من العمر      ،  الشركة مجلس إدارة عضو  : البحر زعبد العزي مد  مح / األستاذ

وحاصل أيضاً  ، م١٩٨٢  بكالوريوس في الهندسة الصناعية في عام         -كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية     جامعة  

  عام من الخبرة في مجـال    ٢٤لديه أكثر من     .م١٩٨٥في عام   ساوث كاليفورنيا   العلوم من جامعة     في   ماجستيرى  عل

 فـي   ت منصب مدير عام شركة بوبيان للبتروكيماويا      ويشغل حالياً ، بحوث العمليات والتشغيل  و الصناعات الكيماوية 

 .انضم إلى الشركة منذ سنتين .الكويت

  سكرتير مجلس اإلدارة

والسيرة الذاتية لـه كمـا      ، فطايرجيكمال محمد   األستاذ  ل منصب سكرتير مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات         يشغ

  ".١٨"صفحة رقم وردت في 

  حوكمة الشركة :  ٣ - ٦

 الشركة أداءومراجعة   وتصديق واعتماد القرارات الرئيسية   تالقرارا إصدارفي   القرار النهائي  الشركة   إدارةمجلس  ل إن

. في مجال عملهـا   تتخصص كل منها    لشركة عدد من اللجان     دى ا  ل ،باإلضافة إلى ذلك  .  بالشركة اإلداريينبار  وتعين ك 

 الئحة حوكمة الشركات الـصادرة عـن        مع لتتماشيالحوكمة  المتعلقة ب مراجعة سياساتها    على نماء حالياً   شركة عملوت

  .ةهيئة السوق المالي

  مكافآت مجلس اإلدارة : ٤ - ٦

 والتعويضات التي حصل عليها مجلس اإلدارة من الشركة والشركات التابعة لها            مكافآتل التالي مجموع ال   يوضح الجدو 

  : م٢٠٠٧و، م٢٠٠٦، م٢٠٠٥خالل األعوام 

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  الشركة
  ٩٦,٠١٠  ١٤١,١٩٤  ٩١٩,٣٥٣  شركة نماء
  ٨٩,٢٤٧  -  -  شركة جنا

  ٤,٠٠٠  -  -  شركة صودا
  إدارة شركة نماء: المصدر

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٤١  

   اإلدارةلجان مجلس :  ٥ - ٦

أعضاء غيـر     بمعظمه من  اإلدارة في اتخاذ قراراته بموضوعية واتزان، فقد تشكل مجلس          اإلدارةلضمان حياد مجلس    
  :كما يليلجان أربع  فقد تم تكوين ،ولضمان األداء األفضل لمجلس اإلدارة. نتنفيذيي

  اللجنة التنفيذية :  ١-٥-٦

  :  ومناصبهماللجنة التنفيذيةأعضاء يوضح الجدول التالي 

  المنصب  االسم
  اللجنةرئيس    القصيبيزسعود عبد العزي
  في اللجنةعضو    الملحمفخليفة عبد اللطي

  عضو في اللجنة   الروافخالد سليمان عبد اهللا
  عضو في اللجنة   حسين العقيلينعبد المحس

  سكرتير اللجنة   كمال محمد الفطايرجي
  نماءشركة إدارة : المصدر

  
    ."٣٩"رقم  في صفحةت السيرة الذاتية لكل من السادة أعضاء اللجنة التنفيذية كما ورد

  
  الصالحيات

وتـصريف شـئونها     شئون الشركة    بإدارة فيما يتعلق    اإلدارةتتمتع اللجنة التنفيذية ببعض أو كل صالحيات مجلس         
 اتخـاذ أي  ال يـتم   والجدير ذكره انه.اإلدارةسات مجلس  جلانعقادفترات فيما بين ال ممتلكاتها خالل علىوالمحافظة  

  .ضده بالتصويت  عضو من أعضاء اللجنةيأ قيام عندقرار من قبل اللجنة التنفيذية 

  : سلطات فيما يخص اآلتيأو  تمتلك اللجنة التنفيذية أية صالحيات وال

  .الفقرة بموجب هذه األسهمموافقة حملة   يتطلبإجراء بأيةلحملة األسهم الرفع  .١

  . شغل شواغرهأو اإلدارةمجلس كوين ت .٢

  . أو تعديل لوائح وأنظمة الشركةإلغاء .٣

 .اإلدارة بواسطة مجلس اإللغاءبطبيعته قابل للتعديل أو يكون  الذي اإلدارة من قرارات مجلس  أيٍإلغاءتعديل أو  .٤
 األخـرى اللجـان   صـالحيات   عن  نطاق صالحياتها أو     تخرج عن التي   بخصوص المواضيع    إجراء أيةذ  ااتخ .٥

  .ىأخر للجنة اإلدارة من مجلس تكليفصادرة بقرار  للشركة أو األساسيحسب النظام ب
  

   اللجنة التنفيذية وقراراتهااجتماعات

قد  قرارات يكون تتخذ اللجنة أية     أن ال على  ،  لتصريف شئون الشركة   قانونياً جنة نصاباً ليمثل أغلبية أعضاء ال    
 ) أو بعد االجتماعاتخالل أو قبل(اللجنة   والقرارات التي تتخذهاإلجراءاتاكل . ادهضحد األعضاء صوت أ
  .وتحفظ تلك الموافقة لدى السكرتير،  عليها خطياًجنةكل أعضاء اللفقط عند موافقة  نافذةتعتبر 

ولكن قبل وقت كاٍف من عقد االجتمـاع         (آلخر من وقت    اإلدارة رئيس اللجنة رفع تقرير لمجلس       علىيتعين   
  . واجباتهاأنجز من  بقرارات اللجنة وما) لي للمجلسالتا

االحتفـاظ بجـدول أعمـال      ) اإلدارةالذي هو في نفس الوقت سكرتير مجلـس         (سكرتير اللجنة    علىيتعين   
 دعوة من على  أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءعلى ،اإلدارة كل أعضاء مجلس علىاجتماعات اللجنة وتوزيعه 

  .الرئيس
قـوم  يأن  الرئيس   علىيتوجب   ثم، رئيس والسكرتير إعداد وتحضير أجندة االجتماعات األولية       ال علىيتوجب   

 نسخة من أجندة االجتماعات قبل وقت كاٍف من األعضاءكما يتعين تسليم .  النهائية لالجتماعاتاألجندةبتحديد 
 .  ويقوم السكرتير بتنسيق المراسالت لألعضاء،تاريخ انعقاد االجتماع

  



 

  

 ٤٢  

   لجنة المراجعة : ٢-٥-٦

  :  ومناصبهملجنة المراجعةيوضح الجدول التالي أعضاء 

  المنصب  االسم
  رئيس اللجنة  أحمد الزامل السليم
  عضو في اللجنة   منير هاشم  البورنو

  عضو في اللجنة   العمروسليمان عبد اهللا
   للجنةا سكرتير   العقيلي حسيننعبد المحس
   نماء شركةإدارة: المصدر

 نعبـد المحـس   والسيرة الذاتية لألستاذ    ، "٣٩" كما وردت في صفحة رقم        العمرو سليمان عبد اهللا  الذاتية لألستاذ   السيرة  
  ".١٧"كما وردت في صفحة رقم  حسين العقيلي

حاصل ،  عاماً ٦٢سعودي الجنسية يبلغ من العمر      ،  نماء شركةرئيس لجنة المراجعة في     : أحمد الزامل السليم  / األستاذ  
وحاصل على بكالوريوس في العلوم ، م١٩٧٥ كريستيان في عام    ستكسا من جامعة     في المحاسبة  الماجستيرعلى درجة   

 في جامعة الملك فهـد مـن عـام          محاضرعمل بمهنة   . م١٩٧٣من جامعة والية سنترال ميسوري األمريكية في عام         

 مكتب مراجعة خاص في م وأسس١٩٧٩ في المحاسبة في عام  CPAثم حصل على شهادة، م١٩٧٩م إلى عام ١٩٧٦
  .م١٩٩٥ عام وهو فقط رئيس لجنة المراجعة للشركة منذ ،نفس العام

درجة  على   حاصل ،   عاماً ٦١ يبلغ من العمر     لجنسيةكندي ا ، عضو في لجنة المراجعة    :منير هاشم البورنو  / األستاذ  
 المجمع العربي للمحاسـبين      عضو  وهو أيضاً  ،م١٩٧٠ في عام     في مصر   التجارة من جامعة األزهر     في سوريولبكاال

 آرثر في مكتب    إدارياًعاماً من الخبرة في مجال التدقيق المحاسبي، وكان قد عمل شريكاً             ٣٠لديه أكثر من     .القانونيين
 منصب الرئيس لمكتب الخليج لالستشارات، وقد التحق         ويشغل حالياً  . في البحرين والمملكة العربية السعودية     أندرسون

  .م٢٠٠٧عام شركة نماء في بمراجعة كعضو في لجنة ال

  تكوين لجنة المراجعة 

 ، وله إلمام بالشئون المالية     مستقالً  من اللجنة   أن يكون كل عضو    على،  وسكرتير أعضاء ثالثةلجنة المراجعة من    تتكون  
ي أكثر مـن  ال يشغل أي من أعضاء اللجنة أية عمل فتوجب أن    ي . السليم أحمد الزامل /   األستاذ ويرئس لجنة المراجعة  

 في مجلس إدارة شركة تابعة للشركة       ة عضواً اجعكما يتعين أال يكون عضو لجنة المر      .  في نفس الوقت   مراجعةلجنتي  
  .وتحمل أكثرية أسهمها

  الصالحياتالمسؤوليات و

  : يليماالقرار في  حق اتها، ولها تحديداًصالحيع ضمن ق موضوع يأي منلجنة المراجعة التحقق  تشمل مسؤولية

 المراجعة والتدقيق   بأعمال هقيامخالل   للشركة   المحاسب القانوني  ومتابعة أعمال    أتعابتحديد  ون  يمساعدة في تعي  ال 
 .السنوي

 .المالية التقاريربخصوص جع االمر الشركة وإدارةبين  خالف ينشأ أيتسوية  
 التقارير  ألغراضكلف بها   ي والتي المحاسب القانوني  عمل خارج نطاق أعمال      أيأعمال التدقيق واعتماد    مراجعة   

 .سنويةالالمالية الربع سنوية و
 .األمور التحقق من في المشورة أو مساعدة لجنة المراجعة اءعطإل جهة مستقلة أيين محامى أو محاسب أو يتع 
 وأ) جب عليهم التعاون مـع اللجنـة      تووالذين ي ( تطلبها اللجنة من الموظفين      التيالحصول على جميع المعلومات      

 .اآلخريناء الشرك
 .للشركة متى ما دعت الضرورة القانوني أو المستشار المحاسب القانوني الشركة، أو يبمسؤولاالجتماع  
 اجتماع تاٍل   أول في للجنةيجوز للجنة المراجعة تفويض لجنة منبثقة عنها، لمراجعة أعمال التدقيق وتقديم تقاريرها              

  .لجنة المراجعةمع 



 

  

 ٤٣  

  رشيحات والتمكافآتلجنة ال:  ٣-٥-٦

م على  ٠٢/٠٦/٢٠٠٧هـ الموافق   ١٦/٠٥/١٤٢٨ غير العادية السادسة المنعقدة في       العامةصدرت موافقة الجمعية    
ثالثة من   تعيينوقد قام المجلس ب   . ت والترشيحات بناء على توصية مجلس اإلدارة      آقواعد تشكيل وعمل لجنة المكاف    

 بتـاريخ   اجتماع مجلـس اإلدارة المنعقـد     في  وذلك  ، تلجنة المكافئات والترشيحا  لعضوية  أعضاء مجلس اإلدارة    
في أهداف اللجنة   تلخص   ت ،العامةوفقاً للقواعد المعتمدة من الجمعية      . م٠٣/٠٣/٢٠٠٨هـ الموافق   ٢٥/٠٢/١٤٢٩

ترشـيح  ولة عـن    ؤ ستكون اللجنة مس   ،داًي وتحد .مساعدة المجلس في تنفيذ مهامه اإلدارية والرقابية بفعالية وكفاءة        
 مكافـآت لل والتأكد من وضـع سياسـة        ،وحوافزهمرواتبهم  ذوي الكفاءة وتحديد     المرتقبين   اإلدارةس  أعضاء مجل 
تحقق أهداف الشركة في استقطاب وتوظيف الكفاءات من المدراء واالحتفاظ بهم مما يـضمن للـشركة                والرواتب  

ملة للجنة المكافئات والترشـيحات     ويقوم مجلس اإلدارة حالياً بإعداد الئحة متكا      . ر نشاطاتها وتحقيق أهدافها   يتطو
  : لجنة المكافآت والترشيحاتأعضاء ويوضح الجدول التالي .العامةوفقاً لهذه للقواعد المعتمدة من الجمعية 

  المنصب   سم اال
  رئيس اللجنة   القصيبيزسعود عبد العزي
  عضو في اللجنة   الملحم فخليفة عبد اللطي

   وسكرتير اللجنةلجنةعضو في ال   حسين العقيلينعبد المحس
  إدارة شركة نماء: المصدر

    ."٣٩" رقم في صفحةكما وردت ت والترشيحات آالمكافالسيرة الذاتية لكل من السادة أعضاء لجنة 

  لجنة االستثمار :  ٤-٥-٦

  :  ومناصبهماالستثمارلجنة يوضح الجدول التالي أعضاء 

  المنصب  االسم
  ةرئيس اللجن   القصيبيزسعود عبد العزي
  عضو في اللجنة   البحرزمحمد عبد العزي

  عضو في اللجنة  سلطان خالد التركي
  اللجنة  سكرتير  كمال محمد الفطايرجي

  إدارة شركة نماء: المصدر

    ."٣٩"رقم  في صفحةكما وردت السيرة الذاتية لكل من السادة أعضاء لجنة االستثمار 

لفوائض الماليـة للـشركة فيمـا    ا استثمارذ قرارات اخت على امساعدة مجلس اإلدارة تشمل أهداف لجنة االستثمار     
 دورين تقوم بـشكل     كما يتوجب عليها أ   ، تحديد كيفية االستفادة من تلك الفرص     ب وذلك ،يحقق عوائد مادية مربحة   

  . الصناديق االستثمارية وتقديم النصح للمجلس حول ذلكأداءبتقييم 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٤٤  

  العليا اإلدارة:  ٦ - ٦

  :م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ كما في المسئولين الرئيسيين وما يمتلكون من أسهم بالشركة ول التالييوضح الجد

  المنصب  العمر   الجنسية  االسم
عدد 

  األسهم 
نسبة 
  الملكية

  %٠,٠٠١٥  ١,١٢٥  الرئيس التنفيذي   عام٤٩  سعودي    حسين العقيلينعبد المحس

ذي للبتروكيماويات نائب الرئيس التنفي   عام٥٠  سعودي   كمال محمد فطايرجي 
  وسكرتير مجلس اإلدارة 

٠,٠١٣٩  ١٠,٦٢٨%  

سويسري   الكسندر لودوق دنزلر 
  وبرازيلي

نائب الرئيس التنفيذي لاليبوكسي    عام٥٥
  والمنتجات الوسيطة

٠,٠٠٣٧  ٢,٨٨٧%  

  -  -  الخدمات الفنية مدير  -  -  *شاغر

  -  -  مدير المشاريع   عام٤٣  باكستاني  عبد الوليامتياز أحمد 

  -  -  مدير التسويق والمبيعات   عام٤٣  هندي  شوداري  فيشوامبارسانجاي

  -  -  مدير الشئون المالية وتقنية المعلومات   عام٥٣  هندي  رانجاناتان  فين كاتانارايانان

  -  -  مدير العمليات   عام٣٩  سعودي  الدوسريمحمد رشيد 

  %٠,٠٠٢٠  ١,٥٥٥  مدير شؤون الموظفين   عام٤١  سعودي  فيصل بن مطلق المطيري

  -  -  مدير المواد   عام٣٧  باكستاني  خان كاشف شبيه
  إدارة شركة نماء: المصدر

تقوم شركة نماء حالياً بالبحث عن شخص ذي مؤهالت ومهارات مناسبة ليشغل منصب مدير الخدمات الفنيـة فـي إدارة                    * 
  .الشركة وشركاتها التابعة

والسير الذاتية لباقي األعـضاء   ، "١٨"ماء كما وردت في صفحة رقم       السير الذاتية لبعض أعضاء اإلدارة العليا لشركة ن       
  :كما يلي

مدير الشؤون المالية وتقنية المعلومات لشركة نماء وشـركاتها التابعـة جنـا              :فين كاتانارايانان رانجاناتان  / األستاذ  
مادراس فـي   جامعة   من مالعلوفي   سالبكالوريودرجة  حاصل على   ،  عاماً ٥٣ الجنسية يبلغ من العمر      هندي، وصودا
في  عام من الخبرة     ٢٤أكثر من   لديه  . (ACA)وهو عضو في معهد المحاسبون الدوليون في الهند         ، م١٩٧٥عام   الهند

  . أعوام٣شركة نماء منذ  انضم إلى، مجال المحاسبة والتمويل
  

سعودي الجنـسية    ،نا وصودا مدير شؤون الموظفين لشركة نماء وشركاتها التابعة ج        :فيصل مطلق المطيري  / األستاذ  
الملك فهد للبترول والمعادن عـام      جامعة  من    إدارة األعمال  فيالماجستير  درجة  حاصل على   ،  عاماً ٤١يبلغ من العمر    

 انضم إلى شركة نمـاء منـذ        ،في مجال الشئون اإلدارية وشئون الموظفين      عام من الخبرة     ١٥أكثر من   لديه  . م٢٠٠٤
  .عامين

  
 الجنسية يبلغ من العمـر      باكستاني ،مدير المواد لشركة نماء وشركاتها التابعة جنا وصودا        :شبيهخان كاشف   / األستاذ  

  في مدينة كاراتشي الباكـستانية االهندسة والتكنولوجيجامعة من  الهندسة في سالبكالوريودرجة حاصل على  ،  عاماً ٣٧
 . انضم إلى شركة نماء منذ عامين،إدارة الموادفي مجال  عام من الخبرة ١٣أكثر من لديه . م١٩٩٤عام 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 ٤٥  

  كبار التنفيذيين اتملخص عقود خدم:  ٧ - ٦

ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً لنفس المـدة عنـد          ، كبار التنفيذيين في الشركة    تفاصيل عقود خدمة  يوضح الجدول التالي    
  :اتاريخهانتهاء 

 االسم   العقدتاريخ المنصب  مدة العقد
 المحسن حسين العقيلي عبد م٢٠٠٤أبريل  الرئيس   سنوات٣

  كمال محمد الفطايرجي م٢٠٠٤نوفمبر  التنفيذي للبتروكيماوياتنائب الرئيس  سنتين
  الكسندر لودوق دنزلر  م٢٠٠٣ يناير   والمنتجات الوسيطةي لإليبوكسنائب الرئيس   سنوات٣

  إدارة شركة نماء: المصدر
  
د أي عقود أو ترتيبات سارية المفعول أو مزمع إبرامهـا عنـد تقـديم نـشرة     ، يقر المصدر بأنه ال توج   ذلكباستثناء  و

اإلصدار يكون فيها للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألحد أعضاء مجلـس اإلدارة أو ألي قريـب مـن هـؤالء                      

  .الشركة والشركات التابعة لهاالمذكورين مصلحة جوهرية، وتكون مهمة ألعمال 

  العاملةالقوى  تشكيل : ٨ - ٦

وجنا شركة نماء تشكيلة العمالة بيلي وفيما . م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ كما في موظفاً ٣٥٩يعمل لدي شركة نماء للكيماويات     

  : وصودا التابعتين لها

   العاملة لدى شركة نماءىتشكيل القو

  المجموع  شركة صودا  شركة جنا  شركة نماء
  اإلدارة

  غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي  غير سعودي  سعودي

  ٣  ٢  -  -  -  -  ٣  ٢  مكتب اإلدارة العامة

  ١٤  ١٦  ٧  ٥  ٦  ١٠  ١  ١  إدارة البتروكيماويات 

إدارة االيبوكسي 
  ٤٤  ٦٩  -  -  ٤٢  ٦٩  ٢  -  والمنتجات الوسيطة

  ٣٨  ١٣  ٩  ٣  ٢٩  ١٠  -  -  الخدمات الفنيةإدارة 

  ١٢  ٢٧  ١  ١٠  ١١  ١٧  -  -  إدارة المشاريع

إدارة التسويق 
  ٥  ١  ٢  -  ٣  ١  -  -  لمبيعاتوا

الشئون المالية إدارة 
  ٨  ٧  ٢  ١  ٦  ٥  -  ١  وتقنية المعلومات

  ٣٣  ٢٧  ٩  ١١  ٢٤  ١٥  -  ١  إدارة العمليات

إدارة شؤون 
  ٦  ١٣  ٢  ٤  ٣  ٧  ١  ٢  الموظفين

  ٩ ١٢ ٥ ٤ ٤ ٨ - -  إدارة المواد

  ١٧٢  ١٨٧  ٣٧  ٣٨  ١٢٨  ١٤٢  ٧  ٧  المجموع

  إدارة شركة نماء: المصدر

، م٢٠٠٧ موظفاً في عـام      ٣٥٩إلى  )  سعودي ١٢٠منهم  (م  ٢٠٠٦ موظفاً في عام     ٢٣٥القوى العاملة من    زادت أعداد   

بمـشروع التوسـعة     في مصنع االيبوكسي و    اإلنتاجبزيادة خطوط   وترتبط هذه الزيادة مباشرةً     %. ٥٢,٨أي بنسبة نمو    

  . عدد كبير من العمال والموظفينان يتطلبانذلوال، "١ حصاد"

وبالتالي ال يوجد لـديها أي      ، فهي لم تبدأ نشاطها الفعلي بعد لحداثة تأسيسها       ، كة نماء لالستثمار الصناعي   وبالنسبة لشر 

  .وسوف يقوم بإدارتها أعضاء مجلس إدارة شركة جنا، قوى عاملة



 

  

 ٤٦  

  السعودة : ٩ - ٦
ـ   حيث  ، الصدد عدة خطوات عملية في هذا       اتخذتالسعودة وقد   أهمية  تؤمن شركة نماء ب    ركة نمـاء   اسـتوعبت ش

لتدريبهم العاملين ذوي الجنسية السعودية     من  )  شخصاً في كل دفعة    ١٨(دفعات  ثالثة  خالل الثالث سنوات األخيرة     

 باإلضافة إلـى  ،  العمل من خالل التدريب  في  في اللغة االنجليزية و    فنياً ومهنياً من خالل دورات تدريبية     وتأهيلهم  

 القيادية  وظائفال  بعض  في سعودة  لقد نجحت الشركة   .ع الكيماوية في السالمة وسالمة بيئة المصان    أخرى  دورات  

عمدت و ،يبوكسي المراقبين بمصنع اال   وظائف نجحت في سعودة  كما  ، لديها مثل وظائف مدراء اإلدارات واألقسام     

 مثـل   لهماألخرىالمزايا وتقديم هم تين مرتبا ستحوغيرهم من الخبراء و   ين السعوديين   سالشركة لزيادة أعداد المهند   

 . بقائهم للعمـل بالـشركة     علىالمحافظة   و نالسعوديية متطلبات الصناعة ولجذب واستقطاب      ب لمواك وذلك، السكن

 ديسمبر  ٣١ كما في    القوي العاملة إجمالي   من   %٥٢,١  في الشركة إلى   سعودةكانت النتيجة وصول نسبة ال    ، وبذلك

  .م٢٠٠٧



 

  

 ٤٧  

  العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية  – ٧

  : الخاصة بشركة نماء والشركات التابعة لهاالعالمات التجارية ضح الجدول التالييو

  تاريخ التسجيل  الشركة المالكة  رقم التسجيل  العالمة التجارية

  )م٠٩/٠٣/٢٠٠٤(هـ ١٧/٠١/١٤٢٥  جناشركة   ٧١٧/٩٨  ®رزين

  

  )م١٣/٠٨/٢٠٠٦ (هـ١٨/٠٧/١٤٢٧   للكيماوياتنماءشركة   ٥٠/٨٥٨

  شركة نماءإدارة : المصدر
  

المسجلة بموجـب نظـام     " ®رزين" اسم ماركتها التجارية      تحت تقوم شركة جنا بتصنيع وتسويق منتجاتها     

كما لها الحق في     ،هـ١٧/٠١/١٤٢٥ وتاريخ   ٧١٧/٩٨العالمات التجارية السعودي والئحته التنفيذية برقم       

ماركـة  الهي   ®ارالدايتماركة  و، ®ارالدايتتحت الماركة التجارية     يبوكسيمن راتنجات اال  بيع منتجاتها   

   . بموجب اتفاقية الترخيص باستخدام هذه العالمة"هنتسمان"باسم شركة  مسجلةالالتجارية 

حيث شكلت المبيعات من ماركة رزيـن        ،"®رزين"تعتمد شركة جنا بشكل أساسي على ماركتها التجارية         

  .ركة ارالدايت باقي النسبةوشكلت ما، م٢٠٠٧من إجمالي مبيعات الشركة في عام % ٧٢نسبة 

 الـسعودي  مسجلة بموجب نظام العالمات التجارية       "نماء"شركة نماء للكيماويات عالمة تجارية باسم       دى  ل

 من المنتجـات الكيماويـة       تحمى عدداً  والتي ،هـ١٨/٠٧/١٤٢٧ وتاريخ   ٥٠/٨٥٨والئحته التنفيذية برقم    

  . للشركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 ٤٨  

     ر البحث والتطوي  – ٨

انطالقاً من قناعة الشركة بأهمية البحث والتطوير في خدمة العمالء وتطوير الصناعة المحلية، يجري العمـل         

 فـي تطـوير     التي تمتلك مختبرات وخبراء    الهنديةهذا الشأن مع إحدى الشركات      على إنهاء اتفاقية تفاهم في      

ومن المتوقع االنتهاء مـن ذلـك فـي          ،ركة بحث وتطوير منتجات الش     لتكوين قاعدة وأساس   وذلك، المنتجات

من ملكية الشركة الهندية    % ٥٠شركة نماء إلى االستحواذ على حصة       تهدف   .م٢٠٠٨عام  النصف األول من    

وقد توصـلت شـركة     ،  االكتتاب في أسهم حقوق األولوية موضوع هذه النشرة        باستخدام جزء من متحصالت   

  ").٨٤"في صفحة " استخدام متحصالت االكتتاب"م راجع قس(نماء على تفاهم معها في هذا الشأن 

لخدمة الزبائن وإيجاد حلول فنية للمشاكل        مستشار فني متعاون في أوروبا      نماء لدى شركة  ،باإلضافة إلى ذلك  

  . التي تواجه الشركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 ٤٩  

   القضائية ىالدعاو  – ٩
   

 طرفـاً فـي أي دعـوى        ت ليس الشركات التابعة لها  وشركة  ال ت بأن يؤكد مجلس إدارة شركة نماء للكيماويا     

قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية مجتمعة أو منفردة قائمة أو مهدد بإقامتها من شأنها أن تـؤثر                    

 .تأثيراً جوهرياً على أعمال المصدر والمجموعة أو وضع أي منهما المالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٥٠  

  ة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات مناقش – ١٠

ـ  القوائمويجب أن يقرأ من ، إن مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج عمليات الشركة مبني على ة المالي

 ذلـك  فـي  بمـا ، م٢٠٠٥و، م٢٠٠٦ ،م٢٠٠٧  ديـسمبر ٣١ للسنوات المالية المنتهية فـي  راجعةالم الموحدة
 ،م٢٠٠٧  لعام الموحدةلقد تم مراجعة القوائم المالية. دها من قبل اإلدارةاوالتي تم اعتم، بها المرفقة اإليضاحات

  . توشأند ديلويت -الخير  أبامن قبل شركة بكر  م٢٠٠٥ و،م٢٠٠٦

تشمل مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات بيانات ذات طبيعة مستقبلية تحتوي على مخـاطر                

وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن هذه البيانات بسبب عدة عوامل قـد تـم                ،  غير مؤكدة  وتصورات

  .من هذه النشرة" عوامل المخاطرة"تناولها في قسم 

  إقرار من مجلس اإلدارة

للـشركة   راجعـة المن المعلومات المالية قد استخلصت من القوائم المالية         يقر مجلس إدارة الشركة بأ     
م دون إجراء أي تعديل جـوهري  ٢٠٠٥ و ،م٢٠٠٦ ،م٢٠٠٧  ديسمبر ٣١الية المنتهية في    الم للسنوات
ن القوائم المالية قد تم إعدادها ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية              أعليها، و 

 .للمحاسبين القانونيين

   نماءنبذة عن شركة

، وكـان   "الشركة العربية للتنمية الـصناعية      "م تأسيسها باسم    شركة نماء للكيماويات شركة مساهمة سعودية، ت      

 ٢٠٥٠٠٢٣٢١٦رقـم   التجاري السعودية بموجب السجل العربية مقرها الرئيـس في مدينة الدمام في المملكة
شـركة  "وقد تم تعديل اسم الشركة ليصبح االسم الحالي         . م١٢/٠٥/١٩٩٢هـ الموافق   ١٠/١١/١٤١٢بتاريـخ  

  .كما تم نقل المركز الرئيس للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الجبيل، "نماء للكيماويات

 الـسجل التجـاري   ارم وتم إصـد ٢٠٠٦وقد اكتملت إجراءات تغير االسم ونقل مقر المكتب الرئيسي في يناير    

  . م٢٠/٠٣/٢٠٠٦هـ الموافق ٢٠/٠٢/١٤٢٧ وتاريخ ٢٠٥٥٠٠٧٤٢٠الجديد للشركة برقم 

ويات هو امتالك وتطوير المشاريع الصناعية وإدارة وتـشغيل مـصانعها وتـسويق             إن هدف شركة نماء للكيما    

حيث ، وهي تقوم بذلك من خالل شركاتها التابعة شركة جنا وشركة صودا          ، وتصدير منتجاتها لألسواق العالمية   

  .أن ليس لديها نشاط تجاري مستقل بها

مـن خـالل    " صـودا "مشروع  : األول، ماوياتقامت الشركة منذ تأسيسها بإنشاء مشروعين في قطاع البتروكي        

من خالل شـركة الجبيـل      " جنا"شركة  : الثاني. م١٩٩٥والتي بدأت اإلنتاج في عام      ، الشركة العربية للقلويات  

تقع كل من هاتين الشركتين في مدينة الجبيـل         . م٢٠٠١والتي بدأت اإلنتاج في بداية عام       ، للصناعات الكيماوية 

مـن  % ٩٥من شـركة صـودا و     % ٩٠كما في تاريخ هذه النشرة      بشكل مباشر   ماء  وتمتلك شركة ن  ، الصناعية

  . شركة جنا

، الغـراء ،  النشاط الرئيس لشركة جنا هو تصنيع وتسويق مادة االيبوكسي التي تستخدم في الطـالء              :شركة جنا 

ـ ،  طن سـنوياً   ٦٠,٠٠٠تبلغ طاقة المصنع اإلنتاجية حالياً      . المركبات وغيرها ، االلكترونيات سوق الـشركة   وت

وتعمل شركة نماء حاليـاً     ". ®ارالدايت" واالسم التجاري    ®"رزين"إنتاجها من االيبوكسي تحت االسم التجاري       

 الثـاني والذي من المقرر أن يكتمل العمل فيه بحلول الربع          ، "١ حصاد"على مشروع توسعة جنا المعروف بـ       

  .م لصناعة االيبوكسي عبر التكامل الخلفي لإلنتاجحيث يشمل هذا المشروع إنتاج المواد الخا، م٢٠٠٨من عام 

  



 

  

 ٥١  

التـي  ،  النشاط الرئيس لشركة الصودا هو إنتاج وتسويق حبيبات الصودا الكاوية والصودا الصلبة            :شركة صودا 

وهي غالباً ما تكون بمثابة مادة كيمائية قاعدية قوية تـدخل فـي صـناعة الـورق                 ، تستخدم في عدة صناعات   

 طن سنوياً مـن الـصودا الـصلبة         ٥٠,٠٠٠تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع حالياً      . وغيرهاوالنسيج والمنظفات   

مائة  (١٠٠,٠٠٠وتخطط الشركة إلى توسعة مصنعها بحيث تتم مضاعفة طاقته اإلنتاجية لتصل إلى             ، وحبيباتها

  .طن سنوياً من الصودا) ألف

  اآلفاق المستقبلية

  . صافي الدخلفي في المبيعات وجيداً  حيث حققت الشركة نمواً ،ماء نلشركة م عاماً ايجابيا٢٠٠٧ًيعتبر عام 

كمـا  ، الذي سيحقق لمصنع جنا التكامل الخلفي في عمليات اإلنتاج         ١تقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشروع حصاد       و

بعـد االنتهـاء مـن       ١مشروع حصاد   والطاقة اإلنتاجية ل    زيادة خطوط اإلنتاج في مصنع االيبوكسي      سوف يتم 

بعـد   ١٢٠+مشروع حـصاد   أن تبدأ الشركة بتنفيذ      من المتوقع . ١٢٠+د  وذلك من خالل مشروع حصا    ، فيذهتن

 ٣٠زمة إلنهـاء المـشروع      الومن المتوقع أن تبلغ الفترة الزمنية ال      ،  عملية االكتتاب موضوع هذه النشرة     إتمام

يادة خطوط اإلنتاج فـي مـصنع       تم ز تسوف  ، زيادة خطوط اإلنتاج في مصنع االيبوكسي     باإلضافة إلى   . شهراً

في ظل استقرار سوق راتنجات االيبوكـسي       وذلك  ،  عملية االكتتاب موضوع هذه النشرة     إتمامبعد   شركة صودا 

  . السنوات القادمةوالصودا الكاوية خالل

  

  

  



 

  

 ٥٢  

  نماء شركة من قبل ذاالستحوا : ١ - ١٠

مـساهمو  ة استحواذ بين نمـاء و     تم توقيع اتفاقي  ، م١٦/٠٤/٢٠٠٦هـ الموافق   ١٨/٠٣/١٤٢٧في تاريخ   

مساهمي األقلية فـي    من  ) من الملكية % ٤٩(جنا تم بموجبها تحويل ملكية الحصص المتبقية        األقلية في   

وقد تم إقرار هذه االتفاقية من الجمعية العامة لكل مـن           . م٠١/٠٦/٢٠٠٦جنا إلى نماء ابتداء من تاريخ       

 ٣وتم إصدار   ، م على التوالي  ١٤/٠٦/٢٠٠٦م و ٢٩/٠٥/٢٠٠٦شركتي جنا ونماء المنعقدتين في تاريخ       

وذلك بواقـع سـهم     ، ماليين سهم جديد من قبل شركة نماء مقابل كامل حصص الشركاء في شركة جنا             

وبلغت القيمة العادلة لألسهم المـصدرة      ،  سهم من أسهم شركة جنا     ٤,٩واحد من أسهم شركة نماء مقابل       

رين ماليين مستقلين والتي تقـارب القيمـة العادلـة لـصافي             مليون ريال بناء على تقييم مستشا      ١٢٢,٢

وقد اكتملت اإلجراءات القانونيـة بنقـل ملكيـة         . موجودات شركة جنا التي تم امتالكها من شركة نماء        

هــ  ٢٦/٠٨/١٤٢٧األسهم وصدر السجل التجاري المعدل لتصبح جنا فرعاً لشركة نماء فـي تـاريخ               

  .م١٩/٠٩/٢٠٠٦الموافق 

م تحويل شركة جنا من فرع في       ١٣/١٢/٢٠٠٦هـ الموافق   ٢٢/١١/١٤٢٧اشرة في تاريخ    وتال ذلك مب  

  .من األسهم% ٩٥ نسبة  شركة نماءلكت فيهاتمشركة نماء إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 

 مليون ريال من خالل تحويـل       ٤٢٦ مليون ريال ليصبح     ١٦١وقد تم زيادة رأس مال شركة جنا بمبلغ         

وذلك بموجب قرار الشركاء المعدل لعقد التأسيس المثبـت         ، شركة جنا  لدىركة نماء   المبالغ المستحقة لش  

 لعـام   ١٥ من مجلد    ٨٨صحيفة  ، ٩٠لدى كتابة عدل الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بالعدد          

كما تملكت شركة نماء لالستثمار الصناعي بموجب ذات القرار         . هـ١١/٠٦/١٤٢٨هـ  بتاريخ    ١٤٢٨

 شركة  أصبحت ،وبذلك. وتم استخراج السجل التجاري ليعكس التعديل المشار إليه       ، من الشركة % ٥نسبة  

  .لشركة نماء لالستثمار الصناعي% ٥لشركة نماء للكيماويات وبنسبة % ٩٥جنا مملوكة بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٥٣  

  هم السياسات المحاسبيةملخص أل : ٢ - ١٠

معيار العرض واإلفصاح العام الصادر عن وزارة التجارة، ووفقـاً          وفقاً ل الموحدة  تم إعداد القوائم المالية     

إن السياسات المحاسبية الهامة هي     . للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين       

  :على النحو التالي

  :المحاسبيالعرف 

ستثمارات في األوراق المالية حيث يتم قيـدها        فيما عدا اال   ،تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية      

  .بالقيمة العادلة

  :أسس توحيد القوائم المالية

 والشركات التابعة لها والتي تزيد نسبة    للكيماويات تشتمل القوائم المالية الموحدة على حسابات شركة نماء       

لشركات التابعـة لهـا     بعد حذف األرصدة والعمليات الهامة بين الشركة وا       % ٥٠ملكية الشركة فيها عن     

  .عند إعداد القوائم المالية الموحدة

  :االستثمارات

  .تصنف االستثمارات في األوراق المالية وفقاً لنية المجموعة في هذه األوراق المالية

االستثمارات في الشركات التي أسهمها غير متداولة في سوق األوراق المالية والتي تمتلـك شـركة                يد  قت

ن رأسمالها، على أساس طريقة التكلفة، يتم تخفيض قيمة االستثمار عنـد حـدوث              م% ٢٠نماء أقل من    

تقيـد  . انخفاض غير مؤقت في قيمته في الفترة التي يتم فيها تحديد االنخفاض ويحمل على قائمة الدخل               

  .األرباح الموزعة عند استالمها

وتقيد أي  .  للبيع بالقيمة السوقية   متاحة استثماراتكصناديق استثمارية والمصنفة    التظهر االستثمارات في    

إعادة التقيـيم الظـاهر فـي حقـوق         ) عجز(فروقات دائنة ومدينة عن القيمة السوقية في حساب فائض          

االستثمارات لمواكبة أي هبوط في القيمة علـى أسـاس كـل            لهذه   القيمة الدفترية يتم تعديل   . المساهمين

  .استثمار على حدة

تقيد . القيمة السوقية ناء على    ب متاحة للبيع  استثماراتلمتداولة والمصنفة ك  تظهر االستثمارات في األسهم ا    

إعادة التقييم الظاهر فـي حقـوق       ) عجز(حساب فائض    القيمة السوقية في  أي فروقات دائنة ومدينة في      

  .المساهمين

طفأة والتـي   تظهر االستثمارات في سندات التنمية الحكومية وسندات االستثمارات اإلسالمية بالتكلفة الم          

  .تقارب القيمة السوقية

  :تحقيق اإليرادات

تقيد إيرادات االستثمارات، ومعظمها عموالت من ودائـع        . تقيد المبيعات عند تسليم البضاعة إلى العمالء      

  .ألجل وسندات تنمية حكومية، على أساس االستحقاق

  

  



 

  

 ٥٤  

  :المصاريف

 تمت لتوزيـع وبيـع منتجـات وخـدمات          تتمثل مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي بالتكاليف التي       

تتضمن المصاريف اإلدارية   . تصنف جميع المصاريف األخرى كمصاريف إدارية وعمومية      . المجموعة

والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكاليف اإلنتاج وفقاً للمعاير              

يف، إذا دعت الحاجة لـذلك، بـين مـصاريف إداريـة            ويتم توزيع المصار  . المحاسبية المتعارف عليها  

  .وعمومية وكلفة اإلنتاج على أساس ثابت

  :الذمم المدينة

يتكون مخصص  . تظهر الذمم المدينة بالقيمة األصلية بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها           

لغ المـستحقة   الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك شك لدى الشركة في تحصيل كامل المبـا              

  .حسب الشروط األساسية للذمم المدينة

  :المخزون

ويتم تحديد تكلفـة مخـزون البـضاعة        . يظهر المخزون بسعر التكلفة أو القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل         

 على أساس طريقة المتوسط المرجح وتتضمن تكلفة المـواد والعمالـة ونـسبة محـدودة مـن                  ةالجاهز

كما يتم تقييم جميع أنواع المخزون األخرى على أساس التكلفـة  الوسـطية              . المصاريف غير المباشرة  

  .المرجحة

  :الموجودات غير الملموسة

 وتكاليف تطبيق برنـامج     ومصاريف التمويل تتمثل الموجودات غير الملموسة بمصاريف ما قبل التشغيل         

باستعمال طريقـة القـسط     يتم إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل وتكاليف تطبيق برنامج الحلول           . الحلول

تطفأ .  سنوات بداء من تاريخ بدء العمليات التجارية للشركات التابعة الموحدة          ٧ إلى   ٥الثابت على مدى    

  .أتعاب التمويل المحملة من صندوق التنمية الصناعية السعودي على طول فترة القرض

  :الممتلكات واآلالت والمعدات

تعتبر مصاريف اإلصالح   . كلفة، بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة    تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بال    

ويجـري احتـساب    . أما مصاريف التحسينات فتعتبر مـصاريفاً رأسـمالية        ،يةإيرادوالصيانة مصاريفاً   

ويتم إطفـاء   . االستهالكات عليها على أساس حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة للقسط الثابت           

 األصول المستأجرة على أساس الحياة العملية المقدرة لهذه التحسينات أو المتبقي من مدة            التحسينات على   

  :وهي على النحو اآلتي. عقد اإليجار أيهما ينتهي أوالً

  نواتس               األصول

    ٤٠-٢٠          مباني وتحسينات على المأجور 

    ٣٠-١٠              آالت ومعدات 

    ٠١-٤           أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 

    ٤                 سيارات 

  



 

  

 ٥٥  

  :األصولاالنخفاض في قيمة 

تاريخ كل قائمة مركز مالي بمراجعة القيم الدفترية للممتلكـات والمـصنع والمعـدات              في  تقوم الشركة   

وأصولها غير ملموسة للتأكد من عدم وجود مؤشر يدل على انخفاض في قيمة تلك األصول، وفي حالـة        

 على قيمة االنخفاض في األصـول       األصوليمة المقدرة لالسترداد لتلك     وجود هذا المؤشر، يتم تحديد الق     

، وفي حالة عدم قدرة الشركة على تقدير القيمة القابلة لالسترداد لقيم إحدى األصول، تقـوم                )إن وجدت (

  .األصولتلك إليها عود تالمجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكامل الوحدة اإلنتاجية التي 

 أو الوحـدة  األصـل  لتساوي قيمته المقدرة لالسترداد فـي حالـة أن   لألصلض القيمة الدفترية    يتم تخفي 

تقيد الخسارة الناتجة عن التخفيض في قيمة األصل كمـصروف فـور            . اإلنتاجية أقل من قيمته الدفترية    

  .حدوثه

ألصـل أو الوحـدة     عند عكس قيمة االنخفاض في األصل في الفترة الالحقة، يتم تعديل القيمة الدفترية ل             

اإلنتاجية بزيادتها إلى القيمة المقدرة لالسترداد المعدلة بشرط أال تتعدى هذه الزيـادة القيمـة الدفتريـة                 

ـ     . لألصل فيما لو لم يتم تخفيض قيمة األصل أو الوحدة اإلنتاجية في السنوات السابقة              ة يـتم إثبـات قيم

  . عند حدوثهالعكس في خسارة التخفيض كإيراد

  :عمالت األجنبيةتحويل ال

تحول المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة عند إجراء المعاملـة،              

وتحول الموجودات والمطلوبات النقدية القائمة بالعمالت األجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي حـسب              

ئر الناتجة عن تسديدات وتحويالت المعامالت      إن األرباح والخسا  . أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ     

  .بالعمالت األجنبية مشمولة في قائمة الدخل

  :تعويض نهاية الخدمة

يستدرك في القوائم المالية لتعويض نهاية الخدمة التي تستحق للموظفين بموجب نظام العمل والعمال في               

  .ي خدمة الشركةالمملكة العربية السعودية على أساس المدة التي أمضاها الموظف ف

  :عقود اإليجار

افع نتصنف عقود اإليجار كعقود إيجار رأسمالية إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمخاطر وم              

  .وتصنف عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية. الملكية إلى المستأجر

عقد اإليجار التـشغيلي وذلـك      تقيد االلتزامات من عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل خالل فترة            

  .باستخدام طريقة القسط الثابت

  :الزكــاة

يتم االستدراك  . تخضع  شركة نماء والشركات التابعة لها إلى الزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل             

 تقيد أية فروقات في التقدير عند الموافقة على الربط النهائي وعندها تـتم            . للزكاة على أساس االستحقاق   

  .تسوية االستدراك

  

  



 

  

 ٥٦  

  قائمة الدخل الموحدة:  ٣ - ١٠

فيما يلي عرض لقائمة الدخل الموحدة يوضح أداء شركة نماء للكيماويات للسنوات المالية المنتهية فـي                

  :م٢٠٠٥ وم٢٠٠٦ وم٢٠٠٧  ديسمبر٣١

 

  قائمة الدخل الموحدة

  م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦   نسبة التغير  م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت
ــو   ــدل النم مع
  السنوي المركب

 %٣٢,٤٢  ٢٩٢,٦١٨  %٣٥,٠٦ ٣٩٥,٢٢٤ %٢٩,٨٣  ٥١٣,١٢٦  المبيعات

  %٣٠,٨٠  )٢٥٤,٤٤٦(  )%٢٨,١٩(  )٣٢٦,١٦٢(   )%٣٣,٤٧(  )٤٣٥,٣٤٠(  تكلفة المبيعات

  %٤٢,٧٥  ٣٨,١٧٢ %٨٠,٩٢ ٦٩,٠٦٢  %١٢,٦٣ ٧٧,٧٨٦  إجمالي الربح

  - %١٣,٠٥ - %١٧,٤٧  -  %١٥,١٦  هامش إجمالي الربح

  %٨,٤٥  )٢١,٣٠١(  )%٢٠,٩٥(  )٢٥,٧٦٤(  %٢,٧٥   )٢٥,٠٥٥(  مصاريف بيع وتسويق

  )%٧,٧٠(  )١٨,٢٦٣(  %٣,٨٤  )١٧,٥٦٢(   %١١,٤١   )١٥,٥٥٨(  مصاريف إدارية وعمومية

  -  )١,٣٩٢( - ٢٥,٧٣٦ %٤٤,٤٤ ٣٧,١٧٣  من العمليات ) الخسارة/(الربح

  -  %)٠,٤٨(  - %٦,٥١  -  %٧,٢٤  هامش الربح التشغيلي

 %١٥,٧ )٥,٠٢٩(  )%٢٦,٩٠( )٦,٣٨٢(  )%٥,٤٨(  )٦,٧٣٢(  مصاريف مالية

 - )٧,٦٣٠( - ٣,٠٠٠ - -  تخفيض استثمارات في شركة

أرباح إعادة تقييم استثمارات في 
 - ٤٠,٠١٧ - ٩٥٤ -  -  محافظ مالية للمتاجرة

  %)٢٤,٧٩( ١٢,٤٠٤ %)٠,٩٥( ١٢,٢٨٦ %)٤٢٠٨٩( ٧,٠١٧  إيراد استثمارات

 - )١٠٧( - ٩٢٠ - )٤٠٥(  أخرى) صاريفم/(إيرادات

قبل ) الخسارة/(صافي الربح
  %)١,٥٩(  ٣٨,٢٦٣ %)٢٠,٢٥(  ٣٠,٥١٤ %٢١,٤٣  ٣٧,٠٥٣  األقليةحقوق حصة 

  -  )٤١٢(  -  )٣,٦٣٣(  -  -  حصة حقوق األقلية

قبل ) الخسارة/(صافي الربح
  %)١,٠٦(  ٣٧,٨٥١ %)٢٨,٩٨( ٢٦,٨٨١ %٣٧,٨٤  ٣٧,٠٥٣  الزكاة 

  %٣٩,٦٠ )٨,١١٦( %٣٩,٤٩ )٤,٩١١( %٣٩,٧١  )٢,٩٦١(  زكاة

  %٧,٠٨  ٢٩,٧٣٥ %)٢٦,١١( ٢١,٩٧٠ %٥٥,١٨  ٣٤,٠٩٢  )الخسارة/(صافي الربح

  - %١٠,١٦  - %٥,٥٦  -  %٦,٦٤  هامش الربحية

   وتحليالت مجموعة الدخيل الماليةالقوائم المالية الموحدة المراجعة: المصدر

وبلـغ  ، وحدة لشركة نماء خالل الثالث سنوات الماضية      زادت المبيعات الم  ، كما هو موضح من الجدول    

 حجم مبيعات شركة جنـا      زيادةعن   ونتج ذلك أساساً  ، لنفس الفترة % ٣٢,٤معدل النمو السنوي المركب     

 مبيعـات توضـيح ل  وفي ما يلي    . الصودا الكاوية عالمياً  أسعار  االيبوكسي و ارتفاع أسعار   وعن  ، وصودا

  :الشركة

  



 

  

 ٥٧  

  مبيعاتال : ١-٣-١٠

بحـسب   م٢٠٠٥ و م٢٠٠٦م و ٢٠٠٧  ديـسمبر  ٣١فـي   كما  ضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات الموحدة       يو

  :وحدات األعمال
 

 اإليرادات من المبيعات

ــو    م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦  نسبة التغير  م٢٠٠٧   األرقام بآالف الرياالت ــدل النم مع
  السنوي المركب

  %٣٤,٠١  ٢٣٥,٨١٣  %٣١,٢٠  ٣٠٩,٣٩٦  %٣٦,٨٨  ٤٢٣,٤٨٨  شركة جنا 

 %٢٠,٩٥ ٦١,٢٧٣  %٤٠,٠٧  ٨٥,٨٢٨  %٤,٤٤  ٨٩,٦٣٨  شركة صودا

  -  )٤,٤٦٨(  -  -  -  -  إلغاءات لتوحيد القوائم

 %٣٢,٤٢ ٢٩٢,٦١٨ %٣٥,٠٦ ٣٩٥,٢٢٤  %٢٩,٨٣  ٥١٣,١٢٦  اإلجمالي
   إدارة شركة نماء: المصدر

وهي ال تتضمن أية نتـائج      ، وداشركة ص مبيعات  شركة نماء من مبيعات شركة جنا و      ل  الموحدة مبيعاتالتتكون  

ـ  . بعـد   لم تبدأ نشاطها الفعلي    حيث أنها لشركة نماء لالستثمار الصناعي       مبيعـات الـشركة منتجـات       شمل وت

شـركة  مبيعات   شكلت، م٢٠٠٧م و ٢٠٠٥وخالل الفترة ما بين     . االيبوكسي والصودا بأنواعها السائلة والصلبة    

ساسي من عمليـات    وهي تمثل الجزء األ   ، المبيعات الموحدة من إجمالي   % ٨٠بلغت حوالي     متوسطة جنا نسبة 

ملكية الحصص المتبقيـة مـن جنـا        وقد تأثرت نتائج شركة نماء بشكل إيجابي بعد استحواذها على            .شركة نماء 

حيت تغيرت طريقة اتخـاذ القـرارات اإلسـتراتيجية والقـرارات     ، م٠١/٠٦/٢٠٠٦ابتداء من تاريخ   %) ٤٩(

  .كما انعكست أرباح حصص األقلية في نتائج نماء بعد إتمام عملية الدمج، ركةالمتعلقة بعمليات الش

  :يوضح الجدول التالي توزيع مبيعات شركة جنا إقليمياً ودولياً خالل السنوات الثالث الماضيةو

  إدارة شركة جنا: المصدر 

 إستراتيجية ويرجع ذلك إلى  ، عات الشركة الجغرافية من عام إلى آخر      قد تتراوح مبي  ، كما هو موضح من الجدول    

  .الشركة المتعلقة بالتركيز على العمالء الذين يشترون بأسعار أعلى

بلغـت مبيعـات شـركة جنـا         ومع هذه الكفاءة  ، %٧٠كفاءة إنتاج تشكل في المتوسط نسبة       تتمتع شركة جنا ب   

 طن فـي    ٢٣,٦٤٢ و م٢٠٠٦طن في عام     ٣٠,٧٨٢نة بـ   م مقار ٢٠٠٧ طن من االيبوكسي في عام       ٣٦,٨١١

الطاقـة   عـن زيـادة       خالل الثالث سنوات الماضـية     في المبيعات التدريجي   ونتج هذا االرتفاع     .م٢٠٠٥عام  

وبـنفس  ، م٢٠٠٧ ألف طن سنوياً خالل عام       ٦٠ م لتصل إلى  ٢٠٠٤ في عام     ألف طن  ٣٠من  لشركة  لاإلنتاجية  

  )بالطن المتري(التوزيع الجغرافي للمبيعات السنوية 

ــن    م٢٠٠٧  المنطقة/ الدولة  ــسبة م الن
ــن    م٢٠٠٦  تإجمالي المبيعا ــسبة م الن

ــن    م٢٠٠٥  إجمالي المبيعات ــسبة م الن
  إجمالي المبيعات

 %١٧ ٤,٠١٧ %٢٣ ٦,٩٣٣ %٣١ ١١,٥٠٥  السعودية

 %٢٥ ٥,٩٠٩ %١٠ ٣,٠٢٩ %١٠ ٣,٦١٠  باقي دول الخليج

 %١٦ ٣,٧٦١ %١٧ ٥,١٣٤ %١٤ ٥,٣٢٤  باقي دول الشرق األوسط

 %٥ ١,٢١٧ %٥ ١,٦٦٨ %٤ ١,٣٨١  أفريقيا

 %٧ ١,٦٣١ %١١ ٣,٤٢٥ %١٨ ٦,٥٦٤  أوروبا

 %١٧ ٤,٠٨٦ %٢٠ ٦,٠٥٨ %١٣ ٤,٧٨٦  استراليا

 %١ ٢٨٥  -  - %١ ٠,٤٠٣  أمريكا الشمالية

 %١٢ ٢,٧٣٦ %١٥ ٤,٥٣٥ %٩ ٣,٢٣٨  أمريكا الجنوبية

 %١٠٠ ٢٣,٦٤٢ %١٠٠ ٣٠,٧٨٢ %١٠٠  ٣٦,٨١١  اإلجمالي



 

  

 ٥٨  

 وترجـع   . االيبوكسي في مصنع الشركة    إنتاجعبر زيادة خطوط     طاقة اإلنتاجية الزيادة  وقد تم   .  الكفاءة مستوى

التي تـدخل فيهـا منتجـات       لتشييد   البناء ا  اتللنمو الملحوظ في قطاع   أساساً  الزيادة في الطلب على االيبوكسي      

  .االيبوكسي

 يأسعار منتجات االيبوكس  فقد زادت خالل الثالث سنوات الماضية نتيجة الرتفاع         ، أما إيرادات جنا من المبيعات    

م مقارنـة بــ   ٢٠٠٧ ريال سـعودي فـي عـام    ١١,٥٠٤حيث بلغ متوسط سعر الطن الواحد حوالي   ، سنوياً

  .م على التوالي٢٠٠٥م و٢٠٠٦ ريال للعام ٩,٩٧٤و ريال ١٠,٠٥١

وكـسي  تنوي شركة جنا إتباع نفس اإلستراتيجية في التوسع حيث تخطط لمضاعفة الطاقة اإلنتاجية لمصنع االيب              

التوسعة فـي خطـوط إنتـاج راتنجـات         "راجع قسم   ( ألف طن سنوياً     ١٢٠ ألف طن إلى     ٦٠مرة أخرى من    

  ").٢٥"في صفحة رقم " االيبوكسي

م مقارنـة بــ     ٢٠٠٧ طن من الصودا الكاوية فـي عـام          ٥١,٤٧٧ كمية مبيعاتها    تفقد بلغ ، أما شركة صودا  

م نتيجة  ٢٠٠٧ وقد انخفضت المبيعات في عام       .م٢٠٠٥ طن في عام     ٤٣,٦٤٢م و ٢٠٠٦ طن في عام     ٥٩,٢٨٢

وذلـك لتحقيـق زيـادة فـي        ،  المتعلقة بالتركيز على العمالء الذين يشترون بأسعار أعلى        الشركةإلستراتيجية  

م ٢٠٠٧في عام   % ٤,٤وقد ثبت نجاح هذه اإلستراتيجية حيث ارتفعت إيرادات مبيعات الشركة بنسبة            . األرباح

 ريال ١,٧٤١إلى ع متوسط سعر الصودا الكاوية  فارتهذا وقد    .بيعات في نفس العام   بالرغم من انخفاض حجم الم    

م علـى   ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦للعـام   ريال   ١,٤٠٤وريال   ١,٤٤٨م مقارنةً بـ    ٢٠٠٧سعودي للطن الواحد في عام      

  .التوالي

  :ة خالل الثالثة أعوام الماضيإقليمياً ودولياً ويوضح الجدول التالي توزيع مبيعات شركة صودا

  )بالطن المتري(المبيعات السنوية لشركة صودا 

ــن   م٢٠٠٧  المنطقة/ الدولة  ــسبة م الن
ــن    م٢٠٠٦  إجمالي المبيعات ــسبة م الن

ــن    م٢٠٠٥  إجمالي المبيعات ــسبة م الن
  إجمالي المبيعات

  %٤  ١,٥٣٤  %٢  ١,١٥٩  %٤  ١,٨٥١  السعودية

  %١١  ٤,٩٥٧  %١٣  ٧,٩٨٦  %١١  ٥,٧٩٨  باقي دول الخليج

  %٩  ٤,٠٧٠  %١٦  ٩,٦٠٩  %٨  ٤,٣٣٥  شرق األوسطباقي دول ال

  %٥٠  ٢١,٩٠٩  %٥١  ٣٠,٠٣٩  %٦٢  ٣١,٧١٠  أفـريقيــا

  %١  ٣١٥  %١  ٥٨٢  %٤  ١,٨٦٨  أوروبا

  %٢٣  ١٠,٢٥٤  %١٢  ٦,٩٩٢  %٩  ٤,٦٥٠  استراليـــا

  %١  ٦٠٣  %٥  ٢,٩١٥  %٢  ١,٢٦٥  أمريكا الشمالية

  %١٠٠  ٤٣,٦٤٢  %١٠٠  ٥٩,٢٨٢  %١٠٠  ٥١,٤٧٧  المجموع
  ارة شركة صوداإد: المصدر

 ويرجـع ذلـك إلـى     ، قد تتراوح مبيعات الشركة الجغرافية من عام إلـى آخـر          ،  كما هو موضح من الجدول    

  .إستراتيجية الشركة المتعلقة بالتركيز على العمالء الذين يشترون بأسعار أعلى

 ألـف   ١٠٠ن إلـى     ألف ط  ٥٠زيادة خطوط إنتاجها لمضاعفة طاقتها اإلنتاجية الحالية من         صودا  وتنوي شركة   

حجـم  زيادة  بالتالي  و  لتوسيع قاعدة عمالئها ودخول أسواق جديدة      وذلك، طن سنوياً من منتجات الصودا الكاوية     

  . اإليراداتلمبيعات وا

  

  



 

  

 ٥٩  

  تكلفة المبيعات : ٢-٣-١٠

م بحـسب  ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م و٢٠٠٧ ديـسمبر  ٣١يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة مبيعات الشركة كما في   

  :ألعمالوحدات ا

 تكلفة المبيعات

ــو    م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦  نسبة التغير  م٢٠٠٧   األرقام بآالف الرياالت ــدل النم مع
  السنوي المركب

  %٣٢,٠٤  ٢٠٨,١٤٨  %٢١,٩٢  ٢٥٣,٧٧٢  %٤٣,٠١  ٣٦٢,٩١٧  شركة جنا 

 %١٩,٦٦ ٥٠,٧٩١  %٤٣,٠٣  ٧٢,٦٤٨  %٠,١١  ٧٢,٧٢٥  شركة صودا

  -  )٤,٤٩٣(  - )٢٥٨(  -  )٣٠٢(  إلغاءات لتوحيد القوائم

 %٣٠,٨٠ ٢٥٤,٤٤٦ %٢٨,١٩ ٣٢٦,١٦٢  %٣٣,٤٧  ٤٣٥,٣٤٠  اإلجمالي

نسبة تكلفة المبيعات من 
  -  %٨٧,٠  -  %٨٢,٥  -  %٨٤,٨  المبيعات

   وتحليالت مجموعة الدخيل الماليةإدارة شركة نماء: المصدر
  

كما تتـضمن   ، ة االيبوكسي والصودا   تكاليف شراء المواد الخام الالزمة لصناع      منأساساً  تكلفة المبيعات   تتكون  

  .رواتب العمالة المباشرة وتكاليف التصنيع والمنافع والصيانة وإدارة النفايات وغيرهاتكاليف 

% ٨٣فـي حـين بلغـت       ، من إجمالي المبيعات  % ٨٥نسبة  شركة نماء   شكلت تكلفة مبيعات    ، م٢٠٠٧في عام   

 ت بنسبة أعلى من معدل نمو المبيعـات، وذلـك         ارتفعت تكلفة المبيعا  وقد  . م٢٠٠٥م و ٢٠٠٦في عام   % ٨٧و

  . التي تدخل في إنتاج االيبوكسيأسعار المواد الخامالرتفاع نتيجة 

 ولكنها لم تتبع نفس نمط نمو اإليرادات في عام          ،خالل الثالثة أعوام الماضية   شركة نماء   أرباح   إجمالي   تارتفع

  .بشكل كامل على منتجاتها النهائيةم حيث لم تعكس الشركة ارتفاع أسعار المواد الخام ٢٠٠٧

م بتنفيـذ مـشروع     ٢٠٠٥بدأت شركة نماء في بداية عام       ، ولتقليص تكاليف المواد الخام والتذبذب في أسعارها      

 ومن المتوقع االنتهاء مـن  ،سيمكنها من إنتاج أهم المواد الخام التي يحتاجها مصنع االيبوكسيوالذي  ، ١ حصاد

  ").٢٢"في صفحة رقم " ١ مشروع حصاد"راجع قسم (م ٢٠٠٨تنفيذه في منتصف عام 

 ألف طن   ١٢٠ ألف طن إلى     ٦٠ومع زيادة خطوط إنتاج االيبوكسي ومضاعفة الطاقة اإلنتاجية لشركة جنا من            

بعد االنتهاء من تنفيذه من خالل مشروع حـصاد          ١تنوي الشركة توسيع مشروع حصاد      ، سنوياً من االيبوكسي  

اد الشركة على مصادر خارجية للمواد الخام ويقلص تكلفة المبيعات ويؤثر ايجابياً            والذي قد ينهي اعتم   ، ١٢٠+

  )."٢٥"في صفحة رقم " ١٢٠+مشروع حصاد "راجع قسم (على عمليات الشركة ونتائجها 

  مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية واإلدارية  : ٣-٣-١٠

لتسليم ورسوم التسويق والرواتـب واألجـور والمزايـا         الشحن وا  مصاريف   مصروفات البيع والتسويق  تشمل  

 فـي   هذه المـصاريف  وقد استقرت   ، ت البيع والتسويق  وغيرها من المصروفات التي تتكبدها الشركة في عمليا       

  .مارست الشركة ترشيداً إدارياً لهذه المصروفاتحيث ، العام األخير بالرغم من زيادة المبيعات

مصاريف الرواتب   والتي تتكون من     ،العمومية واإلدارية  إدارتها للمصروفات    وقامت شركة نماء أيضاً بتحسين    

  .%١١,٤١ بنسبة م٢٠٠٧في عام  هاضا انخف مما أدى إلى،وغيرهااالهالكات واألجور واالستشارات 

  



 

  

 ٦٠  

   التمويلمصروفات :٤-٣-١٠

  :م٢٠٠٥ وم٢٠٠٦و م٢٠٠٧  ديسمبر٣١ مصروفات التمويل كما في يالتاليوضح الجدول 
 

روفات التمويلمص  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت

 ٥,٠٢٩  ٦,٣٨٢  ٦,٧٣٢  مصروفات التمويل
   المراجعةالموحدة  القوائم المالية:  المصدر

أدت الزيادة في ديون الشركة إلى ارتفاع إجمالي مصروفات التمويل التي تشمل تكاليف             ، خالل الثالثة أعوام الماضية   

وقد بلغـت مـصروفات     . لخدمات البنكية ورسوم المتابعة لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي        ورسوم ا الفوائد  

ورسوم الخـدمات البنكيـة     الفوائد  كما بلغت تكاليف    ، م٢٠٠٧ خالل عام     مليون ريال  ٠,٩٥متابعة قرض الصندوق    

 ها مـن  احتياجاتتغطية  م ل ٢٠٠٧ على هذه القروض في عام       حصلت الشركة وقد  .  لنفس العام   مليون ريال  ٥,٨حوالي  

   .رأس المال العامل

  أرباح إعادة تقييم استثمارات في محافظ مالية للمتاجرة : ٥-٣-١٠

" االستثمارات"راجع قسم   (صناديق استثمارية   وهي عبارة عن    ، للمتاجرةتقوم الشركة باالستثمار في محافظ مالية       

 ٣١كما في   و. عكس األرباح أو الخسائر الغير محققة منها      ويتم تقييم هذه االستثمارات شهرياً لت     ، ")٦٤"في صفحة   

 قيدهاوتم ،  مليون ريال٤٠حوالي  الصناديقبلغت األرباح غير المحققة من االستثمارات في هذه ، م٢٠٠٥ديسمبر 

غيـرت   ،م٢٠٠٦ أما فـي عـام       . ضمن حساب إعادة تقييم استثمارات في محافظ مالية للمتاجرة         في قائمة الدخل  

 ،حيث قررت االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض طويلـة األجـل         ، استها تجاه الصناديق االستثمارية   الشركة سي 

  .م٠١/٠٤/٢٠٠٦وعليه تم قياسها ومحاسبتها كاستثمارات متاحة للبيع ابتدءاً من 

ات من تلك االسـتثمار    محققةالخسائر غير   تعاملت الشركة مع ال   ، م٢٠٠٦هبوط األسواق المالية في عام      ظل   فيو

 /فائض   حسابفي   محققةالخسائر غير   ال  تلك عكس قررت الشركة عليه  و، اًعلى أساس أن الهبوط قد يكون مؤقت      

 ٧٥,٢سجلت هذه االستثمارات خسائر غير محققـة بلغـت      قد   و .إعادة تقييم المدرج في حقوق المساهمين     ) عجز(

 مليـون ريـال كمـا فـي         ٢٨,٤قد انخفـضت تلـك الخـسائر إلـى           و ،م٣١/١٢/٢٠٠٦ كما في    مليون ريال 

 في حقوق المساهمين وفقاً لمعيـار        المدرج  إعادة تقييم  )عجز(  /فائض تم خصمها من حساب   و ،م٣١/١٢/٢٠٠٧

 وقامت الشركة فقط بتسجيل األرباح المحققة من        .األوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين       

م حيث  ٢٠٠٧وهي لم تحقق أية أرباح من تلك االستثمارات في عام           ، م٢٠٠٦ ماستثماراتها ضمن قائمة الدخل للعا    

  .أنها لم تبيع أي منها

 ال يوجد أي تغيير سلبي      هنيقر مجلس إدارة الشركة بأ    ، ستثماريةاالصناديق  العن الخسائر غير المحققة من      وعدا  

نتين الماليتين السابقتين لسنة اإلدراج  خالل السالشركات التابعة لها أو شركةجوهري في الوضع المالي والتجاري لل

  .باإلضافة إلى الفترة منذ نهاية المدة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني وحتى تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار

  استثماراتإيراد  :٦-٣-١٠

موجودات تمثل هذه اإليرادات عوائد الشركة من استثماراتها في سندات تنمية وسندات إسالمية الموضحة ضمن ال              

مـن  % ٤,٥سنوياً من الـسندات التنميـة و      % ٤,٥معدل العائد على هذه السندات      متوسط  وقد بلغ   ، غير المتداولة 

  .السندات اإلسالمية

  



 

  

 ٦١  

   الزكاة : ٧-٣-١٠

وهـي  ، خالل فترة الثالث سنوات الماضـية     %٣٩,٦نوي مركب بلغت    س بنسبة نمو    تكاليف الزكاة انخفضت  

زيادة في قروض الـشركة طويلـة       لل مع انخفاض الوعاء الزكوي للشركة نتيجةً     انخفضت سنوياً على التوالي     

 مليون ريـال عـن   ٦,٥وقد تسلمت نماء تقديرات من مصلحة الزكاة والدخل بمبلغ زكاة إضافي يبلغ          . األجل

حيث تم تعديلها لتبلـغ     ، فقامت الشركة باالستئناف ضد تقديرات المصلحة     ، م١٩٩٩م و ١٩٩٨السنوات المالية   

لألعـوام مـن    لم تحصل الشركة على الربوط النهائية       كما   .م٢٠٠٥تم تسديدها خالل عام     ،  ألف ريال  ٥٠٩

  . قيد الدراسة من قبل مصلحة الزكاة والدخلأنهام حيث ٢٠٠٥م إلى ٢٠٠٠

  األرباح : ٨-٣-١٠

ـ  ترقية  ض قاعدة التكاليف و   يخفمجهود إدارة الشركة في ت    بعد الزيادة في المبيعات و     سويق والعمليـات   كفاءة الت

وعند األخذ فـي     . لشركة نماء بشكل ملحوظ خالل الثالث سنوات الماضية        زادت األرباح من العمليات   ، اإلدارية

م ٢٠٠٥ كانت مرتفعـة فـي عـام          األرباح الصافية  يتضح أن ، االعتبار نمو مبيعات الشركة خالل نفس الفترة      

ريـال  مليـون    ٢,٣٨٢ه صافي أرباح شركة جنـا       في نفس الوقت التي بلغت في     م  ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧مقارنة بعام   

إعادة تقييم االستثمارات في محافظ مالية      رباح  ألويعزى ذلك   . ريالمليون   ٣,٣٦٣وصافي خسارة شركة صودا     

م وعكـسها ضـمن حقـوق       ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧والتي تم إعادة تصنيفها في عام        مليون ريال    ٤٠ البالغةللمتاجرة  

. وبالتالي هامش صـافي الـربح     ، م٢٠٠٦ الشركة لعام    أرباحنخفاض صافي    الذي أدى إلى ا    ءيالش، المساهمين

فتـرة الـثالث سـنوات      خالل   %٧ معدل نمو سنوي مركب   لشركة ب الموحدة ل رباح  األهذا وقد ارتفعت صافي     

  . وانخفاض التكاليف بشكل عام مع زيادة المبيعاتم٢٠٠٧صافي في عام الالربح وارتفع هامش ، الماضية

  :التالي صافي أرباح شركة جنا وشركة صوداويوضح الجدول 

  صافي األرباح لجنا وصودا

ــو   م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦ نسبة التغير م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت ــدل النم مع
  السنوي المركب

 %٣٠٠,٥٠ ٢،٣٨٢ %١١٧٢,٠٨ ٣٠،٣٠١  %٢٦,٠٩  ٣٨،٢٠٨   جنا-صافي الربح 
  - %١,٠١  - %٩,٧٩  - %٩,٠٢   جنا-هامش الربحية 
 %٥٠,٤٧ )٣،٣٦٣(  %)٦٧,٧٤(  )٥،٦٤١( %٨٥,٣٧  )٨٢٥(   صودا- )الخسارة / (صافي الربح

  - %)٥,٤٨(  - %)٦,٥٧(  -  %)٠,٩٢(   صودا-هامش الربحية 

  إدارة شركة نماء وتحليالت مجموعة الدخيل المالية: المصدر

 مبيعات شـركة    ترتفعا، سنوياً  ألف طن  ٦٠ ألف طن إلى     ٣٠مع زيادة خطوط إنتاج مصنع االيبوكسي من        

ـ األصافي  حيث شهدت   شركة  وكان لذلك تأثير مباشر على نتائج ال       ،%٣٤ بنسبة نمو سنوي مركب      جنا  حارب

 هذا وحافظت شركة جنا     %.٣٠٠ نسبة نمو سنوي مركب    ب خالل فترة الثالث سنوات الماضية    تحسناً ملحوظاً   

  . زيادة أرباح الشركة الذي ساهم أيضاً فيالشيء، على مستوى مستقر من المصاريف

وترجع هذه الخسائر أساساً    ، فقد نتج عن عملياتها خسائر خالل فترة الثالث سنوات الماضية         ، أما شركة صودا  

 في  وزادت خسائر صودا  . امن مبيعاته % ٨٣حيث بلغ متوسط نسبة تكلفة المبيعات       ، إلى حجم تكلفة مبيعاتها   

 ماليـين   ٤يق والمصاريف اإلدارية والعمومية بإجمالي بلغ       لزيادة مصاريف البيع والتسو   نتيجة  م  ٢٠٠٦عام  

لـتقلص صـافي    م  ٢٠٠٧مصاريفها في عـام     إجمالي  وقد حسنت الشركة من إدارة      ، م٢٠٠٥ عن عام    ريال

  . ألف ريال سعودي مع استقرار تكلفة المبيعات في نفس العام٨٢٥خسائرها إلى 

) قبل توسعته(يتوفر لمصنع صودا س،  الخاص بجنا ١ صادوالجدير بالذكر أنه بعد االنتهاء من تنفيذ مشروع ح        

الـشيء  ، من احتياجاته من محلول الصودا األساسـي      )  ألف طن  ٥٠ل   ألف طن من أص    ٣٧,٥(% ٧٥نسبة  

  . الذي قد يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج الصودا ويؤثر إيجابياً على نتائج الشركة



 

  

 ٦٢  

   العموميةالميزانية:  ٤ - ١٠

 م٢٠٠٦م و٢٠٠٧  ديسمبر٣١للسنوات المالية المنتهية في العمومية لميزانية ل المراجعةبيانات اليلخص الجدول التالي 

  :م٢٠٠٥و
 

  الميزانية العموميةملخص 

معـــدل النمـــو   م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦ نسبة التغير م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت
  السنوي المركب

 )%١٠,٤٢( ٤٧٥،٣٤١ %)٣٦,٨٢( ٣٠٠،٣١٠  %٢٧,٠١  ٣٨١،٤١٤  الموجودات المتداولة
 %٤٩,٧٠ ٦١١،١٢٠  %٣٣,٢٤ ٨١٤،٢٧٦ %٦٨,٢٠ ١،٣٦٩،٥٧٧  الموجودات غير المتداولة

 %٢٦,٩٥ ١،٠٨٦،٤٦١ %٢,٥٩ ١،١١٤،٥٨٦  %٥٧,١٠  ١،٧٥٠،٩٩١  إجمالي الموجودات
  - %٢,٧٤  - %١,٩٧  - %١,٩٥  العائد على الموجودات
 %١٥,٨٤ ١٧٥،٠٣٢ %٤٠,٠٧ ٢٤٥،١٦٧ %)٤,٢٠( ٢٣٤،٨٥٩  المطلوبات المتداولة

 %١٤٧,٥٣ ٩٧،٠٤٨ %)١٧,٧٦( ٧٩،٨١٥ %٦٤٥,٠٣ ٥٩٤،٦٤٦  المطلوبات غير المتداولة
 %٧٤,٦١ ٢٧٢،٠٨٠ %١٩,٤٤ ٣٢٤،٩٨٢ %١٥٥,٢٥ ٨٢٩،٥٠٥  إجمالي المطلوبات

 المطلوبات إجمالينسبة 
  - %٢٥,٠٤  - %٢٩,١٦  - %٤٧,٣٧ للموجودات

  -  %٢٧١,٥٧  -  %١٢٢,٤٩  -  %١٦٢,٤٠  نسبة التداول

 %١٥,٩٠ ٦٨٦،٠٢٠ %١٤,٣٥ ٧٨٤،٤٤٠  %١٧,٤٧  ٩٢١،٤٨٦  إجمالي حقوق المساهمين
  - %٤,٣٣  - %٢,٨٠  - %٣,٧٠  العائد على حقوق المساهمين

  - ١٢٨،٣٦١ %)٩٥,٩٨( ٥،١٦٤  -  -  حصة األقلية

إجمالي المطلوبات وحقوق 
 %٢٦,٩٥ ١،٠٨٦،٤٦١  %٢,٥٩  ١،١١٤،٥٨٦ %٥٧,١٠  ١،٧٥٠،٩٩١   وحقوق األقليةالمساهمين

    وتحليالت مجموعة الدخيل الماليةالمراجعةالموحدة القوائم المالية  :المصدر

  المتداولة الموجودات : ١-٤-١٠

م ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧ ديـسمبر    ٣١ الموجودات المتداولة لشركة نماء لألعوام المنتهية في         يوضح الجدول التالي  

  :م٢٠٠٥و

  الموجودات المتداولة

معـــدل النمـــو   م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦ نسبة التغير م٢٠٠٧  تاألرقام بآالف الرياال
  السنوي المركب

 %)٣١,١٣( ١٧١،٧٨٦  %)٤٥,٠٩(  ٩٤،٣٢٦  %)١٣,٦٢( ٨١،٤٨٢  نقد وما في حكمه
 أوراق مالية -استثمارات 

  -  ١٤٠،٩٦٥  -  -  -   -  لالتجار

  %٤١,٠٤ ٨٠،٦١٧  %٥٦,٣٣ ١٢٦،٠٢٨  %٢٧,٢٥  ١٦٠،٣٧٢  ذمم مدينة

  - ٣,٦  - ٣,١  - ٣,٢  )مرات( المدينينمعدل دوران 

  %٤٦,٩٥ ٥٠،١٠٤  %٥,٧٥ ٥٢،٩٨٦  %١٠٤,٢١ ١٠٨،٢٠١  مخزون

  - ٥,١  - ٦,٢  -  ٤,٠  )مرات (المخزون معدل دوران

  -  ٧٢  -  ٦٠  -  ٩١  )أيام ( المخزونمعدل دوران

مدفوعات مقدماً وذمم مدينة 
  %)٠,٨٠( ٣١،٨٦٩  %)١٥,٣٧( ٢٦،٩٧٠  %١٦,٢٧ ٣١،٣٥٩  أخرى

  )%١٠,٤٢( ٤٧٥،٣٤١  %)٣٦,٨٢( ٣٠٠،٣١٠  %٢٧,٠١ ٣٨١،٤١٤  الموجودات المتداولةإجمالي 
  وتحليالت مجموعة الدخيل الماليةالمراجعة الموحدة القوائم المالية : المصدر

  

  



 

  

 ٦٣  

وبالرغم من زيادة القـروض     ، انخفض حساب النقد وما في حكمه بشكل واضح خالل الثالثة أعوام الماضية           

نتج االنخفاض في   ، كة لتمويل مشاريعها التوسعية واحتياجاتها من رأس المال العامل        التي حصلت عليها الشر   

المـصروفات علـى    ، حساب النقد أساساً من جراء المصاريف على العمليات التشغيلية لشركة جنا وصـودا            

ـ  ، ١تنفيذ مشروع حصاد    ، تطوير مشاريع توسعة خطوط اإلنتاج في مصنع االيبوكسي        ة واالستثمارات المتاح

  .للبيع التي قامت بها شركة نماء خالل نفس الفترة

 وقـد   ،")٦٤"فـي صـفحة     " االستثمارات"راجع قسم   (مالية في صناديق استثمارية     الوراق  األتتمثل استثمارات   

حيث قررت االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغـراض       ، الصناديق االستثمارية هذه  غيرت الشركة سياستها تجاه     

تم قياسها ومحاسبتها كاستثمارات متاحة للبيع ضمن الموجودات غير المتداولة ابتدءاً من            وعليه  ، طويلة األجل 

  .م٠١/٠٤/٢٠٠٦

وهي تبيع لجزء كبير من عمالئهـا       ، العالقات المميزة مع عمالئها    بشكل أساسي على حفظ   تعتمد شركة نماء    

وتحـاول شـركة نمـاء      ، ماضيةللثالث سنوات ال   مرات ٣,٣معدل دوران الذمم المدينة     متوسط  بلغ  . باآلجل

ـ والجدير بالذكر أن    .  بحيث تقلل من حجمها    فترة زمنية أقل  تحسين إدارتها لهذه الذمم وتحصيلها في        شركة ال

مقابل الحصول على تسهيالت ائتمانيـة قـصيرة         ذممها المدينة     مليون ريال من   ٨٢,٥ تهقيمما  قامت برهن   

  .")٦٧"في صفحة " التسهيالت االئتمانية"راجع قسم  (ريال مليون ٥٥األجل من أحد البنوك المحلية بقيمة 

، منتجات جاهزة وتحـت اإلنتـاج     ، فهو يتكون من المواد األولية لصناعة االيبوكسي والصودا       ، أما المخزون 

 بلغ متوسط عدد أيام دوران المخزون       .وقطع غيار للماكينات واألجهزة في مصنع االيبوكسي ومصنع الصودا        

وهو مستوى جيد للشركة حيث أن مخزونها ليس محكوم بمدة قصيرة           ، الث سنوات الماضية   يوم خالل الث   ٧٤

  وقد زادت قيمة المخزون خالل الثالث سنوات الماضية مع ارتفاع أسعار المواد األولية التي              .لنهاية صالحيته 

ت الجـاهزة  في حين بلغت نسبة المنتجـا ، تلك الفترةمن إجمالي المخزون خالل     % ٥٣نسبة متوسطة    شكلت

  .من إجمالي المخزون %٣٨وتحت اإلنتاج 

   غير المتداولةالموجودات : ٢-٤-١٠

م ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١المتداولة لشركة نماء لألعوام المنتهية في       غير  يوضح الجدول التالي الموجودات     

  :م٢٠٠٥و

  الموجودات غير المتداولة

معـــدل النمـــو   م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦  نسبة التغير م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت
  السنوي المركب

استثمارات في سندات التنمية 
 %)٢٦,٥٣( ٢١١،١٤٦ %)٤٥,٦٥( ١١٤،٧٦٨  %)٠,٦٩( ١١٣،٩٧٥  وسندات إسالمية

  %)٧,٣٧( ٢١،١٣٦  %)١٤,١٩( ١٨،١٣٦  - ١٨،١٣٦  اتاستثمارات في شرك

  %٢٢٦,١٠ ٢٠،٠٥٠  %٤٧٩,٨٥ ١١٦،٢٥٩  %٨٣,٣٩ ٢١٣،٢١٣  استثمارات متاحة للبيع

  %١٦٤,٨٠ ١١١،٢٢٣  %١٩١,٦٠  ٣٢٤،٣٢٢  %١٤٠,٤٧ ٧٧٩،٨٩٢  تكاليف مشاريع تحت التطوير

  %٠,٠٥ ٢٤٣،٥٧٣  %)١,١٤( ٢٤٠،٧٩١  %١,٢٥ ٢٤٣،٨٠٦  ممتلكات وآالت ومعدات

  %)٦٢,٧١( ٣،٩٩٢  -  -  -  ٥٥٥  موجودات غير ملموسة

إجمالي الموجودات غير 
  %٤٩,٧٠ ٦١١،١٢٠  %٣٣,٢٤ ٨١٤،٢٧٦  %٦٨,٢٠ ١،٣٦٩،٥٧٧  المتداولة

  المراجعة الموحدة القوائم المالية : المصدر
  



 

  

 ٦٤  

  االستثمارات : ٣-٤-١٠

استثمارات ، تشمل الموجودات غير المتداولة استثمارات في سندات التنمية وسندات إسالمية         ، كما يوضح الجدول  

  .واستثمارات متاحة للبيع، )محفظة أسهم خاصة بالشركة(في شركات 

  في سندات التنمية وسندات إسالميةاالستثمارات  

باعـت  و، م٢٠٠٥ مليون ريال في عام      ٢١١,١٤٦بلغت االستثمارات في سندات التنمية وسندات إسالمية        

 ١ تمويل احتياجات مشروع حصاد    بغرض   م٢٠٠٦خالل العام المالي    منها   مليون ريال    ٩٦ ما يبلغ شركة  

لغ نسبة متوسط العائد على هـذه االسـتثمارات         تبو .")٢٢"في صفحة رقم    " ١ مشروع حصاد "راجع قسم   (

  . استثمارات في قائمة الدخلدإيرا العوائد في حساب  تلكتعكس و،سنوياً% ٤,٥حوالي 

  االستثمارات في شركات 

 التي قامت بها شركة نماء فـي         االستثمارات بشركة ابن رشد    فهي تتمثل في  ، أما االستثمارات في شركات   

ونتيجـة للخـسائر    . من ملكية ابن رشد   % ١,٨٧أي ما يعادل    ،  مليون ريال  ٦٦,٤ والتي تبلغ    م١٩٩٣عام  

 الـسنوات فـي   من استثمارها فيها     مليون ريال    ٤٨,٢ ته قيم  ما  نماء شطبت، التي تكبدتها شركة ابن رشد    

وتبلغ نسبة الملكية الحالية في شركة ابـن         ،م٢٠٠٦ خالل عام    شطبه مليون ريال تم     ٣منها مبلغ   ، ةالماضي

حيث قامت  ، وصندوق االستثمارات العامة بدعم شركة ابن رشد       سابك  كل من شركة   اوقام%. ٠,٧٨رشد  

تعتقد إدارة شركة   ، ذلكبحكم  و. شركة ابن رشد بزيادة رأس مالها عن طريق تحويل المبالغ المستحقة لهما           

  . في شركة ابن رشد سيتم استرداده في المستقبلالذي تم شطبه نماء أن االستثمار

، )ناسـك (أسهم الشركة الوطنيـة للـصناعات الكيماويـة       ملكية  من  % ٩,١١ركة نماء أيضاً نسبة     تملك ش 

 م بشطب كامل قيمة استثمارها المتبقي بشركة ناسك       ٢٠٠٤ خالل عام    شركة نماء قامت   هوالجدير بالذكر أن  

 أن شركة ناسك    حكمبولكنها ما زالت تحتفظ بنسبة ملكيتها فيها        ،  مليون ريال سعودي   ٣,٤ والبالغ   البحرينية

  .ما زالت قائمة

 استثمارات متاحة للبيع 

حيث قررت االحتفاظ بهذه    ، م٢٠٠٦غيرت الشركة سياستها تجاه الصناديق االستثمارية في عام         ، كما ذكر سابقاً  

وعليه تم قياسها ومحاسبتها كاسـتثمارات متاحـة للبيـع ابتـدءاً مـن               ،االستثمارات ألغراض طويلة األجل   

   .م٠١/٠٤/٢٠٠٦

) شركة مـساهمة سـعودية    ( في تأسيس شركة ينساب      ء حصة نما   أيضاً تشمل االستثمارات المتاحة للبيع   و

وقد تم إدراج أسهم ينساب فـي الـسوق         .  مليون ريال سعودي   ٢٠,٠٥ سهما بتكلفة    ٢,٠٠٥,٠٠٠والبالغة  

مار بقيمتـه الـسوقية      وبناء عليه تمت إعادة تقييم ذلك االسـتث        ،م٢٠٠٦المالية خالل الربع األول من عام       

م أي بأرباح غيـر محققـة       ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١ مليون كما في     ١٠٥,٧بلغت القيمة السوقية لها     وقد  ، العادلة

وقد  . إعادة التقييم تحت بند حقوق المساهمين      )عجز / (حساب فائض  في قيدها مليون ريال تم     ٨٥,٧بلغت  

خالل الثالث سـنوات الماضـية نتيجـة        % ٢٢٦زادت قيمة االستثمار في ينساب بنسبة نمو مركب بلغت          

  . أسعار تداول أسهمها في السوق الماليةالرتفاع

ويوضح الجدول التـالي تفاصـيل هـذه        . تصنف االستثمارات في األدوات المالية بحسب غرض كٍل منها        

  : م٢٠٠٥م و٢٠٠٦م و٢٠٠٧ ديسمبر ٣١االستثمارات كما في 
 



 

  

 ٦٥  

  االستثمارات
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت

        متداولةاالستثمارات ال

 ٥٥٨ - -   متاحة للبيع -سندات 
 ١٤٠،٤٠٧ - -   للتداول-سندات 
  ١٤٠،٩٦٥  - -  متداولةال االستثماراتمجموع 

     متداولةالغير االستثمارات 
 ٢١،١٣٦ ١٨،١٣٦ ١٨،١٣٦  استثمارات في شركة
 ٢٠،٠٥٠  ١١٦،٢٥٩ ٢١٣،٢١٣  استثمارات متاحة للبيع

 ٢٠٥،٥٢٠ ١١٤،٧٦٨ ١١٣،٩٧٥  سندات التنمية الحكومية السعودية
 ٥،٦٢٦ - -  سندات استثمار إسالمية

 ٢٥٢،٣٣٢ ٢٤٩،١٦٣ ٣٤٥،٣٢٤  متداولةال غير االستثماراتمجموع 
  القوائم المالية الموحدة المراجعة: المصدر

 

 

 

 

 

  االستثمارات 
  

  م٢٠٠٧  )آالف الرياالت(االستثمارات بحسب التكلفة 
 ١٨،١٣٦  استثمارات ابن رشد

 ١١٣،٩٧٥  سندات التنمية الحكومية السعودية
    االستثمارات الموحدة

 ١٧،٧٦٧  شركة صودا
 ٤٧٣،٦٢٧  شركة جنا

 ٩٥٠  شركة نماء لالستثمار الصناعي
  م٢٠٠٧  )الرياالتآالف (االستثمارات بحسب القيمة السوقية 

   استثمارات متاحة للبيع
 ١٠٥،٧٦٤  استثمارات ينساب

  ٤٤٧  صناديق تجارية بالريال
 ١٨٦  صناديق استثمارات عالمية
  ٥٢،٧١٦  )١(صندوق الرياض لألسهم 

 ٣١،٠٣١   ASF - صندوق البنك السعودي البريطاني 
  ٢٣،٠٦٩  FIF  -صندوق البنك السعودي البريطاني 
  ٢١٣،٢١٣  مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

  إدارة شركة نماء: المصدر

  اليف المشاريع تحت التطويرتك 

حيـث زادت   ، كان لتكاليف المشاريع تحت التطوير أكبر أثر على نمو مجموع الموجودات غير المتداولـة             

  مليون ٧٧٠,٩  من  حساب تكاليف المشاريع تحت التطوير     يتكونو.  مليون ريال  ٤٥٦هذه التكاليف بحوالي    

" ١ مشروع حـصاد "راجع قسم ( ١ مشروع حصاد نشاء وتطويرإلتكاليف تكبدتها الشركة   ريال عبارة عن  

مشروع توسـعة   بتكاليف دراسات خاصة    تمثل    مليون ريال  ٥,٩ مبلغ   إلى باإلضافة   ")٢٢"في صفحة رقم    

 ٣,٠ ومبلغ   ")٣٣"في صفحة رقم    " التوسعة لشركة صودا  مشروع  "راجع قسم   ( مصنع الصودا    إنتاجخطوط  

على المواقد الالزمة للمرحلة الثانية مـن توسـعة مـصنع           ماليين ريال تم سدادها كدفعة مقدمة للحصول        

  .")٢٥"في صفحة رقم " التوسعة في خطوط إنتاج راتنجات االيبوكسي"راجع قسم (االيبوكسي 

  



 

  

 ٦٦  

  الممتلكات واآلالت والمعدات 

من إجمالي الموجودات غير المتداولة خالل      % ٢٩شكل حساب الممتلكات واآلالت والمعدات نسبة متوسطة        

  : تفصيلهاويوضح الجدول التالي،  سنوات الماضيةالثالث
  

  ممتلكات وآالت ومعدات
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت

 ٢٣٩،٩٩٠ ٢٣٨،١٠٣ ٢٣٩،٧٨٣  مصنع وآالت
 ٤٣١  ٤٠٥  ١،٢٩٦  سيارات

 ٢،٠٨٠  ٢،٢٨٣  ٢،٧٢٧  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
  ١،٠٧٢  -  -  إنشاءات رأسمالية قيد التنفيذ

 ٢٤٣،٥٧٣ ٢٤٠،٧٩١ ٢٤٣،٨٠٦  إلجماليا
  المراجعة القوائم المالية الموحدة : المصدر

 الموجودات غير الملموسة 

شـركة جنـا فـي تـاريخ        مساهمو األقلية في    كما تم ذكره سابقاً، تم توقيع اتفاقية استحواذ بين شركة نماء و           
جنـا  مساهمي األقلية في    من  ) كيةمن المل % ٤٩(م تم بموجبها تحويل ملكية الحصص المتبقية        ١٦/٠٤/٢٠٠٦

وفي تاريخ  .  مليون ١٢٢,٢م وبلغت القيمة العادلة لألسهم المصدرة       ٠١/٠٦/٢٠٠٦إلى نماء ابتداء من تاريخ      
 مليون ريال، وقامت الـشركة بإطفـاء هـذا          ١٢٦,٦م، بلغت القيمة العادلة لألسهم المصدرة       ٠١/٠٦/٢٠٠٦

 مليون ريال مـن الموجـودات غيـر    ٢,٤فاء شهرة سالبة بمبلغ  مليون ريال على أساس إط   ٤,٤الفرق البالغ   
 مليون ريال من حساب الممتلكات واآلالت والمعـدات، وذلـك وفقـاً             ٢الملموسة وإطفاء شهرة سالبة بمبلغ      

م إطفاء رسوم أولية لصندوق التنمية      ٢٠٠٦وتم أيضاً خالل عام     . لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين    
  . مليون ريال، حتى بلغ حساب الموجودات غير الملموسة صفر١,٦ة السعودي بمبلغ الصناعي

 ٦٥٧,٠٠٠م بإضافة مبلغ    ٢٠٠٧قامت الشركة في عام     ، وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين     و
 ،شاريعريال سعودي عبارة عن تكاليف تطبيق نظام تخطيط الموارد كانت مصنفة مسبقاً كتكاليف تطوير م              

 الملموسة   غير وبالتالي بلغ حساب الموجودات   ،  ريال سعودي منها   ١٠٢,٠٠٠ إطفاء مبلغ    تم، وبعد إضافتها 
  .م٣١/١٢/٢٠٠٧ ريال سعودي كما في ٥٥٥,٠٠٠

  المطلوبات المتداولة : ٤-٤-١٠

  :م٢٠٠٥م و٢٠٠٦م و٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ كما فييوضح الجدول التالي المطلوبات المتداولة للشركة 

  طلوبات المتداولةالم

معــدل النمــو    م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦ نسبة التغير م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت
  السنوي المركب

 %٣,٥٤ ٨٢،٠٧٤ %٩٠,٨٧ ١٥٦،٦٥١  )%٤٣,٨٣( ٨٧،٩٩٦  تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل

الجزء المتداول من القروض 
  %٨,٠١ ١٨،٠٠٠  %٢٢,٢٢ ٢٢،٠٠٠  %)٤,٥٥( ٢١،٠٠٠  طويلة األجل

  %٣٧,٩٤ ٥٤،٢٤٧  )%١٢,٥٢( ٤٧،٤٥٧  %١١٧,٥٠ ١٠٣،٢١٩  ذمم دائنة
 الدائنة الذمم معدل دوران

  - ٤,٧  - ٦,٩  - ٤,٢  )مرات(

مصاريف مستحقة وذمم دائنة 
  %٤,٥٦ ٢٠،٧١١  )%٧,٩٨( ١٩،٠٥٩  %١٨,٨١ ٢٢،٦٤٤  أخرى

  %١٥,٨٤ ١٧٥،٠٣٢  %٤٠,٠٧ ٢٤٥،١٦٧  %)٤,٢٠( ٢٣٤،٨٥٩  إجمالي المطلوبات المتداولة

  وتحليالت مجموعة الدخيل الماليةالمراجعة الموحدة القوائم المالية : المصدر
  



 

  

 ٦٧  

  تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل 

 القـروض  مـن    م٢٠٠٧ مليون ريال في عام      ٦٩حوالي  قامت الشركة بسداد    ، كما هو موضح من الجدول    

الحاجة لتوفير رأس المال العامل     وتقوم الشركة بالحصول على تسهيالت من هذا النوع عند          ، قصيرة األجل 

  :وفي ما يلي تفاصيل تلك التسهيالت. لعملياتها

ـ غطت ل  مليـون ريـال    ٥٤على تسهيالت من بنك محلي بمبلغ        م٢٠٠٥في عام   حصلت شركة نماء     .١ ة ي

في هذه التسهيالت   تتمثل  و ،)مشتريات مواد أولية ألغراض التشغيل    ( س المال العامل  اجاتها من رأ  احتي

تحمل هذه التسهيالت مصاريف مالية على أساس المعدالت السائدة         . ة واعتمادات بنكية  قروض مرابح 

إن التـسهيالت أعـاله     . باإلضافة إلى هامش معين   ) سايبور(بين البنوك في المملكة العربية السعودية       
 من التسهيالت باإلضافة إلى توقيع عقود     % ١٥٠مضمونة بالتنازل عن بعض الذمم المدينة بما يعادل         

  .م٣١/١٢/٢٠٠٧كما في  وقد تم استخدام حد التسهيالت بالكامل، مرابحة

 لتغطية  مليون ريال  ٥٥على تسهيالت بنكية من بنك محلي بمبلغ        م  ٢٠٠٦في عام   حصلت شركة جنا     .٢

تتمثل في سحب على المكشوف وقـروض قـصيرة األجـل           وهي  ،  س المال العامل  أجاتها من ر  ااحتي

كـان الرصـيد المتبقـي مـن        ، م٣١/١٢/٢٠٠٧وكما فـي     .يرها وغ مستنديه اعتماداتووضمانات  

 مليـون   ١٣٠ قرض تجسير بمبلغ     حصلت جنا على  ، ذلك باإلضافة إلى و . مليون ريال  ٥,٦التسهيالت  

 ١ حـصاد  لتمويل تطوير مشروع     )م٢٠٠٧ مليون في عام     ٣٠م و ٢٠٠٦ مليون في عام     ١٠٠(ريال  

 مليون ريال من قرض     ١٠١,٥وتم سداد مبلغ     ،")٢٢"في صفحة رقم    " ١ مشروع حصاد "راجع قسم   (
 .م٣١/١٢/٢٠٠٧ كما فـي      مليون ريال  ٢٨,٥م حيث بلغ الرصيد المتبقي      ٢٠٠٧التجسير خالل عام    

مصاريف مالية على أساس المعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية           المذكورة  تحمل التسهيالت   

 الت أعاله مضمونة بضمان مشترك من شركة نمـاء        إن التسهي . زائد هامش معين   )سايبور(السعودية  

   . مليون ريال١٤٤ بمبلغ جناو

صودا اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنوك محلية على شكل سحب على المكـشوف وقـروض                أبرمت .٣
 قـروض قـصيرة     م٣١/١٢/٢٠٠٧لدى الشركة كما في     . قصيرة األجل واعتمادات مستندية وغيرها    

. لتمويل رأس المال العامل    )م٣١/١٢/٢٠٠٦ ماليين ريال كما في      ١٠( ماليين ريال    ١٠بقيمة  األجل  

زائداً هـامش معـين ومـضمونة       ) سايبور(إن هذه القروض قد تم الحصول عليها بنسب مختلفة من           

 وتنازل عن بعض الذمم المدينة      ألمر وسندات    من نماء وصودا   بضمانات التصدير وضمانات مشتركة   

إن مجموع الرصيد   . من التسهيالت % ١٠٠بما يعادل    دات الشركة ورهن ثاني على مصنع وآالت ومع     

كمـا   ريال    مليون ١٠,٩٧( مليون ريال    ١١,٤١ قد بلغ    م٣١/١٢/٢٠٠٧القائم لهذه التسهيالت كما في      
 .تم أخذ التسهيالت على أساس التجديد كل ستة أشهر). م٣١/١٢/٢٠٠٦في 

 الذمم الدائنة 

سي من المدفوعات المتعلقة بشراء المواد الخام واحتياجات التـصنيع          تتكون الذمم الدائنة للشركة بشكل أسا     

، لثالث سنوات الماضية  فترة ا  ل مرات ٥,١بلغ متوسط معدل دوران الذمم الدائنة       وقد  ، لاليبوكسي والصودا 

مع العلـم أن زيـادة      ، وحجمها هاة نماء تحسين إدارتها لهذه الذمم بحيث تقلص معدل دوران         وتحاول شرك 

وهذا المعدل متعلق مباشرة بمعدل دوران الذمم المدينـة حيـث           . وران قد يزيد من سيولة الشركة     معدل الد 

ـ       ، مدفوعات الشركة تتم بشكل متوازي مع تحصيلها لذممها المدينة          ةوذلك للحفاظ علـى الـسيولة الالزم

  .لعمليات الشراء والبيع

  



 

  

 ٦٨  

  المطلوبات غير المتداولة : ٥-٤-١٠

م ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧ ديـسمبر    ٣١وبات غير المتداولة للشركة للسنوات المنتهية فـي         يوضح الجدول التالي المطل   

  :م٢٠٠٥و

  المطلوبات غير المتداولة

معـــدل النمـــو   م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦ نسبة التغير م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت
  السنوي المركب

 %١٥١,١٣ ٩٣،٠٠٠ %)١٩,٥٣( ٧٤،٨٣٣  %٦٨٣,٧٩ ٥٨٦،٥٣٣  قروض طويلة األجل

  %٤١,٥٧ ٤،٠٤٨  %٢٣,٠٧ ٤،٩٨٢  %٦٢,٨٥ ٨،١١٣  مكافأة نهاية الخدمة

إجمالي المطلوبات غير 
  %١٤٧,٥٣ ٩٧،٠٤٨  %)١٧,٧٦(  ٧٩،٨١٥  %٦٤٥,٠٣ ٥٩٤،٦٤٦  المتداولة

  المراجعة الموحدة القوائم المالية : المصدر
  

دت بشكل كبيـر فـي عـام        زا قدو، المتداولةغير  تشكل القروض طويلة األجل الجزء األساس من المطلوبات         

  : وفي ما يلي تفاصيل القروض طويلة األجل.١ تمويل مشروع حصادبم حيث أن الشركة قامت ٢٠٠٧

 ١١٦,٣ على قرض من صندوق التنمية الصناعية الـسعودي بمبلـغ            م٢٠٠٠ في عام    حصلت شركة جنا   .١

مـل كمـا فـي       والـذي تـم سـحبه بالكا       ، مصنع االيبوكسي  مشروع إنشاء  لتمويل   مليون ريال سعودي  

 قـسط غيـر متـساوي يبـدأ فـي           ١٦ أسـاس    وتم حينها جدولة سداد القرض علـى       .م٣١/١٢/٢٠٠٠

م بإعادة جـدول تـسديد      ٢٠٠٣ومن ثم قام صندوق التنمية الصناعية السعودي في عام          ). م٠٦/٠٧/٢٠٠١

يه م، وعل ٠٣/٠٦/٢٠٠٤ قسطاً نصف سنوي غير متساوي القيمة اعتباراً من          ١٦القرض بحيث يسدد على     

 ليبلـغ الرصـيد     )م٢٠٠٥ مليون ريال في عـام       ٩(م  ٢٠٠٦ مليون ريال خالل عام      ١٢قامت جنا بسداد    

إن القرض مضمون برهن ممتلكات ومعدات      . م٣١/١٢/٢٠٠٧ كما في     ريال سعودي   مليون ٦٦,٧المتبقي  

ا يعـادل   بم  قبل االستحواذ الكامل عليها من قبل نماء        في جنا  شخصي مشترك من الشركاء   الشركة وضمان   

وتقوم شركة نماء بتعديل تلك الضمانات الشخصية بـضمانات اعتباريـة مـن             ، قيمة القرض من  % ١٠٠

 وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على       ،م٢٠٠٤في عام   . حسب لوائح الصندوق   شركتي نماء وجنا  

والذي تـم اسـتخدام      مليون ريال لتمويل مشروع التوسعة في الشركة         ٥منح الشركة قرضاً إضافياً بمبلغ      

تضمن شروط القرض المحافظة على حداً أعلـى للمـصاريف          . م٢٠٠٦ مليون ريال منه خالل عام       ٣,٨٣

الرأسمالية والمحافظة على بعض النسب المالية خالل فترة القرض، وكانت الشركة ملتزمة بهذه الـشروط               

والتي دفعت مقدماً تم إدراجها      مليون ريال    ٧ مجموعها   ة إن رسوم القرض البالغ    .م٣١/١٢/٢٠٠٧كما في   

إن رسوم المتابعـة والبالغـة      . تم إطفاؤها على فترة ثماني سنوات     ملموسة وي الموجودات غير   المن ضمن   

 .قد تم تضمينها كجزء من المصاريف المالية) م٢٠٠٦ مليون ريال عام ١( مليون ريال ٠,٩٥

 مليـون   ٣١٥ اعية السعودي بمبلـغ    من صندوق التنمية الصن     إضافي حصلت شركة جنا أيضاً على قرض      .٢

وسـيتم  . م٢٠٠٧ مليون ريال خالل عـام       ٢٣٢,٧وقد تمت االستفادة من     . ١ ريال لتمويل مشروع حصاد   

إن رسـوم القـرض     . م٠٤/١٠/٢٠٠٩  من ابتداء قسط نصف سنوي غير متساوي       ١٥سداد القرض على    

مشاريع تحت التطوير ضمن الموجودات     تكاليف ال تم إدراجها ضمن    و مليون ريال فقد تم سدادها       ٢٢ ةالبالغ

  . خالل فترة القرض١  لمشروع حصادوسيتم إطفاؤها من تاريخ بدء التشغيل التجاري غير المتداولة

 ٥٠,٦ على قرض من صندوق التنمية الصناعية الـسعودي بمبلـغ            م١٩٩٧ في عام    حصلت شركة صودا   .٣

ن ريال سعودي خالل الفتـرة المتاحـة         مليو ٤٧,١تم سحب   و،   إلنشاء مصنع الصودا   مليون ريال سعودي  

إن هذا القرض ال يحمل رسوم مالية دورية إنما يحمـل رسـوم إداريـة    . م٣١/١٠/١٩٩٧التي انتهت في  



 

  

 ٦٩  

 من شـركتي    اعتبارية ضماناتووبرهن ممتلكات ومعدات شركة صودا       ألمرمضمون بسند   وهو   ،سنوية

ها جدولة سداد القرض على أساس أقساط غير         وتم حين  .قيمة القرض من  % ١٠٠بما يعادل    فيهانماء وجنا   

م أعيد جدولة القرض بحيث يسدد      ٢٠٠٥في عام   و ،م٢٠٠٧ وحتى مايو    م٣٠/١٢/٢٠٠١متساوية تبدأ في    

سدادها  وينتهي   م٢٠٠٦ في مايو    ا مليون ريال والتي بدأ سداده     ٢نصف سنوياً بأقساط متساوية يبلغ قدرها       

 مليون ريال سعودي قد تم تأجيلها وإطفاؤهـا         ٣,١غ مجموعها   إن رسوم القرض البال    .م٢٠٠٩نوفمبر  في  

 . على فترة القرض

،  الحفاظ على بعض الـشروط الماليـة        من شركة صودا   يتطلب قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي     

قيمـة  ، لم تتمكن شركة صودا من مقابلة إحدى هذه الـشروط والمتمثلـة فـي                م٣١/١٢/٢٠٠٧كما في   و

 ٣ ال تتعدى المصروفات الرأسمالية مبلـغ        تشترط شروط القرض على الشركة أن     . اليةالمصروفات الرأسم 

رد أي تعليـق    ولم ي  .م٢٠٠٧ مليون ريال في عام      ٣,٤  هذه المصاريف  حيث بلغت ، ماليين ريال سعودي  

   .السعودي بهذا الخصوصالصناعية من قبل صندوق التنمية 

سية مع مجموعة من البنوك عن طريق وكيل استثماري          وقعت جنا اتفاقية مرابحة رئي     ،م١٩/٠٦/٢٠٠٧في   .٤

فـي شـكل    )  مليـون دوالر   ٨٠( مليون ريال    ٣٠٠وقد بلغت قيمة التسهيالت     . ١ لتمويل مشروع حصاد  

شركة وقد سحبت   . دئ الشريعة اإلسالمية  مرابحة إسالمية لبيع وإعادة شراء سلع معينة من الوكيل وفقاً لمبا          

 ١٨,٧٥ قسط نصف سنوي بقيمة      ١٦وسيتم سداد القرض في شكل      .  السنة جنا كامل قيمة التسهيالت خالل    

سعر الفائدة المعروضة بين البنـوك      أما سعر الفائدة فهو مبني على       . م١٥/٠٦/٢٠٠٩مليون ريال تبدأ من     

وتتطلب االتفاقية من الـشركة     . خالل فترة التسهيالت  % ١,٨٥إلى  % ٢ زائداً هامش من     )اليبور( في لندن 

  . لتزام بمتطلبات مالية معينة التزمت بها جنا حتى نهاية السنةالتابعة اال

 وتقـديم   جنـا وقد تم ضمان القرض عن طريق رهن ثاني للعقارات والمصنع والمعدات الخاصة بـشركة               

  . وسندات التنمية الحكومية كضمان للوكيلءالحساب النقدي لنما

ـ ، م٣١/١٢/٢٠٠٥كما في   .٥ أعلـى مـن   )  مليـون ريـال  ٤٤,٢(ودا كانت المطلوبات المتداولة لشركة ص

ن قدرة الشركة على االستمرار في نشاطاتها تعتمد على         وحيث أ  ).مليون ريال  ٢٩,٤(الموجودات المتداولة   

أبرمـت شـركة     فقد، المساندة التي سوف تحصل عليها من حملة أسهمها وعلى تحقيق أرباح في المستقبل            

 ٢٢,٥شركة نماء بموجب االتفاقية مبلـغ        تقرضم  ٢٣/٠١/٢٠٠٦نماء اتفاقية مع شركة صودا في تاريخ        

 وال يحمل هذا القرض أية قيـود       .وذلك لتغطية متطلباتها من رأس المال العامل      ، مليون ريال لشركة صودا   

  .م٣١/١٢/٢٠٠٧ مليون ريال كما في ١٩,١٦ وقد سحبت شركة صودا مبلغ .على شركة صودا

ـ مـال   ال رأس   بلغت نسبة الخسائر المتراكمة من    وحيث أنه    كمـا فـي     %٥٣,٩حـوالي   شركة صـودا    ل

زيادة رأس مالها بتحويـل مبلـغ        حيث يتم   قررت إدارة شركة نماء دعم شركة صودا ب       ، م٣١/١٢/٢٠٠٧

 . مليون ريـال سـعودي     ٥٠ يصبح رأس مال صودا      بحيث،  لنماء المبالغ المستحقة  مليون ريال من     ٧,٦٢

  .جراءات النظامية الالزمة لزيادة رأس المالويجري العمل في الوقت الحاضر على استكمال اإل

 يـنعكس بـشكل   وترى إدارة شركة نماء أن االكتتاب في أسهم حقوق األولوية موضوع هذه النشرة سوف               

 ١كما أن مـشروع حـصاد       ، إيجابي على وضع شركة صودا خاصة بعد إتمام الزيادة في خطوط إنتاجها           

من احتياجاتهـا مـن     % ٧٥م سوف يوفر لشركة صودا      ٢٠٠٨الذي من المتوقع انتهائه في منتصف عام        

 .اإلنتاجتكاليف وبالتالي تقليل تكاليف المبيعات و) المادة الخام الرئيسة إلنتاج الصودا(قلويات الكلور 

  



 

  

 ٧٠  

  ملخص القروض قصيرة وطويلة األجل : ٦-٤-١٠

  :م٢٠٠٥م و٢٠٠٦وم ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١يوضح الجدول التالي ملخص القروض قصيرة وطويلة األجل كما في 

   قصيرة وطويلة األجلالقروضملخص 

  م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت
نسبة مـن   
إجمـــالي 

  روضـالق
  م٢٠٠٦

نسبة مـن   
إجمـــالي 

  روضـالق
  م٢٠٠٥

نسبة مـن   
إجمـــالي 
  القـروض

  %٤٣ ٨٢،٠٧٤ %٦١ ١٥٦،٦٥١ %١٣ ٨٧،٩٩٦  قروض قصيرة األجل
        

         طويلة األجل–قروض صندوق التنمية 

 %٤٧ ٩١،٠٠٠ %٣٣ ٨٢،٨٣٣ %٤٣ ٢٩٩،٥٣٣  شركة جنا

 %٨ ١٦،٠٠٠ %٥ ١٢،٠٠٠ %١ ٨،٠٠٠  شركة صودا
        

 %٢ ٤،٠٠٠ %١ ٢،٠٠٠  - -  قروض من بنوك تجارية

  - - - -  %٤٣ ٣٠٠،٠٠٠  قروض مرابحة

 %٥٧  ١١١،٠٠٠ %٣٩ ٩٦،٨٣٣ %٨٧ ٦٠٧،٥٣٣  إجمالي القروض طويلة األجل

 %١٠٠ ١٩٣،٠٧٤ %١٠٠ ٢٥٣،٤٨٤ %١٠٠ ٦٩٥،٥٢٩  المجموع

 إدارة شركة نماء: المصدر
  

  الضمانات والرهونات لشركة نماء والشركات التابعةملخص  : ٧-٤-١٠

  :م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ويوضح الجدول التالي ملخص الضمانات والرهونات لشركة نماء والشركات التابعة لها كما في 

  كات التابعةملخص للضمانات والرهونات على قروض الشركة والشر

  الضمانات والرهونات  )مليون ريال(القيمة   المصدر  الشركة

  :قروض قصيرة األجل

مـن  % ١٥٠مضمونة بالتنازل عن بعض الذمم المدينة بما يعـادل           ٥٤  بنك محلي  شركة نماء
  القرض باإلضافة إلى توقيع عقود مرابحة

 مليـون   ١٤٤ بمبلغ    وجنا مضمونة بضمان مشترك من شركة نماء       ١٨٥  بنك محلي  شركة جنا
  ريال

  ١٠  بنك محلي  شركة صودا

 من شـركة نمـاء      مضمونة بضمانات التصدير وضمانات مشتركة    
 وتنازل عن بعض الذمم المدينة ورهن ثـاني         ألمر وسندات   وصودا

قيمـة  مـن   % ١٠٠بما يعادل    على مصنع وآالت ومعدات الشركة    
  التسهيالت

  :األجلطويلة قروض 

لتنمية الصناعية صندوق ا  شركة جنا
  ٣٣٦,٣  السعودي

مضمونة برهن ممتلكات ومعدات الشركة وضمان شخصي مشترك        
تقوم نماء   (من قيمة القرض  % ١٠٠في جنا بما يعادل      من الشركاء 

  )بتعديل الضمان الشخصي بضمانات اعتبارية من شركتي نماء وجنا

صندوق التنمية الصناعية   شركة صودا
  ٥٠,٦  السعودي

 وبرهن ممتلكـات ومعـدات شـركة صـودا          مرألمضمون بسند   
مـن  % ١٠٠بما يعادل   اعتبارية من شركتي نماء وجنا       ضماناتو

  قيمة القرض

  شركة جنا
اتفاقية مرابحة رئيسة مع    
مجموعة من البنوك عن    

  طريق وكيل استثماري
رهن ثاني للعقارات والمصنع والمعدات الخاصة بشركة جنا وتقديم           ٣٠٠

  نماء وسندات التنمية الحكومية كضمان للوكيلالحساب النقدي لشركة 

  -  ٢٢,٥  شركة نماء  شركة صودا
  القوائم المالية الموحدة المراجعة: المصدر

  



 

  

 ٧١  

  :جدول سداد القروض طويلة األجل

، م٢٠٠٧ ديـسمبر    ٣١كما في    مليون ريال سعودي     ٦٠٧,٥٣بلغ مجموع القروض طويلة األجل المستغلة       

ظهر كجزء متداول من القروض ضمن المطلوبات المتداولة وهو مستحق الدفع            مليون ريال ي   ٢١منها مبلغ   

فهو يمثل الجزء غير المتداول ضمن المطلوبات       ،  مليون ريال  ٥٨٦,٥أما المتبقي والبالغ    ، م٢٠٠٨في عام   

  : بعد أن يتم استخدام جميع التسهيالتوفي ما يلي جدول سداد القروض طويلة األجل. الغير متداولة

   بعد أن يتم استخدام جميع التسهيالت)ماليين الرياالت(داد القروض طويلة األجل جدول س

  قرض المرابحة  العام
قروض صندوق التنمية 
  المجموع  الصناعية السعودي

  ٢١،٠  ٢١،٠  -  م٢٠٠٨

  ٦٣،٥  ٢٦،٠  ٣٧،٥  م٢٠٠٩

  ٧٩،٥  ٤٢،٠  ٣٧،٥  م٢٠١٠

  ٨٩،٥  ٥٢،٠  ٣٧،٥  م٢٠١١

  ٨٧،٥  ٥٠،٠  ٣٧،٥  م٢٠١٢

  ٨٧،٥  ٥٠،٠  ٣٧،٥  م٢٠١٣

  ٨٧،٥  ٥٠،٠  ٣٧،٥  م٢٠١٤

  ٨٧،٥  ٥٠،٠  ٣٧،٥  م٢٠١٥

  ٨٧،٥  ٥٠،٠  ٣٧،٥  م٢٠١٦

  ٦٩١،٠  ٣٩١،٠  ٣٠٠،٠  المجموع

   القوائم المالية الموحدة المراجعة: المصدر
  

   المال العامل رأس : ٨-٤-١٠

ـ للسنوات  يوضح الجدول التالي رأس المال العامل للشركة          م٢٠٠٦و م٢٠٠٧  ديـسمبر  ٣١فـي    ةالمنتهي

  :م٢٠٠٥و
 

  رأس المال العامل
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت

 ٤٧٥،٣٤١  ٣٠٠،٣١٠ ٣٨١،٤١٤  الموجودات المتداولة
 ١٧٥،٠٣٢  ٢٤٥،١٦٧ ٢٣٤،٨٥٩  المطلوبات المتداولة
 ٣٠٠،٣٠٩ ٥٥،١٤٣ ١٤٦،٥٥٥  رأس المال العامل

 ١,٠ ٧,٢ ٣,٥  )مرات (معدل دوران رأس المال العامل
  تحليالت مجموعة الدخيل المالية: لمصدرا

 مليون ريـال فـي عـام        ٣٠٠ مليون ريال مقارنةً بـ      ٥٥م حوالي   ٢٠٠٦بلغ رأس المال العامل في عام       

 اسـتثمارات  إلى  الصناديق االستثمارية ويعزي هذا االنخفاض بشكل أساسي بسبب إعادة تصنيف         ، م٢٠٠٥

فقـد  ، م٢٠٠٧ فـي عـام  أما . م٢٠٠٦األجل خالل عام وبسبب الزيادة في القروض قصيرة   ،  للبيع متاحة

زيادة قيمة المخـزون وزيـادة الـذمم         عن مليون ريال نتج أساساً      ١٤٦,٥ ليبلغرأس المال العامل     ارتفع

  .المدينة



 

  

 ٧٢  

  

  حقوق المساهمين وحصة األقلية : ٩-٤-١٠

م ٢٠٠٧ ديـسمبر    ٣١  للشركة للسنوات المنتهية في    حقوق المساهمين وحصة األقلية   يوضح الجدول التالي    

  :م٢٠٠٥م و٢٠٠٦و

   وحصة األقليةحقوق المساهمين

معـــدل النمـــو   م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦ نسبة التغير م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت
  السنوي المركب

 %٨,٤٩ ٦٥٠،٠٠٠  %٤,٦٢ ٦٨٠،٠٠٠  %١٢,٥٠ ٧٦٥،٠٠٠  رأس المال

  -   -  -  ٩٢،١٦٠  %)٩٢,٢٣(  ٧،١٦٠  عالوة اإلصدار

  %٢٦,٨٩ ٩،١٩٠  %٢٣,٩١ ١١،٣٨٧  %٢٩,٩٤ ١٤،٧٩٦  طي نظامياحتيا

  -  ٦٩  -  (٤٥،٦٤١)  -  ٥٧،٣١٣  إعادة تقييم) عجز(/ فائض 

  %٦٩,٨٧ ٢٦،٧٦١  %٧٣,٨٩ ٤٦،٥٣٤  %٦٥,٩٤  ٧٧،٢١٧  أرباح مستبقاه

  %١٥,٩٠ ٦٨٦،٠٢٠  %١٤,٣٥ ٧٨٤،٤٤٠  %١٧,٤٧ ٩٢١،٤٨٦  إجمالي حقوق المساهمين

  - ١٢٨،٣٦١  %)٩٥,٩٨(  ٥،١٦٤  -  -  حصة األقلية

 إجمالي حقوق المساهمين
  %٦,٣٧ ٨١٤،٣٨١  %)٣,٠٤( ٧٨٩،٦٠٤  %١٦,٧٠  ٩٢١،٤٨٦  وحقوق األقلية

  المراجعة الموحدة القوائم المالية : المصدر
  

  رأس المال 

حيـث بلـغ رأس مالهـا الحـالي         ، زادت الشركة رأس مالها بشكل متتالي خالل الثالث سنوات الماضية         

 رياالت للـسهم الواحـد      ١٠ بقيمة اسمية تبلغ      مليون سهم  ٧٦,٥ مقسم إلى    ودي ريال سع  ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠

   ").٨٢"صفحة في " التغير في رأس المال"راجع قسم (

  عالوة اإلصدار 

 الخاصة باستحواذ شـركة     تمثل عالوة اإلصدار الفرق بين القيمة االسمية والقيمة السوقية لألسهم المصدرة          

 فـي عـام      مليـون ريـال    ٩٢,١٦ قد بلغت  و ،من ملكية شركة جنا   %) ٤٩(نماء على الحصص المتبقية     

 من أسهم الـشركة     أسهمسهم مجاني مقابل كل ثمانية       قامت شركة نماء بمنح   ، م٢٠٠٧في عام   و. م٢٠٠٦

والتي تم تحويلها مـن حـساب       ريال سعودي    ٨٥,٠٠٠,٠٠٠عن طريق زيادة رأس المال بمبلغ        المصدرة

  . مليون ريال بعد إصدار األسهم المجانية٧,١٦حساب عالوة اإلصدار بلغ ،  وبذلك.عالوة إصدار األسهم

  االحتياطي النظامي 

موجب متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تقوم شركة نماء بتكوين احتياطي نظـامي               ب

 .مـن رأس المـال    % ٥٠رصـيد االحتيـاطي     من ربحها الصافي سنوياً حتى يبلغ       % ١٠وذلك بتحويل   

م ٢٠٠٥ ينـاير    ٢٩في  . إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح على المساهمين        ، ضافة إلى ذلك  باإل

وافقت إدارة الشركة على تحويل عالوة إصدار رأس المال إلى االحتياطي النظامي واستخدام االحتيـاطي               

، م٢٠٠٤ ديـسمبر    ٣١ال سعودي كما في      مليون ري  ٨٠النظامي لتغطية خسائر الشركة المتراكمة والبالغة       

  .م٢٠٠٥  مايو١٤في جلستها المنعقدة بتاريخ هذا التحويل  أقرت الجمعية العمومية وقد

  



 

  

 ٧٣  

  

  الرفع المالي بالشركة : ١٠-٤-١٠

  :يوضح الجدول التالي أهم نسب الرفع المالي للشركة خالل الثالثة أعوام الماضية

  نسب الرفع المالي

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  النسبة

  %٣٩,٦٦  %٤١,٤٣  %٩٠,٠٢  حقوق المساهمينإلى المطلوبات لي نسبة إجما

  %٢٥,٠٤  %٢٩,١٦  %٤٧,٣٧  إلى إجمالي األصولالمطلوبات إجمالي 

  %٢٨,١٤  %٣٢,٣١  %٧٥,٤٨  حقوق المساهميننسبة الديون ذات الفائدة إلى إجمالي 

  تحليالت مجموعة الدخيل المالية : المصدر

وهي تعبـر   ، حقوق المساهمين والموجودات ورأس المال    ة مقابل    ديون الشرك  وضعتوضح النسب السابقة    

  .عن المخاطر التي تواجهها الشركة مقابل زيادة العوائد على الشركة وعلى المساهمين فيها

 أكثر من الزيـادة فـي رأس    زيادة مستوى ديون الشركة    جراء لقد زادت جميع النسب المذكورة أساساً من      

 بلغ مجموع   وقد. قتراض حيث أن تكلفة الدين اقل مقارنة بتكلفة حقوق الملكية         وتلجأ الشركة إلى اال   ، المال

  مليون ١٩٣ مليون و  ٢٥٣,٥مقارنة بـ   ، م٢٠٠٧ مليون ريال للعام     ٦٩٥,٥الديون قصيرة وطويلة األجل     

وقد لجأت الشركة إلى تلك القروض بغرض تمويل احتياجاتها مـن           ، م على التوالي  ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦للعام  

  .ولتمويل مشاريعها التوسعيةل العامل رأس الما

سوف يزيد رأس مال شركة نماء من       ، وبعد االنتهاء من إصدار أسهم حقوق األولوية موضوع هذه النشرة         

مع هـذه    و .%٦٨ة  أي بنسبة زياد  ،  ريال سعودي  ١,٢٨٥,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى     ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠

حجـم  وبمعنى آخر تكون قد قللت من مخاطر        ، يتكون الشركة قد حسنت وضعها من الرفع المال       ، الزيادة

  .ديونها مقابل حقوق ملكيتها ومجوداتها ورأس مالها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٧٤  

  

  قائمة التدفقات النقدية:  ٥ - ١٠

 ٣١لسنوات المالية المنتهيـة فـي       خالل ا   لشركة نماء  الموحدةيوضح الجدول التالي بيانات قوائم التدفقات النقدية        

  : م٢٠٠٥و م٢٠٠٦و م٢٠٠٧ ديسمبر

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة

معـــدل النمـــو   م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦ نسبة التغير م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت
  السنوي المركب

قبل ) الخسارة/ (صافي الربح 
  الزكاة

١,٠٦( ٣٧،٨٥١  %)٢٨,٩٨( ٢٦،٨٨١  %٣٧,٨٤ ٣٧،٠٥٣%( 

  %٣٠,٨٠ )٣٢،٤٨٦(  %)١١,٦٠( )٣٦،٢٥٥(  %٥٧,١٠ )١٥،٥٥٥(  التدفقات النقدية من التشغيل

المستخدم / (صافي النقد من 
  -  ٥،٣٦٥  -  (٩،٣٧٤)  - ٢١،٤٩٨  عمليات التشغيل) في

المستخدم / (صافي النقد من 
  %)٢٤,٣٩(  (٣٠٤،٥٦٣)  %٥٧,٨٩  (١٢٨،٢٥٣)  )%٢٦٧,٤٢(  (٤٧١،٢٢٣)  عمليات االستثمار) في

المستخدم / (صافي النقد من 
  %٢٢٩,٧٨ ٤٠،١٧٠  %٤٩,٧٨ ٦٠،١٦٧  %٦٢٦,١١ ٤٣٦،٨٨١  لعمليات التموي) في

في ) النقص/ (صافي الزيادة 
  %٧٧,٧٠  (٢٥٩،٠٢٨)  %٧٠,١٠ (٧٧،٤٦٠)  %٨٣,٣٧ (١٢،٨٨٤)  النقد وما في حكمه 

نقد وما في حكمه في بداية 
  %)٥٣,٢١( ٤٣٠،٨١٤  %)٦٠,١٣(  ١٧١،٧٨٦  %)٤٥,٠٩( ٩٤،٣٢٦  السنة

نقد وما في حكمه في نهاية 
  %)٣١,١٣( ١٧١،٧٨٦  %)٤٥,٠٩( ٩٤،٣٢٦  %)١٣,٦٢( ٨١،٤٨٢  الفترة / السنة

  القوائم المالية الموحدة المراجعة : المصدر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٧٥  

  

  صافي النقد من عمليات التشغيل : ١-٥-١٠

يتم حساب صافي النقد من عمليات التشغيل بإضافة البنود غير النقدية والتغير في حركة رأس المال العامل إلى                  

   : كما هو موضحلربح الصافي قبل الزكاةا

  صافي النقد من عمليات التشغيل

معـــدل النمـــو   م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦ نسبة التغير م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت
  السنوي المركب

           :عمليات التشغيل

قبل ) الخسارة/ (صافي الربح 
 %)١,٠٦( ٣٧،٨٥١  %)٢٨,٩٨(  ٢٦،٨٨١  %٣٧,٨٤  ٣٧،٠٥٣  الزكاة

 - ٤١٢  -  ٣،٦٣٣  -  -  حصة األقلية

  %١,٦٧ ١٢،٤٥١  %)٠,٥٢(  ١٢،٣٨٦  %٣,٩٢  ١٢،٨٧١  اإلهالك

  )%٨٦,٤٥( ٥،٥٥٢  %)٧١,٧٨( ١،٥٦٧  %)٩٣,٤٩(  ١٠٢  اإلطفاء

  -  ٧،٦٣٠  )%٦٠,٦٨( ٣،٠٠٠  -  -  تخفيض استثمارات في شركة

ربح بيع ممتلكات وآالت 
  )%١٤٦,٢٢( (١٦)  %)٣٦٢,٥٠( (٧٤)  %)٣١,٠٨(  (٩٧)  ومعدات

صافي الربح من إعادة تقييم 
  -  (٤٠،٠١٧)  - (٩٥٤)  -  ٦،٠٠٠  استثمارات

  %٧٠,٥٠ ١،١٦١  %٢٢,٧٤ ١،٤٢٥  %١٣٦,٨٤ ٣،٣٧٥  تعويض نهاية الخدمة

              :بنود رأس المال العامل

  )%١٣,٣٥( (٢٦،٧٢٩)  )%٦٩,٨٩( (٤٥،٤١١)  %٢٤,٣٧ (٣٤،٣٤٤)  الذمم المدينة

  - (٨،٣١٧)  )%٦٥,٣٥( (٢،٨٨٢)  - (٥٥،٢١٥)  المخزون

مدفوعات مقدماً وذمم مدينة 
  - (٦،٧١٣)  - ٤،٨٩٩  - (٤،٣٨٩)  أخرى

ذمم دائنة ومصروفات 
  - ٢٢،٨٢٢  - (١٣،٣٥٣)  -  ٥٦،٣٨٦  مستحقة وذمم دائنة أخرى

  %٤١,٨٧ (٧٢٢)  %٣١,٩٩ (٤٩١)  %٥٠,٣١ (٢٤٤)  تعويض نهاية الخدمة المدفوع

  %٣٠,٨٠  )٣٢،٤٨٦(  %)١١,٦٠(  )٣٦،٢٥٥(  %٥٧,١٠  )١٥،٥٥٥(  التدفقات النقدية من التشغيل

المستخدم / (صافي النقد من 
  - ٥،٣٦٥  -  (٩،٣٧٤)  - ٢١،٤٩٨  عمليات التشغيل) في

  القوائم المالية الموحدة المراجعة : المصدر
  

 اتقم مقارنة بتدف  ٢٠٠٦ مليون ريال في عام      ٩نتج عن األنشطة التشغيلية صافي تدفق نقدي خارج بلغ حوالي           

 لنفس  ل التدفقات النقدية الخارجة من التشغي      لحجم  وكان ذلك أساساً نتيجة    ،م٢٠٠٧م و ٢٠٠٥للعامين   ة داخل ةنقدي

  . والتي تشمل البنود غير النقدية والتغير في رأس المال العاملالعام

رها تأثيراً ما   كان أكث ، مليون ريال  ٩,٣نتج عن بنود رأس المال العامل تدفق نقدي خارج بلغ           ، م٢٠٠٦في عام   

  :يلي

نتـائج  تـصنيف   عادة   نتيجة إل  م٢٠٠٥ مقارنة بعام     مليون ريال  ١١انخفاض صافي الربح قبل الزكاة بـ        
 .وعكسها ضمن حقوق المساهمينمالية المحافظ ال



 

  

 ٧٦  

 . نتجت عن زيادة المبيعات اآلجلة مليون ريال في ذمم مدينة٤٥زيادة بلغت  

 .نتجت عن ارتفاع أسعار المواد األولية  مليون ريال في المخزون٣زيادة بلغت  

 . مليون ريال في ذمم دائنة ومصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى١٣نقص بلغ  

 بنود رأس المـال العامـل      من  الداخلة  بلغت التدفقات النقدية   ،م٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١أما خالل الفترة المنتهية في      

   :كان أكثرها تأثيراً ما يلي، مليون ريال ٢١,٥ حوالي

 .الرتفاع المبيعاتم نتيجة ٢٠٠٦ مقارنة بعام  مليون ريال١٠ بـ  قبل الزكاةربحاليادة صافي ز 

 .أرباح إعادة تقييم استثماراتماليين ريال من  ٦زيادة بلغت  

 . مليون ريال في ذمم دائنة ومصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى٥٦زيادة بلغت  

  صافي النقد من عمليات االستثمار : ٢-٥-١٠

 ٣١لشركة نماء خالل السنوات المالية المنتهيـة فـي           ح الجدول التالي صافي النقد من عمليات االستثمار       يوض

  :م٢٠٠٥م و٢٠٠٦م و٢٠٠٧ديسمبر 

  صافي النقد من عمليات االستثمار

ــو   م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦ نسبة التغير م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت ــدل النم مع
  السنوي المركب

ممتلكات وآالت إضافات إلى 
 )%١٦٣,١٠( (٢،٢٩٩)  )%٤٠٥,٠٠( (١١،٦١٠)  )%٣٧,٠٧( (١٥،٩١٤)  ومعدات

إضافات إلى تكاليف تطوير 
  )%١٥٠,٩٩( (٧٢،٣١٩)  %١٩٤,٦٧ (٢١٣،٠٩٩)  %١١٣,٧٨ (٤٥٥،٥٧٠)  مشاريع

  - (٢٢٩،٩٦١)  -  ٩٦،٣٧٨  - ٧٩٣  صافي التغير في استثمارات

المتحصل من استبعاد 
  %١٧٩,٥١  ١٦  %٣٨٧,٥٠  ٧٨  %٦٠,٢٦ ١٢٥  ممتلكات وآالت ومعدات

إضافات إلى موجودات غير 
  - -  - -  - (٦٥٧)  ملموسة

المستخدم / (صافي النقد من 
  %)٢٤,٣٩( (٣٠٤،٥٦٣)  %٥٧,٨٩  (١٢٨،٢٥٣)  )%٢٦٧,٤٢( (٤٧١،٢٢٣)  عمليات االستثمار) في

  المراجعة الموحدة القوائم المالية : المصدر
  

ستخدمة في عمليات االستثمار في المصروفات الرأسمالية المتعلقة بمـشاريع الـشركة    تتمثل التدفقات النقدية الم   

التوسعية واستثمارات الشركة في الموجودات الثابتة وغير الملموسة وغيرها من االستثمارات كما هو موضـح               

  .لماضيةوبقيت هذه التدفقات النقدية المستخدمة على تزايد متتالي خالل الثالثة أعوام ا. من الجدول

 وذلـك ، م٢٠٠٦ مليون ريال في عـام       ١٢٨ حوالي   تبلغ مستخدمة ة نقدي اتنتج عن األنشطة االستثمارية تدفق    

  :نتيجة اآلتي

 ماليين ريال باإلضافة إلى بعض الـسيارات        ١٠ بقيمة    لجنا مصنع االيبوكسي توسعة  شراء آالت خاصة ب    
  .والمعدات المكتبية

 . ١ والتي تتمثل في مشروع حصادمليون  ٢١٣بمبلغ  حت التنفيذعلى مشاريع تالمصروفات الرأسمالية  

 . ألف ريال٧٨ومعدات تبلغ  آالتوعائدات من استبعاد ممتلكات  



 

  

 ٧٧  

 .ريال مليون ٩٦  بلغتإسالميةسندات التنمية وسندات بيع  

  

 نتجت أساساً   وهي،  مليون ريال  ٤٧١ الستثماربلغت التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات ا       ،م٢٠٠٧ للعامأما  

شراء آالت خاصة بمـصنع     على  و ،مليون ريال  ٤٥٥بمبلغ   ١ على مشروع حصاد  المصروفات الرأسمالية   من  

  . مليون ريال١٣,٥االيبوكسي بقيمة 

  صافي النقد من عمليات التمويل : ٣-٥-١٠

 ٣١نتهيـة فـي      لشركة نماء خالل السنوات الماليـة الم       التمويليوضح الجدول التالي صافي النقد من عمليات        

  :م٢٠٠٥م و٢٠٠٦م و٢٠٠٧ديسمبر 

  التمويلصافي النقد من عمليات 

ــو   م٢٠٠٥  نسبة التغير  م٢٠٠٦ نسبة التغير م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت ــدل النم مع
  السنوي المركب

 - ٢،٨٦٠    -    -  أرباح بيع أسهم خزينة
التغير في تسهيالت ائتمانية 

  - ٦٠،٩٠٣  %٢٢,٤٥ ٧٤،٥٧٧  - (٦٨،٦٥٥)  قصيرة األجل

المسحوبات من قروض 
  -  -  -  ٣،٨٣٣  -  ٥٣٢،٧٠٠  طويلة األجل

  %٦,١٩ (٢٥،٠٠٠)  %٢٨,٠٠ (١٨،٠٠٠)  )%٢٢,٢٢( (٢٢،٠٠٠)  تسديد قروض طويلة األجل

  - ١،٤٠٧  - (٢٤٣)  - (٥،١٦٤)  التغير في حقوق األقلية

المستخدم / (صافي النقد من 
  %٢٢٩,٧٨ ٤٠،١٧٠  %٤٩,٧٨  ٦٠،١٦٧  %٦٢٦,١١ ٤٣٦،٨٨١  عمليات التمويل) في

  القوائم المالية الموحدة المراجعة : المصدر
  

  

ولتمويـل  ، تقوم الشركة باللجوء إلى القروض لتمويل عملياتها التشغيلية التي تتمثل في بنود رأس المال العامل              

  .١ روع حصاد مصنع االيبوكسي وتنفيذ مشإنتاجاستثماراتها وخططها التوسعية التي تتمثل بزيادة خطوط 

 مليون ريال من التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل التـي          ٦٩قامت الشركة بسداد حوالي     ، م٢٠٠٧خالل عام   و

 مليـون   ٢٢كما قامت بسداد    ، حصلت عليها من بعض البنوك المحلية لتمويل احتياجاتها من رأس المال العامل           

 نفس العـام  خالل سحبت الشركة، ١ وع حصاد ومن أجل تمويل مشر    .عبارة عن أقساط للقروض طويلة األجل     

 من صـندوق التنميـة الـصناعية        ٢٣٢,٧ ( مليون ريال من القروض طويلة األجل المتاحة إليها        ٥٣٣حوالي  

 ٤٣٧بلغ صافي النقد الداخل من عمليات التمويـل حـوالي           ، بهذا ). من خالل قرض مرابحة    ٣٠٠السعودي و 

 مليـون ريـال فـي عـام         ٤٠ و   م٢٠٠٦مليون ريال في عام      ٦٠مقارنة بمبلغ   م  ٢٠٠٧مليون ريال في عام     

  . خالل الفترة% ٢٣٠أي بنسبة نمو سنوي مركب ، م٢٠٠٥

  السيولة

تقليـل تكلفـة    في  و، تتمثل إستراتيجية خزينة الشركة في إدارة سيولة الشركات التابعة لها متى كان ذلك ممكناً             

ماء للكيماويات مواجهة متطلبـات الـسيولة قـصيرة         تستطيع شركة ن   .األصول غير المنتجة وتكاليف التخزين    

 المدينـة تحصيل الـذمم    ، النقد بالصندوق ، األجل من خالل األموال التي ستتوفر عن طريق العمليات التشغيلية         

  . والقدرة على االستدانة من خالل تسهيالت االعتمادات الدوارة



 

  

 ٧٨  

،  ريال على شكل نقد أو مـا فـي حكمـه            مليون ١٧٢حوالي  توفر لشركة نماء    ، م٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١كما في   

وقامت .  مليون ريال من إمكانية االقتراض المتاحة عبر تسهيالت االعتمادات الدوارة          ٣٩,٦باإلضافة إلى مبلغ    

 لتمويل خططها التي تتمثـل فـي توسـعة مـصنع             مليون ريال منها في نفس العام      ٨٢الشركة باستخدام مبلغ    

  .١ االيبوكسي وتنفيذ مشروع حصاد

باإلضـافة  ،  مليون ريال على شكل نقد أو ما في حكمه         ٩٤حوالي  توفر للشركة   ، م٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ما في   ك

 وقامت الـشركة  .  مليون ريال من إمكانية االقتراض المتاحة عبر تسهيالت االعتمادات الدوارة          ٦٤,٤إلى مبلغ   

لتي تتمثـل فـي توسـعة مـصنع         لتمويل خططها ا    مليون ريال منها في نفس العام      ١٥٦ باستخدام مبلغ    أيضاً

  .١ االيبوكسي وتنفيذ مشروع حصاد

باإلضـافة   ،على شكل نقد أو ما في حكمه       مليون ريال  ٨١حوالي   توفر للشركة ، م٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١وكما في   

  .صندوق التنمية الصناعية السعودي قرض من  غير مسحوبمليون ريال ٨٢,٣إلى مبلغ 

، لهافرص االقتراض المتاحة    و ية حسابات الشركة النقد   يولة من خالل  تحافظ الشركة على مستوى جيد من الس      و

بالذات في ما يخص عملياتها التشغيلية وخططهـا  ، يساعد ذلك في تغطية احتياجاتها المالية في الوقت المناسب و

  .التوسعية

 الحماية

% ٩٠نسبة  دوالر األمريكي   ويشكل ال  ،اليورووالريال و  الرئيسة بعملة الدوالر     تفي االلتزاما نماء  شركة  تدخل  

، لم تدخل الشركة في أية عقود آجلـة  وحيث أن سعر صرف الدوالر ثابت مقابل الريال السعودي   . من إيراداتها 

  .تتعلق بالعمالت األجنبية

  ارتباطات والتزامات تعاقدية خارج الميزانية : ٦-١٠

 م٢٠٠٧  ديـسمبر ٣١اليـة المنتهيـة فـي    لسنوات المايوضح الجدول التالي ارتباطات والتزامات الشركة خالل  

  :م٢٠٠٥ وم٢٠٠٦و
 

   االلتزامات اإلجمالية للمجموعة

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  األرقام بماليين الرياالت

 ٢٠,٢ ٢٩,٥ ٢٩,٩  )خالل سير العمل العادي(خطابات االعتماد والضمانات القائمة 

 ٥٩,٦ ٥٩,٦ -  )ابن رشد(ضمانات آلخرين 

 -  ٢٢,٥ ٢٢,٥  )شركة صودا(رض التزام بتسهيالت ق

 ١٩٩ ٣٧٩ ١٠٥  التزام بشراء أصول ثابتة

 ٣,٢ ٣,٨ ٣,١  )إيجار أراضي المصنع(يجار لدفعات اإلدنى األ  الحدصافي

  شركة نماءإدارة : المصدر



 

  

 ٧٩  

  األدوات المالية وإدارة المخاطر:  ٧ - ١٠

في معظمها ذمم   شركة نماء والشركات التابعة لها      ة ل تتضمن األدوات المالية المقيدة بقائمة المركز المالي الموحد       

  . وقروض ومستحقات ومطلوبات أخرى، ذمم دائنة،مدينة وموجودات أخرى

 الوفاء بالتزاماته مما يعرض الطـرف اآلخـر      على  هي عبارة عن عدم قدرة أحد األطراف         :مخاطر االئتمان 

 ىلـد  مخاطر االئتمان حيث يتم إيداع النقد         تركيز جوهري على   للشركةوفي الحقيقة ليس    . لتكبد خسائر مالية  

  .بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع

  على تأمين السيولة لمقابلة التزاماتهـا المتـصلة بـاألدوات          الشركةهي مخاطر عدم قدرة      :مخاطر السيولة 

ـ  المالية بالـسرعة المطل توقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع الموجودا        . المالية  وبـنفس  ةوب

ويمكن إدارة مخاطر السيولة بمراقبتها بصورة منتظمة للتأكد من توفر األموال المطلوبة لمقابلة            . قيمتها العادلة 

  .االلتزامات المستقبلية

 .هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية              :مخاطر العملة 

وتراقب .  والدوالر األمريكي واليورو    السعودي الريالعملة  ة األساسية في التعامل ب    وتنحصر معامالت الشرك  

  .الشركة التقلبات في أسعار صرف العمالت وال تري وجود مخاطر جوهرية في هذا الجانب

  األصول أو تسوية المطلوبات بين أطراف راغبة في        استبدال  التي يتم على أساسها    قيمةالهي   :القيمة العادلة 

 فروقات بين القيمـة     توقع فإنه يمكن    ، التاريخية تكلفتها مقيدة بحسب ن أدوات المجموعة المالية     أ وطالما   .كذل

  .  الدفترية وتقديرات القيمة العادلة

  



 

  

 ٨٠  

  األرباح توزيع ياسة س-١١

 اقتنـاء  قيمـة  فـي  زيادة شركة نماء انتهاج سياسة توزيع سنوي لألرباح على مساهميها بغرض تحقيق تعتزم

 قرار أن كما. التابعة وشركاتها للشركة االستثمارية والمتطلبات المستمرة الرأسمالية النفقات مع بالتناسب سهماأل

 العوامـل  االعتبار في األخذ بعد اإلدارة مجلس وتوصية لتقدير وفقًا سيكون إلى المساهمين نقدية أرباح أية دفع

 ونتـائج  األسـهم  أربـاح  توزيع تقيد التي والتعهدات لشركةل المالي الوضع ذلك في حينها بما القائمة المختلفة

  .للتوسع الشركة وخطط للنقد الحالية والمتوقعة والحاجة العمليات

للـشركة   الصافية السنوية األرباح وتوزع .الشركة إدارة مجلس وتوصية تقدير على األرباح توزيع قرار يعتمد

 %١٠جنيب تم ي حيث، شرعا المفروضة الزكاة فيها بما ىاألخر والتكاليف عامةال المصروفات جميع حسم بعد

متـى بلـغ    التجنيـب  هـذا  وقف العادية العامة للجمعية ويجوز .نظامي احتياطي لتكوين الصافية األرباح من

  وفقاحتياطيات أخرى إنشاء العادية الجمعية العامة من بقرار يجوز كما .لالما رأس نصف المذكور االحتياطي

  .الشركة لمصلحة مامالئ تراه ما

  .اإلدارة مجلس يحددها التي والمواعيد المكان في المساهمين على توزيعها المقرر األرباح وتدفع

 .أن الشركة لم تقم بتوزيع أية أرباح نقدية خالل الثالث سنوات الماضيةوالجدير بالذكر 

ـ ٢١/٠٥/١٤٢٧بتاريخ  المنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس أوصىوقد  م ١٧/٠٦/٢٠٠٦ الموافـق  هـ

اجتماع كما بنهاية يوم عمل تاريخ  الشركة أسهم يحملها مساهمي) ٨(لكل ثمانية  مجاني) ١(سهم واحد بمنح 

وقد انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـسادسة         . الجمعية العامة غير العادية التي توافق على الزيادة       

 والتي وافقت على منح األسـهم المجانيـة عـن     م٠٢/٠٦/٢٠٠٧هـ الموافق   ١٦/٠٥/١٤٢٨للمساهمين في   

 والتي تم تحويلها    ) ريال خمسة وثمانون مليون  (ريال سعودي    ٨٥,٠٠٠,٠٠٠طريق زيادة رأس المال بمبلغ      

سـبعمائة  ( مليـون ريـال      ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠وبذلك بلغ رأس مال الشركة       .من حساب عالوة إصدار األسهم    

  . األسهم المجانيةنحمبعد ) وخمسة وستون مليون ريال



 

  

 ٨١  

   رأس المال والمديونية  – ١٢

  المديونية تفاصيل  :١ - ١٢

 :م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١تفاصيل رسملة الشركة كما في يوضح الجدول التالي 

  رسملة شركة نماء
  م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت

    :المطلوبات
  ٢٣٤،٨٥٩  المطلوبات المتداولة 

  ٥٩٤،٦٤٦  المطلوبات غير المتداولة 
  ٨٢٩،٥٠٥   المطلوبات إجمالي
    

    :حقوق المساهمين وحصة األقلية
  ٧٦٥،٠٠٠   رأس المال

  ٧،١٦٠  عالوة اإلصدار
  ١٤،٧٩٦  االحتياطي النظامي

  ٥٧،٣١٣  إعادة التقييم  )عجز( /فائض 
  ٧٧،٢١٧  ستبقاةالماألرباح 

  ٩٢١،٤٨٦  إجمالي حقوق المساهمين 
  -  حصة األقلية 

  ٩٢١،٤٨٦  :  المساهمين وحصة األقليةإجمالي حقوق
  ١،٧٥٠،٩٩١  إجمالي الرسملة 

  المراجعةالقوائم المالية الموحدة : المصدر
  

  هيكل رأس المال:  ٢ - ١٢

مقـسم إلـى     ريـال سـعودي      ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠للكيماويـات   شركة نماء    الحالي ل  مالاليبلغ رأس   

  . رياالت سعودية١٠د تبلغ القيمة االسمية للسهم الواح،  سهم عادي٧٦,٥٠٠,٠٠٠

   . يكون مشمول بحق خياراأو أي تابع لهلشركة نماء مال  ال يوجد أي رأسو

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٨٢  

    رأس المالالتغيير في :  ٣ - ١٢

  :م٢٠٠٧عام  وحتىم ٢٠٠٤منذ عام يوضح الجدول التالي التغييرات في رأس مال شركة نماء وجنا وصودا 

  

  

 مايو  ٥ الموافق   ـه١٤٢٨ ربيع الثاني    ١٨ بتاريخفي اجتماعه المنعقد     التوصية من قبل مجلس اإلدارة       تقد تم و

وذلـك بعـد الحـصول علـى        ، زيادة رأس مال الشركة لتمويل نشاطاتها االستثمارية المستقبلية        على   م٢٠٠٧

 الشركة فـي نهايـة      في سجالت المقيدين   الشركة   نحصر زيادة رأس المال على مساهمي     تو. الموافقات النظامية 

  .م٢٦/٠٧/٢٠٠٨هـ الموافق ٢٣/٠٧/١٤٢٩عادية بتاريخ الغير تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 

  

  

  )ريال سعودي(  رأس المال التغيير في  

  شركة نماء للكيماويات

 قبل رأس المال  الحدث  التاريخ
  الزيادة

 بعد رأس المال  الزيادة
  الزيادة

  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  -  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  عند التأسيسرأس المال   م١٩٩٢

  م٢٠٠٤سبتمبر 
عـن  زيادة في رأس المـال      

طريق إصدار أسـهم حقـوق      
  أولوية

٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  

  م٢٠٠٦يونيو 

 عـن   زيادة في رأس المـال    
 ة جديـد  أسـهم  إصدار   طريق

مقابل كامل حصص الشركاء    
  في شركة جنا

٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠  

  ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠  ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠  زيادة بمنح أسهم مجانية   م٢٠٠٧يونيو 

  )جنا(شركة الجبيل للصناعات الكيماوية 

  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  -  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  عند التأسيسرأس المال   م١٩٩٩

ــيتخفــيض  م٢٠٠٦ ــال  ف   رأس الم
  لتغطية الخسائر المتراكمة

٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠  )٣٥,٠٠٠,٠٠٠(  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

  م٢٠٠٧يونيو 

 عـن   زيادة في رأس المـال    
ــق  ــالغ طري ــل المب  تحوي

 لـدى المستحقة لشركة نمـاء     
  شركة جنا

٤٢٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٦١,٠٠٠,٠٠٠  ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠  

  )صودا(لويات الشركة العربية للق

  ٣٦,٧٥٠,٠٠٠  -  ٣٦,٧٥٠,٠٠٠  عند التأسيسرأس المال   م١٩٩٥

عـن  رأس المـال    في  زيادة    م٢٠٠٦سبتمبر 
  الشركاءطريق 

٤٢,٣٨٠,٠٠٠  ٥,٦٣٠,٠٠٠  ٣٦,٧٥٠,٠٠٠  

          إدارة شركة نماء: المصدر



 

  

 ٨٣  

   ذات العالقة طرافاأل معامالت  :٤ - ١٢

  ديـسمبر  ٣١كمـا فـي     مع الشركات التابعة لشركة نماء       ذات العالقة    األطرافتعامالت  يوضح الجدول التالي    

  :م٢٠٠٥ وم٢٠٠٦و م٢٠٠٧

  معامالت األطراف ذات العالقة
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  األرقام بآالف الرياالت

  ١,٤٣٠  ١,٧٩١  ١,١٤٧   مبيعات من الشركات التابعة إلى أحد المساهمين

ة ونقل ئتعبمقابل  جنا شركة تكبدتهاتكاليف 
   من شركة صودامواد الصودا

١٧٤  ٧٢٠  ٧٠٦  

 التابعة من اتمشتريات وخدمات تلقتها الشرك
  ينلمساهما أحد

١٨٠  ١١٠  ١٠٦  

  القوائم المالية الموحدة المراجعة: المصدر
  

ن هي عبارة عن مبيعات من منتجات الـصودا الكاويـة           مساهميالأحد  إلى   الشركات التابعة لنماء      من مبيعاتال إن

 أمـا   .%٠,٤٥ ويملك فيهـا      نماء وهو احد المساهمين في شركة    ،  المحدودة  اباحسين  وعبد العزيز  صالحشركة  ل

فهي عبارة عن عمليات شراء لقطع      ، من أحد المساهمين  تلقتها الشركات التابعة    التي  خدمات  البالنسبة للمشتريات و  

  اباحـسين   وعبـد العزيـز    صالح  تلقتها نماء من شركة    لشركة وخدمات صيانة وتركيب للمصانع    غيار لمصانع ا  

  .  المحدودة

تقدمها شركة نماء أو أي من شـركاتها  أو خصومات تعامالت تفضيلية  ويقر مجلس إدارة الشركة أنه ال توجد أية         

  . المحدودة اباحسين وعبد العزيزصالحالتابعة لشركة 

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٨٤  

  دام متحصالت االكتتاب   استخ– ١٣
 منهـا حـوالي   سـيدفع  ،سـعودي  ريال ٧٨٠,٣٠٠,٠٠٠ حقوق األولوية أسهم اكتتاب متحصالت إجمالي بلغي

 االكتتاب ومتعهدي ومدير المالي المستشار أتعاب تشمل التي ولإلصدار كمصاريف سعودي ريال ١٦,٣٠٠,٠٠٠
 والتوزيـع والمـصاريف   والطباعـة  التسويق يفومصار المستلمة البنوك مصاريف تشمل كما ،االكتتاب تغطية
   . تقريباًريال ٧٦٤,٠٠٠,٠٠٠  االكتتاب متحصالت صافيوسيبلغ  .رباإلصدا المتعلقة األخرى

 ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠أي بزيـادة مـن      ،  ريال ٥٢٠,٢٠٠,٠٠٠سوف تكون الزيادة في رأس مال شركة نماء بقيمة          

 ٢٦٠,١٠٠,٠٠٠(متحصالت االكتتـاب    صافي   ن م باقيالوسوف يضاف   ،  ريال ١,٢٨٥,٢٠٠,٠٠٠ريال إلى   

تهـدف  ، كما هو موضح في الجـدول التـالي       و. إلى حساب عالوة إصدار األسهم في حقوق المساهمين       ) ريال

) شركة الجبيـل للـصناعات الكيماويـة   (لالستثمار في شركة جنا  االكتتاب متحصالت صافي ستخدامالشركة ال

. قائمـة  باإلضافة إلى االستثمار في عملية استحواذ علـى مـشاريع            ،)الشركة العربية للقلويات  (وشركة صودا   

ستقوم الشركة أيضاً بإنشاء مبنى جديد ليكون مقر رئيس للمجموعة بهـدف ضـم مكاتـب إدارة المجموعـة                   

 .والشركات التابعة لها

  )بماليين الرياالت(ملخص المبالغ المطلوبة 

زيادة في   
 حقوق الملكية

صندوق التنمية 
  ة السعوديالصناعي

قروض من 
  بنوك محلية

  المجموع

   ١,٤٦٨  ٢٩١,٥  ٥٨٩,٥  ٥٨٧  ١٢٠+ حصاد –مشروع توسعة جنا 
  ٤٧  -  ٢٠  ٢٧  مشروع توسعة صودا 

  ١٠٠  -  -  ١٠٠  عملية استحواذ 
  ٥٠  -  -  ٥٠  المباني والمكتب الرئيس 

 ١,٦٦٥  ٢٩١,٥  ٦٠٩,٥  ٧٦٤  اإلجمالي
  %١٠٠,٠  %١٧,٥  %٣٦,٦  %٤٥,٩  النسبة
  إدارة شركة نماء: المصدر

  
  ١٢٠+ حصاد -  وزيادة خطوط إنتاج االيبوكسيالتكامل الخلفي لشركة جنا : ١-١٣

سـيتم  ) مليون ريـال  ثمانية وستون    و وأربعمائة مليار( مليون ريال    ١,٤٦٨تبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع      

ـ وما ، الشركةق ملكية  حقو مليون ريال منها من خالل الزيادة المقررة في          ٥٨٧الحصول على مبلغ     مـن   ىتبق

كما هو   المبلغ سيتم تمويله عن طريق قرض صندوق التنمية الصناعية وقروض تجارية قصيرة وطويلة األجل             

  . موضح في الجدول

، ٢ في زيادة خطوط اإلنتاج في مصنع االيبوكسي باإلضافة إلى مشروع حـصاد              ١٢٠+يتمثل مشروع حصاد    

 الذي سيوفر لشركة جنا المواد الخام المستخدمة في         )١اد لمشروع حصاد    امتد (١وهو توسعة لمشروع حصاد     

   .صناعة االيبوكسي

  :زيادة خطوط اإلنتاج في مصنع االيبوكسي -١

بما . ٢ وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع حصاد     ،  لمصنع االيبوكسي  تخطط الشركة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية     و

سـوف  ، ٢ مشروع حـصاد    بعد تنفيذ  لمواد الخام لصناعة االيبوكسي   كميات أكبر من ا   لجنا  وفر  ت سوف ي  هأن

 طـن سـنوياً مـن مـادة     ١٢٠,٠٠٠ طن سنوياً إلـى   ٦٠,٠٠٠تقوم الشركة بمضاعفة طاقتها اإلنتاجية من       

 ١ ويتوقع أن تبدأ الشركة بالمرحلة الثالثة من التوسع بعد االنتهاء من تنفيـذ مـشروع حـصاد                . االيبوكسي

مشروع زيـادة    إلنهاء   ةكما يتوقع أن تبلغ الفترة الزمنية الالزم      ، ٢ ة تنفيذ مشروع حصاد   وبالتزامن مع بداي  

  .  شهرا٢٤ً خطوط اإلنتاج



 

  

 ٨٥  

  :٢مشروع حصاد  -٢

يـشمل هـذا    ). ١ امتداد لمشروع حصاد   (١  هو عبارة عن خطة توسعية لمشروع حصاد       ٢مشروع حصاد   

يهـدف  . ١  التي تم إنشائها من خالل مشروع حـصاد        مصانع المواد الخام   ل زيادة الطاقة اإلنتاجية  المشروع  

  : إلى زيادة إنتاج المواد الخام كما يلي٢مشروع حصاد 

مـادة   طـن سـنوياً مـن        ٨٠,٠٠٠طن سـنوياً إلـى       ٣٠,٠٠٠زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع األول من        -

 ).ECH (االيبكلوروهيدرين

  طن سنوياً من مـادة قلويـات       ١١٦,٠٠٠وياً إلى   طن سن  ٥٠,٠٠٠زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع الثاني من        -

  ).الصودا (الكلور

كلوريـد   طـن سـنوياً مـن        ١٣٠,٠٠٠طن سنوياً إلى     ٤٥,٠٠٠زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع الثالث من        -

 .)مادة ثانوية من المصنع األول (الكالسيوم

  االيبوكسي حتياجات مصنع سنوياً من ا  ) ألف طن  ٦٦% (١٠٠ أن يتوفر للشركة     ٢ مشروع حصاد    بعديتوقع  

 .في السوق) ألف طن ١٤(وسوف يتم بيع الكمية المتبقية ، من مادة االيبكلوروهيدرين

سنوياً من منتجات المصنع الثاني من قلويات الكلـور إلـى           % ٧٥سيتم تحويل   ، ٢وبعد تنفيذ مشروع حصاد     

  .ا باستخدام الباقي في عملياتهاوسوف تقوم جن، والتي بدورها تنتج حبيبات الصودا الكاوية، شركة صودا

  .وسوف يصدر الفائض إلى السوق العالمي، سيتم تسويق كلوريد الكالسيوم محلياً في دول الخليج

ومن المتوقع أن   ، عملية االكتتاب موضوع هذه النشرة     إتمامبعد   ٢سوف يبدأ العمل على تنفيذ مشروع حصاد        

   . شهرا٣٠ًزمة إلنهاء المشروع التبلغ الفترة الزمنية ال

  زيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة صودا : ٢ -١٣

سيتم الحصول علـى    ) سبعة وأربعون مليون ريال   ( مليون ريال    ٤٧ حوالي تبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع    

)  مليون ٢٠(وما تبقي من المبلغ     ،  الشركة حقوق ملكية  مليون ريال منها من خالل الزيادة المقررة في          ٢٧مبلغ  

  . صندوق التنمية الصناعيةمن  تمويله عن طريق قرض سيتمف

 طـن سـنوياً إلـى       ٥٠,٠٠٠تخطط شركة نماء لتوسعة مصنع صودا بحيث يتم مضاعفة طاقته اإلنتاجية من             

  .وذلك من خالل زيادة خطوط اإلنتاج،  طن سنويا١٠٠,٠٠٠ً

ومن المتوقـع أن    ،  موضوع هذه النشرة   عملية االكتتاب  إتمامبعد  ويتوقع أن تبدأ الشركة بتنفيذ خطتها التوسعية        

فـي  " التوسعة لشركة صودا  مشروع  "قسم  التفاصيل في    ( شهراً ١٥زمة إلنهاء المشروع    التبلغ الفترة الزمنية ال   

  .)"٣٣"صفحة رقم 

  

  

  

  



 

  

 ٨٦  

  المشاريع المستقبلية : ٣ -١٣

ـ                :استحواذ  ناعة إنتـاج    حددت شركة نماء بعض األهداف لتحقيقها في المستقبل لزيـادة التوسـع فـي ص

 وحيث أن شركة جنا تقوم حالياً بإنتاج راتنجات االيبوكـسي فـي الـشكل               .االيبوكسي ومشتقاته الصناعية  

ولتعزيـز  . فإن استخدامات هذه المادة بأشكالها المشار إليها تنحصر في صناعات محددة          ، السائل والصلب 

 عـن   ياستخدام منتجاتها من االيبوكـس    مبيعاتها في األسواق العالمية يتوجب على شركة جنا توسيع قاعدة           

طريق إضافة المنتجات المتخصصة والمواد المضافة األخرى التي تضاف إلى مادة االيبوكسي فتزيد مـن               

وفي إطار خطط شركة    . وبالتالي تزيد من فرص جنا التنافسية     ، إمكانية استخدامها ألغراض أخرى متعددة    

فقد قامت بدراسة ما    ،  ألف طن سنوياً من اإليبوكسي     ١٢٠إلى   ألف طن    ٦٠جنا لزيادة طاقتها اإلنتاجية من      

من هنا بدأت الشركة في     . يقتضيه ذلك من زيادة قدرة المنافسة وتوفير تشكيلة أكبر من منتجات اإليبوكسي           

فـي هـذا    . النظر في إمكانية شراء حصة في شركة قائمة تمتلك الخبرات الفنية وتتميز بقلة تكلفة اإلنتاج              

 عدة خيارات استناداً على عدة معايير فنية وتسويقية ومالية واستقرت على شركة              نماء ت شركة اإلطار درس 

بالفعل باالتصال بها والتي أبدت بدورها رغبتها فـي بيـع           نماء   وقامت   .هندية الجنسية كأفضل خيار متاح    

 مقـدرة ممـا     وتتميز هذه الشركة بامتالكها لمعامل لألبحاث والتطوير وخبرات فنيـة         . من حصتها % ٥٠

يجعلها تمثل إضافة حقيقية ألعمال شركة جنا بحيث تتمكن مباشرة من المنافسة بقوة وزيادة إنتاجهـا مـن                  

وقـد وصـلت    . مادة االيبوكسي وحيازتها للمواد الخاصة والمقوية التي تزيد من نطاق استخدام االيبوكسي           

راء مراجعة مالية وقانونية وفنية وتسويقية      المفاوضات بين الشركتين إلى مرحلة متقدمة وتم االتفاق على إج         

 مليون مـن األمـوال      ١٠٠ حوالي    نماء سوف تستخدم شركة  و. يحدد على أساسها الشروط النهائية للصفقة     

   .لغرض االستحواذ هذا الشركة حقوق ملكيةالتي سيتم الحصول عليها عن طريق الزيادة المقررة في 

توعب جميع موظفي المجموعة واالنتقال مـن المقـر المـستأجر            ستقوم الشركة ببناء مقر جديد يس      :مباني 

موافقة الهيئة الملكية للجبيل     ىعلوقد حصلت الشركة    ،  مليون ريال  ٥٠وتقدر تكاليف المبني بحوالي     . حالياً

 وتـاريخ   ٢٨٠٤/٢٨/ أرض بمدينة الجبيل الصناعية بموجب الخطـاب رقـم ن ت           قطعةالستئجار  وينبع  

 .هـ٠٥/٠٥/١٤٢٨

ولكنها لم  ، المطلوبةقروض  الشركة بتقديم طلب إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على           القامت  

وقد حصلت الشركة على التزامات من بعض البنوك المحلية لتمويل خطـط            . تحصل على الموافقة النهائية بعد    

  .الشركة واستثماراتها

  

  

  

  

  

  

 



 

  

 ٨٧  

  م٢٠٠٤ق األولوية الذي تم عام استخدام متحصالت االكتتاب في أسهم حقو : ٤ – ١٣

 ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ إلـى     ريال سعودي  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠قامت شركة نماء بزيادة رأسمالها من       ، م٢٠٠٤ في عام 
 ريـال   ١٠ ريال وعالوة إصـدار      ٥٠ مليون سهم حقوق أولوية بقيمة اسمية        ٨عبر إصدار عدد    ريال سعودي   
  . ريال سعودي٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠حيث بلغت صافي متحصالت االكتتاب ، للسهم الواحد

 باعتباره خياراً استراتيجياً    ١ كان الغرض من زيادة رأس المال هو توفير جزء من تمويل تنفيذ مشروع حصاد             
 فـي  للشركةللشركة لتزويد المشاريع القائمة بالمواد الخام وتقليل تكاليف التصنيع وبالتالي زيادة القدرة التنافسية         

  .األسواق العالمية

   :م٢٠٠٤ استخدام متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية الذي تم عام  كيفية التاليويوضح الجدول

  م٢٠٠٤استخدام متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية الذي تم عام 

  )آالف الرياالت(المبلغ المستخدم   طريقة االستخدام

    : زيادة في حقوق الملكية-١

  ١٩١,٤٥٥  شركة جنا -

  ٨,٠٠٠  شركة صودا -

  ١,٠٠٠  شركة نماء لالستثمار الصناعي -

    : استثمارات في-٢

  ١٠٩,٨٣١  صناديق استثمارية -

  ٢٠,٠٠٠  شركة ينساب -

  ٧٨,٣٤٩  سندات التنمية السعودية -

  ٦١,٩٦٣   قرض لشركة جنا-٣

  ٦,٢٤٩   تكاليف دراسات لمشاريع متنوعة-٤

  ١,١٣١   شراء موجودات ثابتة-٥

  ٤٧٧,٩٧٨  المجموع

  ٢,٠٢٢  )نقداً(ي الرصيد المتبق
  إدارة شركة نماء: المصدر

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٨٨  

   اإلدارةأعضاء مجلس  إقرارات - ١٤

  بيان عدم إفالس أعضاء مجلس اإلدارة والمصالح المباشرة وغير المباشرة لهم:  ١ - ١٤

  :اآلتييعلن أعضاء مجلس اإلدارة والمراقب المالي والسكرتير وأعضاء اإلدارة العليا في تاريخ هذه النشرة 

بأن أياً منهم أو أي أحد مـن        وأفراد اإلدارة العليا المحددين في نشرة اإلصدار        دارة  اإليقر أعضاء مجلس     
  .كبار التنفيذيين أو أمين سر المصدر لم يعلن إفالسه في أي وقت من األوقات ولم يخضع إلجراءات إفالس

أسهم الشركة الموضحة فـي صـفحة       في  وأعضاء اإلدارة العليا     مجلس اإلدارة    أعضاءعدا عن ملكية     
ال توجد مصالح مباشرة أو غير مباشرة ألي عضو مـن           ، على التوالي " ٤٤" رقم    والصفحة "٣٩"قم  ر

  .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم المصدر

  العموالت أو الخصومات أو أتعاب الوساطة : ٢ - ١٤

، أو أي الـشركة ها تو أي عوض غير نقدي منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أ        ال توجد  
زيـادة فـي رأس      خالل السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ تقديم طلب ال        الشركات التابعة لها  عضو في   

 تتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية، ألي من أعضاء مجلـس اإلدارة أو               ،المال كما في هذه النشرة    
 .التنفيذيين، أو القائمين بالترويج أو الخبراءأعضاء مجلس اإلدارة المقترحين، أو كبار 

     في األعمالانقطاعالتغييرات الجوهرية وعدم حدوث  : ٣ - ١٤

 الشركة أو نشاط    ال توجد نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط         أنه   يقر مجلس إدارة الشركة    
 .أي من الشركات التابعة لها

 يقـر مجلـس إدارة   ،"٧٢"الموضحة في صفحة رقـم    الماليةعن الخسائر غير المحققة من المحافظ     عدا   
 الشركات التابعة لها   أو   شركة ال يوجد أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري لل           هنبأالشركة  

خالل السنتين الماليتين السابقتين لسنة اإلدراج باإلضافة إلى الفترة منذ نهاية المدة التـي يـشملها تقريـر                  
 .انوني وحتى تاريخ اعتماد نشرة اإلصدارالمحاسب الق

لم تتعـرض ألي انقطـاع       يؤكد مجلس إدارة الشركة أن أعمال وأنشطة الشركة والشركات التابعة لها           
يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً على الوضع المالي خالل األشهر االثني عشر األخيـرة                  

   .التي سبقت مباشرةً تاريخ هذه النشرة

  رأس المال العامل : ٤ - ١٤

 رأس مال عامل يكفي لمـدة       والشركات التابعة لها  يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لدى كل من الشركة           
  . عشر شهراً تلي مباشرةً تاريخ إصدار هذه النشرةيإثن

      إقرارات أخرى : ٥ - ١٤

  :إضافة لإلقرارات أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة أيضاً بأنه

صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو              ال توجد أي     
  .اقتراح تكون له فيه مصلحة جوهرية

 أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافـآت                توجدال   
  .تمنح لهم

  .ار التنفيذيين حق االقتراض من الشركةال توجد أي صالحيات تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو لكب 

  . من نظام الشركات٧٠ والمادة ٦٩مادة لا التام بأحكام م اإلدارة بااللتزايقر أعضاء مجلس 



 

  

 ٨٩  

  ملخص العقود األساسية  – ١٥

  العقارات المستأجرة من قبل نماء والشركات التابعة لها  :١ - ١٥

هــ الموافـق    ٠٤/٠٧/١٤١٨يـل وينبـع بتـاريخ        جنا والهيئـة الملكيـة للجب       شركة  بين جارإي يةاتفاق 
 سنة  ٢٥ اإليجارمدة اتفاقية   . يبوكسي اال راتنجات إلنتاج الجبيل   مصنعتم بموجبها إيجار     م٠٤/١١/١٩٩٧

  . هجرية

هــ الموافـق    ٢٦/٠٧/١٤٢٦جنا والهيئـة الملكيـة للجبيـل وينبـع بتـاريخ            شركة   بين   إيجاراتفاقية   
 سنة  ٢٥مدة اتفاقية اإليجار     .١  حصاد روعمش الخاصة ب   األرض  قطعة  تم بموجبها إيجار   م٠٢/٠٨/٢٠٠٥

 . هجرية

 .م٢٢/٠٥/٢٠٠٧هـ الموافـق    ٠٥/٠٥/١٤٢٨بتاريخ  جبيل وينبع   ل والهيئة الملكية ل    بين شركة نماء   إيجارعقد   
  .سنة هجرية ٣٠وهو لمدة ) المقر الرئيس(هذا العقد يتعلّق بمكاتب الشركة اإلدارية 

 والخـدمات   للمقـاوالت  الهطالنـي التجاريـة      ن ومؤسسة عبد الرحم   للكيماوياتنماء  كة  شر بين   إيجار ةاتفاقي 
المكتب الرئيس لشركة نمـاء     م تم بموجبها إيجار     ١٩/٠٧/٢٠٠٤هـ الموافق   ٠١/٠٦/١٤٢٥خ  بتاري الصناعية

  .هجرية سنوات ٤مدة اتفاقية اإليجار  .للكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية

 والخدمات  للمقاوالت الهطالني التجارية    نستثمار الصناعي ومؤسسة عبد الرحم    لالنماء  شركة   إيجار بين    ةاتفاقي 
نمـاء  شركة  المكتب الرئيس ل  م تم بموجبها إيجار     ٢١/١٢/٢٠٠٦الموافق  هـ  ٢٩/١١/١٤٢٧بتاريخ   الصناعية

 مدة اتفاقية اإليجار سنة هجريـة     . عربية السعودية في مدينة الجبيل الصناعية، المملكة ال     ستثمارات الصناعية   لال
  .قابلة للتجديد

  أهم عقود التصنيع والتسويق والخدمات : ٢ - ١٥

تـاريخ  ب يابانيـة ال Showa Denko K.K نماء وشـركة شـوا دنكـو   شركة  بين  شركةاتفاقية ترخيص 
ـ وميم  تـص ل ترخيـصاً منح شركة نماء     تم بموجبها    ،م١٧/١٠/١٩٩٧هـ الموافق   ١٥/٠٦/١٤١٨  ةهندس

المملكـة العربيـة    ، بمنطقـة الجبيـل الـصناعية     ) ECH(مادة االيبكلوروهيدرين   وتشغيل مصنع   إنشاء  و
 ،أيـضاً . التقنية والمعلومـات الفنيـة والخبـرة       على  هذه االتفاقية   شركة نماء بموجب   ستحصل. وديةعالس
حـسب شـروط    بمـصنع   نماء تأسيس شركة فرعية المتالك وتـشغيل ال       يحق لشركة   ، بموجب االتفاقية و

م أو من تاريخ اعتماد     ١٧/١٠/١٩٩٧بدأ من تاريخ توقيع االتفاق في       تعاماً   ١٢تمتد االتفاقية لمدة    . االتفاقية
  .حسب ما يقتضي النظامب ،اليابانيةاالتفاقية من الحكومة 

شركة سـيبا   اتفاقية خدمات تسويقية واتفاقية ترخيص عالمة تجارية واتفاقية خدمات فنية بين شركة نماء و              
م لتصنيع وتسويق وبيع منتجات     ١٧/٠١/١٩٩٥هـ الموافق   ١٥/٠٨/١٤١٥بتاريخ  ) سيبا(جايجي المحدودة   

لهـا   تابعـة   ة االتفاقيات لشرك   هذه  التنازل عن  ء يحق لشركة نما   ،وبموجب االتفاقيات . يبوكسيراتنجات اال 
  شركة ها بموجب هذه االتفاقيات لصالح     عن التزاماتها وحقوق   ءنماشركة  وقد تنازلت   .  نماء فيها أغلبية   تملك
 هذه  ىوفي نفس الوقت تنازلت سيبا عن التزاماتها وحقوقها بمتقض        . م٠١/٠١/٢٠٠٠  تاريخ من ابتداءجنا  

        "المتقدمـة للمـواد   هنتـسمان   " سـمها فيمـا بعـد إلـى         ا التي غيـرت     A.Gاالتفاقيات لصالح فانتيكو    

Huntsman Advanced Materials) ويتم اآلن تنفيذ االتفاقيات بين جنـا وهنتـسمان وفقـاً    .)سويسرا 
حيث بدأت جنا بتسويق منتجاتها في األسواق اإلقليمية بدون         ، م٠١/٠٢/٢٠٠٧  تاريخ لملحق تم توقيعه في   

 .أية قيود

 تـاريخ فـي   DOW Middle East Company الـشرق األوسـط   –جنا وشركة داو شركة عقد بين  
شـركة جنـا بمـادة االيبكلوروهيـدرين         توريديتم بموجبها   م  ١٠/٠٤/٢٠٠٠هـ الموافق   ٠٥/٠١/١٤٢١

)ECH( . من م٣٠/٠٦/٢٠٠٧م وحتى ٠١/٠٤/٢٠٠٦العقد ساري المفعول بدء. 



 

  

 ٩٠  

، التابعـة  Whyte Chemicalsميكلز يم بين شركة جنا وشركة وايت ك١٥/٠٤/٢٠٠٧توقيع اتفاقية توريد في  
تفاقية، ستقوم شركة وايت بتوريد و تسويق مادة االيبوكسي         وبموجب هذه اال  . لمجموعة وايت غروب البريطانية   

أوروبا، جنوب أميركا، أوكرانيا،    : سيشمل التسويق والتوريد، وبحسب االتفاقية، الدول التالية      . جناالتي تصنّعها   
لت االتفاقية  دخ. ، سويسرا، الهند، استراليا، الواليات المتحدة األميركية، كوريا، فيتنام وسنغافورا         جروسيا، النروي 

  .م٣١/١٢/٢٠٠٨وتنتهي االتفاقية بتاريخ . م٠١/٠٤/٢٠٠٧حيز التنفيذ بأثر رجعي حدد بتاريخ 

 لمعامـل  SAIPEM جنا وشركة سـايبم العربيـة الـسعودية   شركة  توقيع اتفاقية خدمات مراقبة التشييد بين        
. م٠٨/٠٥/٢٠٠٧ك في تاريخ    وذل، ١ في مشروع حصاد  )  الكلور، كلوريد الكالسيوم   -، قلوي ابكلوروهيدرين(

 هذه المدة مـن     تبدأ.  وهي المدة المتوقع خاللها أن تنهي شركة سايبم خدماتها          شهراً ٢٧وتمتد االتفاقية لمدة    
م ولـيس مـن تـاريخ توقيـع االتفـاق           ٠٨/٠٢/٢٠٠٥تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ فـي تـاريخ           

ما زال العمـل علـى المـشروع       و ،م٠٨/٠٥/٢٠٠٧يخ   وقد انتهت المدة المحددة في تار      .)م٠٨/٠٥/٢٠٠٧(
  . يخص بتمديد العمل حتى نهاية المشروع وبأسعار محدثةجاري بحسب بند في نفس االتفاقية

وبموجب هـذه   . ، وهي شركة تركية   AKKIM ا وأكيم كيميا  توقيع اتفاقية خدمات تقنية وترخيص بين جن       
وتنتهي هذه االتفاقية مع    . قنيات وتشغيل مصنع قلويات الكلور    كيم بتصميم، تشييد، تقديم الت    أاالتفاقية، ستقوم   

 .م٠١/٠٦/٢٠٠٨  تاريخانتهاء البرنامج المحدد لتجهيز وتشغيل المصنع والذي من المتوقع أن ينتهي في

اليابانيـة     Chlorine Engineeringانجنيرنج اتفاقية ترخيص تقني بين شركة جنا وشركة كلورينتوقيع  
انجنيرينج بمنح شركة جنـا حـق غيـر حـصري         قامت بموجبها شركة كلورين    م١٥/٠٦/٢٠٠٥بتاريخ  

 تمتد مـدة  .االتفاقيةووفقاً لمواصفات محددة في  (Electrolyzer System)نظام تحليل الكترواليزر الستخدام
 شـركة جنـا فـي     يستمر حق   و حتى تاريخ انتهاء براءة االختراع المسجلة باسم شركة كلورين،         االتفاقية

  .بعد ذلك التاريخ خدام هذا النظاماست

، شركة ألمانيـة  GEA MESSO ميسو آيي إتوقيع اتفاقية خدمات وتوريد معدات بين جنا  وشركة جي  
وبموجب هذه االتفاقية، ستحصل جنا على التقنية، المعلومات الفنيـة، الخـدمات            . م٢٠/٠٦/٢٠٠٧بتاريخ  

ومن المتوقع أن تنتهي هذه االتفاقية بتاريخ       .  الكالسيوم والمستندات الهندسية والخبرة لتشغيل مصنع كلوريد     
  .م وهو التاريخ الذي ينتهي بموجبه برنامج تشغيل المصنع٠٨/٠٨/٢٠٠٩

وبموجب هذه االتفاقية،   .  رقائق الصودا بين نماء وشركة سابك للتسويق       إلنتاجتوقيع اتفاقية توريد المواد الخام       
تم توقيع االتفاقية   .  رقائق الصودا من شركة صدف عبر شركة سابك        جإلنتا األولية على المواد    نماءستحصل  

 .واالتفاقية غير محددة المدة. م١٩/٠٢/١٩٩٥ التنفيذ بتاريخ حيزودخلت . م٢٧/٠٥/١٩٩٥بتاريخ 

. Bertrams Chemicalsتوقيع اتفاقية خدمات وتوريد معدات وآالت بين شركة صودا وشركة بيرترامس  
 جديدة فـي   إنتاجستقوم شركة بيرترامس بتصميم وتركيب وتجهيز وتشغيل خطوط          ،وبموجب هذه االتفاقية  

.  طن سـنوياً ألف ١٠٠ طن سنوياً إلى ألف ٥٠ للمصنع من اإلنتاجيةمصنع شركة صودا لمضاعفة الطاقة      
 .واالتفاقية غير محددة المدة، م٠٤/٠٨/٢٠٠٧االتفاقية في تاريخ تم توقيع 

 –" كيميكلـز داو  "مدير المبيعات السابق لـشركة      يبوكسي بين شركة جنا و    التوقيع اتفاقية تسويق منتجات ا     
 لتمثيل شركة   وذلك، )شركة أمريكية تعمل في مجال صناعة الكيماويات واألدوية واألغذية         (الشرق األوسط 

م وتجـدد   ٠١/٠١/٢٠٠٧مدة االتفاقية عام واحد تبدأ في تاريخ        . جنا مع كبار العمالء المحتملين في أوروبا      
  . على أساس سنوي
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    االكتتاب التعهد بتغطية – ١٦
  

                   متعهد التغطية  : ١-١٦

  للخدمات الماليةشركة الراجحي             :االسـم

  

  
  شارع العليا العام        :العنوان

  ١١٤١١ ، الرياض٢٨ب .ص
  المملكة العربية السعودية 

  + ٩٦٦ - ١ - ٤٦٢٩٩٢٢: هاتف
  +٩٦٦ - ١ - ٤٦٢٤٣١١: فاكس

     سهم٥٢,٠٢٠,٠٠٠     :عدد أسهم حقوق األولوية

    ريال سعودي ١٥        :سعر الطرح

  

  ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب  : ٢-١٦

 شركة نماء للكيماوياتبموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين 

  :ومتعهد تغطية االكتتاب

 عقب لالكتتاب المطروحة األسهم بيع يتم بأن االكتتاب تغطية لمتعهداويات نماء للكيم شركة تعهدت

 أسهم أي وجود حالة في نفسه االكتتاب تغطية لمتعهد أو المستحقين للمساهمين االكتتاب فترة نهاية

  .المستحقين للمساهمين تخصيصها أو بها االكتتاب يتم لم جديدة

 عدد إجمالي من بها االكتتاب يتم لم التي باألسهم بيكتت بأن للشركة االكتتاب تغطية متعهد يتعهد

  .االكتتاب بسعر وذلك ،التخصيص تاريخ في المطروحة األسهم

  الرسوم والمصروفات  : ٣-١٦

 لمتعهد تغطية االكتتاب رسوم تغطية على أساس إجمالي العوائد من طرح االكتتاب، شركة نماءدفع ت

 شركة نماءستقوم كما . المتفق عليهااالكتتاب قاً لحصص تغطية والتي سيتم دفعها لمتعهد التغطية وف

  . المتعلقة بطرح االكتتاب إلى متعهد االكتتاب)المعقولة (بدفع الرسوم والتكاليف والمصاريف



 

  

 ٩٢  

  النظام األساسي لشركة نماء للكيماوياتملخص   – ١٧
  

  : اسم الشركة

  )٥(.شركة نماء للكيماويات

  :أغراض الشركة

  . والكيماويةةامة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماويامتالك وإق )١

 .تشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها الشركة وتقديم الدعم الفني والصيانة )٢

تطوير التقنية الصناعية ذاتياً في المجاالت الممكنة عن طريق تدعيم القدرة على البحث والتطوير وتشجيع مواهب                 )٣
 .ختراع وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصةاالبتكار واال

 .التجارة فيما يتعلق بأعمال الشركة )٤

تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات الالزمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينهـا والمعـارض               )٥
 .تخزين والبيع والشراءالالزمة لعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع وال

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماالً أن  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو         )٦
كما يجوز لها أن تمتلك األسهم أو الحصص فـي هـذه             ،شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها        

كما يجوز لها أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجـه مـن                ،شتريها تدمجها أو تدمج فيها أو ت      الشركات أو 
يزيد على عـشرة     من احتياطياتها الحرة وال   %) ٢٠(الوجوه مع الشركات األخرى بما ال يتجاوز عشرون بالمائة          

يتجاوز إجمـالي هـذه المـشاركات قيمـة هـذه       من رأس مال الشركة التي تشارك فيها وأن ال   %) ١٠(بالمائة  
  )٦(.العادية في أول اجتماع لها عامةتياطيات مع إبالغ الجمعية الاالح

  :المركز الرئيس للشركة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية ويجوز لمجلـس               يقع المركز الرئيسي  
   )٧(.أو خارجهابية السعودية اإلدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العر

  :مدة الشركة

مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة بإعالن تأسيسها ويجـوز دائمـاً         

  .   غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقلعامةإطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية ال

  :رأس المال واألسهم

مقسم إلـى   ) سبعمائة وخمس وستون مليون ريال سعودي ال غير         (  ريال   ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠حدد رأس مال الشركة بمبلغ      

 ريـال   ١٠ لكل منهـا     االسميةمتساوية القيمة تبلغ القيمة     ) ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف سهم     ( سهم   ٧٦,٥٠٠,٠٠٠

  )٨(.وجميعها أسهم عادية نقدية) عشرة ريال سعودي(

  

  

  

                                                 
  هـ٠٩/١١/١٤٢٦ماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة بتاريخ    تم تعديل المادة بموجب اجت )٥(
 هـ٢٠/٠٢/١٤١٩   تم تعديل المادة بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية األولى بتاريخ  )٦(
  هـ٩٠/١١/١٤٢٦   تم تعديل المادة بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة بتاريخ  )٧(
  هـ١٦/٠٥/١٤٢٨المادة بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة بتاريخ تم تعديل )    ٨(



 

  

 ٩٣  

  :سديد قيمة األسهمعدم ت

إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المساهم بخطـاب مـسجل                     

على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليـوم المحـدد                    

ستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من حـصيلة البيـع               للمزايدة أن يدفع القيمة الم    

المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم فإذا لم تفي حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي مـن                     

ري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بـذلك           وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشت       .جميع أموال المساهم  

  .في سجل المساهمين

  :األسهم

يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفـي هـذه                    تكون األسهم اسمية وال   

هم غير قابل للتجزئة فـي مواجهـة        الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى والس            

الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختـصة بالـسهم                   

  .ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم

  :تداول األسهم

يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون قبـل نـشر    اتها واستثناءاً من ذلك الاألسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاد    

 تاريخ إعالن   تقل كل منها عن اثنتي عشر شهراً من        الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن خمس سنوات مالية كاملة ال         

ون أو التي تعطى مقابل حصص عينية       يجوز تداول أسهم زيادة رأس المال التي يكتتب بها المؤسس           كما ال  تأسيس الشركة 

إذا تمت زيادة رأس المال في فترة الحظر المذكورة على أن تبدأ مدة الخمس سنوات في هذه الحالة مـن تـاريخ تعـديل         

  .بالسجل التجاري بما يفيد الزيادةبيانات الشركة 

  . التجارة بالترخيص بذلكويلزم إلجراء التداول المنصوص عليه في الحالتين السابقتين صدور قرار من وزير

 لويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها ومع ذلك يجوز خال     

فترة الحظر نقل ملكية األسهم النقدية وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحـد أعـضاء                      

  .مها كضمان لإلدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته على الغيرمجلس اإلدارة لتقدي

  :سجل األسهم

تتداول األسهم االسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنـتهم                

القيد على السهم وال يعتد بنقل ملكية السهم فـي          ومحل إقامتهم وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا           

 من تاريخ القيد في السجل المذكور ويقيد االكتتاب في األسهم وتملكها قبول المـساهم لنظـام              إالمواجهة الشركة أو الغير     

غائباً وسواء  الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً ألحكام هذا النظام سواء كان حاضراً أو                 

  .كان موافقاً على هذه القرارات أو مخالفا لها

  

  

  

  

  

  



 

  

 ٩٤  

  :زيادة رأس المال

 غير العادية زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس               عامةيجوز بقرار من الجمعية ال     )١
مله ويعين القرار طريقة زيادة     القيمة االسمية التي لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأك             

 .رأس المال

ويكون للمساهمين أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار  )٢
زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ويبدي كل مساهم رغبته كتابة في استعمال حقه في األولوية خـالل خمـسة                   

 .تاريخ النشر المشار إليهعشر يوماً من 

وتوزع تلك األسهم على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بـشرط أال                   )٣
يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين                 

بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه مـن                الذين طلبوا أكثر من نصيبهم      
  .األسهم الجديدة ويطرح ما تبقى من األسهم لالكتتاب العام

  :تخفيض رأس المال

. غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخـسائر  عامةاليجوز بقرار من الجمعية    

يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر                  وال  

التخفيض في هذه االلتزامات ويبين القرار طريقة التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة                  

ل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في             بداء اعتراضاتهم عليه خال   إلوجبت دعوة الدائنين    

البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستندات في الميعاد المذكور وجب على                   

  .الً الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آج

  :مجلس إدارة الشركة

عن طريق التصويت التراكمـي     العادية   عامةالمن سبعة أعضاء تعينهم الجمعية      يتكون  مجلس إدارة   يتولى إدارة الشركة    

  )٩(.لمدة ثالث سنوات

  :أسهم الضمان

 وتودع هذه   .ل عن عشرة ألف ريا    االسميةتقل قيمتها    يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة ال           

 وتخصص هذه   .األسهم خالل ثالثين يوماً من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض                

األسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحـددة لـسماع دعـوى                    

من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة وإذا لم يقدم عضو              ) ٧٧(المسئولية المنصوص عليها في المدة      

  .مجلس اإلدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته

  :انتهاء عضوية مجلس اإلدارة

ملكة وإذا شغر سارية في المتنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات           

مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة جاز للمجلس أن يعين مؤقتاً عضو في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على                    

وإذا نقص عدد أعضاء مجلـس اإلدارة عـن         . العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه          عامةالالجمعية  

العادية في أقرب وقت ممكن لتعيـين العـدد الـالزم مـن              عامةالعوة الجمعية   النصاب الالزم لحصة اجتماعاته وجب د     

  .األعضاء

  

  
                                                 

  هـ١٦/٠٥/١٤٢٨   تم تعديل المادة بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة بتاريخ  )٩(



 

  

 ٩٥  

  :اختصاصات مجلس اإلدارة

مع مراعاة اإلختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات فـي إدارة الـشركة        

ء والرهن والمشاركة في مشاريع وشـركات أخـرى وتقـديم           وتمثيلها أمام الغير ويتضمن  ذلك دون حصر البيع والشرا         

الضمانات والكفاالت لطرف ثالث والتوقيع على كافة الوثائق الرسمية أمام كافة الجهات وإبرام العقود واإلقتراض بمـا ال                  

  )١٠(.من رأس مال الشركة% ٧٥يتجاوز 

  : مجلس اإلدارةمكافآت

من هذا النظام ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى        ) ٤١( عليها في المادة     تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص      

العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب                  عامةالالجمعية  

 ما قبـضه أعـضاء      في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان              

  .المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية

  :رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة وسكرتير مجلس اإلدارة

ركز يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس وميعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ويجوز أن 

   .العضو المنتدب

ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام الغير وله حق توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو من غيرهم                   

وتكون المكافآت  . في المرافعة أو المدافعة عن الشركة كما يحدد مجلس اإلدارة صالحيات واختصاصات العضو المنتدب             

ضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة حسبما يقرره مجلس اإلدارة في هـذا              التي يحصل عليها كل منهم باإل     

  .الشأن

 ويعين مجلس اإلدارة سكرتيراً من بين أعضائه أو من غيرهم وتحدد اختصاصاته ومكافأته من قبـل مجلـس اإلدارة وال            

دة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز       تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن م           

تجديد رئاسة رئيس المجلس لمدة واحدة فقط وبالنسبة للعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس اإلدارة فإنه يجوز دائمـاً                  

  )١١(.إعادة تعيينهم

  :دعوة انعقاد مجلس اإلدارة

دعو إلى االجتماع متى طلب إليـه       يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة كتابية ويجب على رئيس المجلس أن ي             

  . من األعضاءاثنانذلك 

  :اجتماعات مجلس اإلدارة

يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره أصالة نصف األعضاء على األقل بشرط أال يقل عدد الحاضـرين عـن          ال

ئيس المجلـس أو مـن      أربعة وتصدر قرارات المجلس بأغلبية األصوات وإذا تساوت األصوات يرجح الرأي الذي فيه ر             

  )١٢(.يفوضه لرئاسة الجلسة

  :محاضر جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة

تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه                 

  .جلس اإلدارة الحاضرينرئيس المجلس والسكرتير على أن يتم التوقيع على قرارات المجلس من قبل جميع أعضاء م

  

                                                 
  هـ١٦/٠٥/١٤٢٨   تم تعديل المادة بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة بتاريخ  )١٠(
  هـ٢٠/٠٢/١٤١٩تم تعديل المادة بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول بتاريخ )    ١١(
 هـ١٨/٠٥/١٤٢٧   تم تعديل المادة بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة تاريخ  )١٢(



 

  

 ٩٦  

  :جمعيات المساهمينتمثيل 

  . المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وال يجوز انعقادها إال في مدينة الدمام عامةالالجمعية 

  :حق حضور الجمعية العامة

ن المكتتبـين ولكـل     لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره م                

وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس            عامةالمساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية        

  .عامةالاإلدارة في حضور الجمعية 

  :اختصاصات الجمعية العامة العادية

 العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة      عامةالالجمعية  غير العادية تختص     عامةالفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية        

وتنعقد مرة على أألقل في السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيـات عاديـة                     

   .أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك

  :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

  . تعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً غير العادية بعامةالجمعية التختص 

 العادية وذلك بنفس الشروط     عامةالجمعية ال وفضالً عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص              

  .واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

  :انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين

 العادية إذا طلـب     عامةالجمعية ال  للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو            عامةالجمعية ال تنعقد  

 عامـة الجمعية الوتنشر الدعوة النعقاد  .من رأس المال على أألقل% ٥ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل     

للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرون يوماً        في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي          

على أألقل وطالما أن األسهم اسمية يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتـشتمل الـدعوة                 

خالل المـدة   على جدول األعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة                

  . المحددة للنشر

  :النصاب الالزم النعقاد الجمعية العامة العادية

 العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل فـإذا لـم                 عامةالجمعية ال ال يكون اجتماع    

ثين يوماً التالية لالجتماع الـسابق      يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد خالل الثال             

من هذا النظام ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كـان عـدد            ) ٢٩(وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة        

  .األسهم الممثلة فيه

  :النصاب الالزم النعقاد الجمعية العامة غير العادية

يحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على أألقل فإذا لم              غير العادية صح   عامةالجمعية ال ال يكون اجتماع    

يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة                  

  .ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

  :حساب األصوات

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية                  

 ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشـتراك فـي التـصويت علـى                ،على أساس صوت واحد لكل سهم يمثله      

  .ارتهمالقرارات التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إد



 

  

 ٩٧  

  :صدور القرارات في جمعيات المساهمين

 العاديـة   عامـة الجمعيـة ال  تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات             

هم الممثلـة    غير العادية بأغلبية ثلثي األس     عامةالجمعية ال باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع كما تصدر قرارات          

في االجتماع إال إذا كان القرارات متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو حل الشركة قبل انقضاء                     

المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صـدر بأغلبيـة                      

  . في االجتماعثالثة أرباع األسهم الممثلة

  :مناقشات جمعيات المساهمين

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة                 

ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الـذي ال يعـرض مـصلحة           

  .  وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع أحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً.الشركة للضرر

  : الجمعيةاسةرئ

 رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس في حالة غيابه ويعين الـرئيس سـكرتيراً                  عامةيرأس الجمعية ال  

لجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلـين وعـدد           لالجتماع وجامعاً لألصوات ويحرر باجتماع ا     

األسهم في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت                 

 عقب كل اجتماع في     عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة             

سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات وترسل صوراً من هذه الوثـائق إلـى اإلدارة العامـة                   

  .للشركات بوزارة التجارة خالل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية

  :مراقب الحساباتتعيين 

 سنوياً وتحدد مكافآته    عامةالجمعية ال لمملكة تعينه   يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في ا            

  .ويجوز لها إعادة تعيينه

  :حقوق مراقب الحسابات

لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانـات                    

 وعلـى مراقـب     .وجودات الـشركة والتزاماتهـا    واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضاً أن يحقق م          

 السنوية تقريراً يتضمن موقف الشركة من تمكينه مـن الحـصول علـى البيانـات                عامةالجمعية ال الحسابات أن يقدم إلى     

واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيـه فـي مـدى                      

  .ت الشركة للواقعمطابقة حسابا

  :الماليةالسنة 

هـ ٠٧/٠٧/١٤١٣تبدأ السنة المالية األولى للشركة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في                

  . شهراً شمسيةراثنا عشم وتكون كل سنة مالية بعد ذلك ٣١/١٢/١٩٩٢ وافقالم

  :الميزانية وحساب األرباح والخسائر

 كما يعـد ميزانيـة   .رة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور           يعد مجلس اإلدا  

الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي                

 العادية بستين يوماً على األقل ويوقع رئيس مجلس اإلدارة عامة الالجمعيةيقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل انعقاد 

 النعقاد وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد               .رةعلى الوثائق المذكو  

زع في المدينة التي     وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة تو         . بخمسة وعشرين يوماً على األقل     عامةالجمعية ال 
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يقع فيها المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية عن تقرير مجلس اإلدارة والـنص                 

 عامةالجمعية ال  وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات قبل انعقاد              .الكامل لتقرير مراقب الحسابات   

  .لى األقلبخمسة وعشرين يوماً ع

  :توزيع األرباح

  )١٣(: والتكاليف األخرى على الوجه التاليعامةتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات ال

 ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى         .من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي     % ١٠يجنب   )١

  .المالبلغ االحتياطي المذكور نصف رأس 

 .وللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى )٢

 .من رأس المال المدفوع% ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  )٣

 ٢٠٠,٠٠٠من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبحد أقصى قدره          % ١٠ يخصص بعد ما تقدم ما ال يتجاوز         )٤

 ريال  ٣,٠٠٠ عضو إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو وقدرها            لكل) مائتين ألف ريال  (ريال  

عن كل جلسة باإلضافة إلى المبيت وبدل االنتقال للعضو غير المقيم ويوزع الباقي بعد ذلـك علـى المـساهمين                    

 .كحصة إضافية من األرباح وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرحل لألعوام التالية

  .ر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارةتدفع األرباح المقر

 غير العادية للنظر عامةالجمعية الإذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة 

ار الجمعية في جميع األحـوال فـي        من هذا النظام وينشر قر    ) ٥(في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة          

  .الجريدة الرسمية

  :المنازعات

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر 

لـشركة  منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر ا                   

  .بعزمه على رفع الدعوى

  :حل الشركة وتصفيتها

 على اقتراح مجلـس      غير العادية بناء   عامةالجمعية ال عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد لها تقرر              

 .نقضاء الـشركة  اإلدارة طريقة التصفية وتعيين مصفياً أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة با              

ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقـدر الـذي ال                     

  .يتعارض مع اختصاصات المصفين

  

  

                                                 
  هـ٠٩/١١/١٤٢٦خ    تم تعديل المادة بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة بتاري )١٣(
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  االكتتابشروط وتعليمات  -١٨

ال تعبئـة نمـوذج طلـب    قراءة تعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكم  المستحقينيجب على جميع المساهمين     
االكتتاب، حيث أن التوقيع على نموذج طلب االكتتاب بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شـروط وتعليمـات                 

  .االكتتاب المذكورة

 ويمكن. المستحق والمساهم الشركة بين ملزمة اتفاقية يمثل المستلمة للبنوك وتقديمه االكتتاب طلب على التوقيع إن
  :ةالتالي المستلمة البنوك من االكتتاب وطلب اإلصدار نشرة على الحصول حقينللمساهمين المست

  البنوك المستلمة
  البنك األهلي التجاري  بنك الجزيرة

  

  مصرف الراجحي  مجموعة سامبا المالية
   
  
   

  البنك السعودي الهولندي  بنك الرياض

  

  

   حقوق األولويةأسهم في تتابكاال  :١ - ١٨

حـق   يكـون  أولويـة  حقوق أسهم في لالكتتاب سهم ٥٢,٠٢٠,٠٠٠ طرح سيتم هذه اإلصدار شرةن بموجب

غير العادية التـي    في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامةالشركة سجالت في المقيدين للمساهمين هائشرا

 ").األحقية تاريخ("، )م٢٦/٠٧/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢٣/٠٧/١٤٢٩ في تاريخ السبتيوم عقدت 

 وسيتم ،الرسمية القائمة في للشركة الجديدة األسهم لتسجيل المالية السوق هيئة إلى طلبمت الشركة بتقد لقد

   .االكتتاب اكتمال بعد لالكتتاب المطروحة األسهم لتداول السعودية المالية السوق إلى تقديم طلب

 تـاريخ  مـن  المملكـة   فـي المـذكورة أعـاله   البنـوك المـستلمة   فروع في استالم طلبات االكتتاببدأ ي

ـــ ٠١/٠٨/١٤٢٩ ــق (ه ــاريخ ) م٠٢/٠٨/٢٠٠٨المواف ــى ت ـــ ١٢/٠٨/١٤٢٩وحت ــق (ه المواف

 المـستحق  المساهم وتزويد بختمه المستلم البنك سيقوم االكتتاب، طلب وتقديم توقيع وعند .)م١٣/٠٨/٢٠٠٨

 يتم لم أو صحيحة غير أو مكتملة غير االكتتاب طلب في المقدمة المعلومات أن تبين حالة وفي. منه بصورة
  .الغياً سيعتبر االكتتاب طلب فإن البنك المستلم، بواسطة ختمها

 امتيـازات  أو مزايـا  أية على يحصل فلن األولوية، حقوق أسهم في يكتتب ال الذي المستحق للمساهم بالنسبة

 فـي  االكتتاب في زئياًج أو كلياً اشتراكه عدم مقابل تعويض على حصوله عدا االكتتاب، ما في حقوقه مقابل

 عـدد  بنفس يحتفظ ولكنه أدناه، تفصيالً موضح هو ما وذلك حسب تعويض وجود شريطة له المستحقة األسهم

 األولوية حق ممارسة عدم المساهم المستحق اختار وإذا. المال رأس زيادة قبل األسهم من يملكه الذي األسهم

 في حصته تنخفض نسبة أن البديهي من فإن له، المستحقة األولوية حقوق أسهم في االكتتاب وعدم به الخاص

  .حالياً له المملوكة لألسهم اإلجمالية القيمة وانخفاض الشركة أسهم
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 وفـي . االكتتـاب  طلب بنود جميع يعبئ وأن االكتتاب وأحكام شروط على المستحق المساهم يوافق أن يجب

 أو كليـاً  الطلـب  ذلك رفض الشركة حق من فإن ،االكتتاب وأحكام شروط من الطلب ألي استيفاء عدم حالة

. األولويـة  حقـوق  أسهم من له تخصيصه يتم عدد يقبل أي أن االكتتاب طلب مقدم على يتعين كذلك. جزئياً

 مـدير  قبـل  من غير مختوم أو صحيحة غير أو كاملة غير معلومات على يحتوي اكتتاب طلب أي وسيعتبر

عقـداً   الشركة قبل من قبوله بعد ويعتبر تسليمه، بعد سحبه أو االكتتاب لبط تعديل يجوز وال. الغياً االكتتاب

  .والشركة المكتتب بين ملزماً

  :الجديدة األسهم في االكتتاب في يشاركون ال الذين المستحقون المساهمون

 نـسبة  النخفـاض  عرضة الجديدة األسهم في االكتتاب في يشاركون ال الذين المستحقون المساهمون سيكون
 الماليـة  السوق هيئة لتعليمات ووفقاً حالياً، لهم المملوكة األسهم قيمة انخفاض إلى الشركة إضافة في ملكيتهم
 أو كلياً االكتتاب في يشاركون ال الذين المستحقون المساهمون يحصل أنالممكن  من فإنه متطلباتها مع وتمشياً
 لهم المملوكة باألسهم سيحتفظون بأنهم علماً دناه،موضح أ هو كما احتسابه يتم وجد، إن تعويض، على جزئياً
 المستحقين المساهمين يحصل للسهم، فلن االكتتاب لسعر مماثالً طلب سعر أعلى كون حال في .االكتتاب قبل
  .األسهم الجديدة في االكتتاب في اشتراكهم عدم نتيجة تعويض أي على االكتتاب في يشاركوا لم الذين

 األسـهم  فـي  االكتتـاب  في يشاركوا لم الذين المستحقين للمساهمين) وجد إن (عويضالت مبلغ احتساب سيتم
  :للتالي جزئياً وفقاً أو كلياً الجديدة

 اإلضافية األسهم في االكتتاب متحصالت  -١

 ألسـهم  تـداول  آخر إغالق عند المستحقين المساهمين قبل من فيها االكتتاب يتم ال التي الجديدة األسهم
 )م٢٦/٠٧/٢٠٠٨الموافـق  (هـ ٢٣/٠٧/١٤٢٩ بتاريخ العادية غير الجمعية العامة انعقاد قبل الشركة

 يفوق األسهم من بعدد طلبوا االكتتاب الذين المستحقين للمساهمين تخصيصها سيتم") اإلضافية ألسهما("
 بحسب ذلكو، لهم المستحقة األسهم جميع في باالكتتاب قاموا قد ايكونو أن شريطة لهم، المستحقة األسهم
 المـستحقين  للمساهمين التخصيص في األولوية وسيكون االكتتاب، طلب في ضمنوه الذي الطلب سعر
 من عليها الحصول تم التي المبالغ وتعتبر. طلب سعر بأعلى اإلضافية األسهم في طلبوا االكتتاب الذين

) اإلداريـة  والمـصاريف  للشركة سيؤول الذي للسهم سعر االكتتاب خصم بعد (األسهم هذه في االكتتاب
   ").التعويض مبلغ ("يشاركوا لم الذين المستحقين المساهمين على توزيعها سيتم التي المبالغ هي

 التعويض مبلغ  -٢

 االكتتاب سعر خصم بعد (وجد، إن التعويض، مبلغ قسمة طريق عن سهم لكل المستحق التعويض تحديد سيتم
 وبذلك المساهمين المستحقين قبل من بها يكتتب لم التي األسهم عدد إجمالي على) سيؤول للشركة الذي لألسهم

 جزء مـن  أو كامل في يكتتب لم الذي المستحق للمساهم دفعه وسيتم سهم لكل المستحق التعويض تحديد يتم
  .ابه االكتتاب له يحق التي األسهم

 :الجديدة األسهم في االكتتاب طلب تعبئة

 مبلـغ  كامل به مرفقاً اكتتاب طلب في بها االكتتاب في يرغب التي األسهم عدد تحديد المستحق المساهم على
 التـي  األسهم عددضرب ب بها االكتتاب المستحق للمساهم يحق التي األسهم عدد  يحسب.المستحق االكتتاب
  .)٠,٦٨( في األحقية تاريخ في يملكها
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 :األسهم من إضافية أعداد في االكتتاب

 توافـق  التي العادية غير العامة الجمعية انعقاد قبل للتداول إقفال آخر عند الشركة سجالت في المسجلين للمساهمين يحق
 االكتتـاب  أولويـة  حق يمارس لم التي تلك لتغطية األسهم من إضافية أعداد في االكتتاب طلب المال، زيادة رأس على
  :فقط التالية الصحيحة بأحد األسعار االكتتاب ويكون. فيها

  .لالكتتاب الجديد السهم فيه طُرح يالذ السعر .١

 سـهم  سـعر  بين الفرق من بالمائة ثالثين يعادل مبلغ إليه مضافاً لالكتتاب الجديد السهم فيه طُرح الذي السعر .٢
 وسعر المال رأس زيادة على وافقت التي العادية غير العامة الجمعية عقد يسبق الذي التداول في نهاية الشركة
 مضروباً في ناتج قسمة عدد أسهم الشركة الحالي علـى  العادية، غير العامة قد الجمعيةع بعد المعدل السهم

 .صحيح رقم أقرب إلى مقربة عدد األسهم الجديدة،

 سـهم  سـعر  بين الفرق من بالمائة ستين يعادل مبلغ إليه مضافاً لالكتتاب الجديد السهم فيه طُرح الذي السعر .٣
 وسعر المال رأس زيادة على وافقت التي العادية غير العامة الجمعية عقد قيسب الذي التداول في نهاية الشركة
 مضروباً في ناتج قسمة عدد أسهم الشركة الحالي علـى  العادية، غير العامة عقد الجمعية بعد المعدل السهم

 .صحيح رقم أقرب إلى مقربة عدد األسهم الجديدة،

 سـهم  سـعر  بين الفرق من بالمائة تسعين يعادل مبلغ إليه فاًمضا لالكتتاب الجديد السهم فيه طرح الذي السعر .٤
 وسعر المال رأس زيادة على وافقت التي العادية غير العامة الجمعية عقد يسبق الذي التداول في نهاية الشركة
 مضروباً في ناتج قسمة عدد أسهم الشركة الحالي علـى  العادية، غير العامة عقد الجمعية بعد المعدل السهم
 .صحيح رقم أقرب إلى مقربة  األسهم الجديدة،عدد

 ٢١ للـسهم،  ريال ١٩ للسهم، ريال ١٧ للسهم، ريال ١٥ كالتالي األسهم من إضافية أعداد في االكتتاب أسعار وستكون
  .اإلضافية لألسهم واحد سعر من أكثر اختيار قالمستح للمساهم يجوز ال أنه مع مراعاة، للسهم ريال

 سـعر  بحسب التغطية متعهدي قبل من بها االكتتاب سيتم االكتتاب فترة نهاية بعد أعاله ذكر ما بعد تبقى جديدة أسهم ةأي
  .االكتتاب للسهم

  :المستحق للمساهم المستحقة األسهم كامل في االكتتاب

 لـه  يحـق  التـي  األولوية حقوق أسهم جميع في واالكتتاب حقه كامل استخدام في يرغب الذي المستحق المساهم على
 إلـى  المطلوبة والمستندات المستحق االكتتاب مبلغ بكامل مرفقاً ويقدمه اكتتاب طلب نموذج بتعبئة يقوم بها أن االكتتاب

  .االكتتاب فترة أثناء البنوك المستلمة فروع أحد

 فـي  األحقية تاريخ في يملكها التي القائمة األسهم عدد بضرب بها االكتتاب المستحق للمساهم يحق التي األسهم عدد يحسب
 يلـزم  حيثمـا  منه الكسري الجزء بشطب الرقم يدور بل األسهم، من كسري عدد في االكتتاب يجوز ال  بأنهعلماً، )٠,٦٨(

  .المستحقة األسهم عدد في ريال ١٥ بضرب فيحسب دفعه المكتتب على الذي يتعين االكتتاب مبلغ أما .األمر

  :المستحق المساهم قبل من الجديدة األسهم في كلياً االكتتاب عدم

 أي فعـل  عليـه  يتوجب فال بها، االكتتاب له يحق التي الجديدة األسهم في االكتتاب في مستحق مساهم أي يرغب لم إذا
 التعـويض،  مبلغ على الحصول في الحق له وسيكون االكتتاب في المشاركين غير المساهمين من وسيتم اعتباره. شيء
  .له المستحقة األسهم في االكتتاب في الحق اآلخرين المستحقين للمساهمين ونأعاله ويك موضح هو كما وجد، إن

 :الجزئي االكتتاب

 طلـب  تقـديم  عليه وجب كلها، وليس بها االكتتاب له يحق التي األسهم من جزء في االكتتاب المستحق المساهم أراد إذا
 االكتتاب ومبلغ األولوية حقوق احتساب لطريقة وبالنسبة االكتتاب، فترة أثناء المطلوبة والوثائق مبلغ االكتتاب به مرفقاً
 لألسـهم  بالنـسبة  مشارك غير مساهم أعاله المذكورة الحالة في المستحق المساهم وسيتم اعتبار. أعاله موضحة فهي

 .وجد إن التعويض، مبلغ على الحصول في الحق له فيها وسيكون باالكتتاب يقم لم والتي له المستحقة



 

  

 ١٠٢  

  :طلبات االكتتابمطلوب تقديمها مع الوثائق ال

ـ  الـصورة  بمطابقة المستلم البنك ويقوم الحال، ينطبق حسبما التالية، بالمستندات مشفوعاً االكتتاب طلب تقديم يجب  عم
  :للمكتتب األصل وإعادة األصل

 )الفرد للمكتتب (الشخصية البطاقة وصورة أصل -

 )األسرة ألفراد (العائلة دفتر وصورة أصل -

 )باالكتتاب آخر شخص توكيل حالة في (الشرعية الوكالة صك ورةوص أصل -

 )الفرد للمكتتب) (لأليتام (الوالية صك وصورة أصل -

 )الفرد للمكتتب (الحال ينطبق حيثما السعوديين، لغير بالنسبة اإلقامة وصورة أصل -

 االعتبارية للشخصية بالنسبة التجاري السجل وصورة أصل -

بخصم  المستلم البنك تفويض خالل من المستلمة البنوك فروع احد لدى االكتتاب طلب تقديم عند الكام االكتتاب مبلغ دفع يجب
ة المحلي البنوك أحد على مسحوب مصدق  مصرفيشيك طريق عن أو المستلم، البنك لدى المكتتب حساب من المطلوب المبلغ

  . نماء للكيماوياتمسجل باسم شركةو

 آخـر،  شخص عن نيابة الطلب تقديم حالة وفي) واألبوين األبناء (األولى الدرجة من ةاألسر أفراد بين التوكيل يقتصر
 صـادرة  المفعول سارية شرعية وكالة وصورة أصل يرفق وأن االكتتاب طلب على ويوقع اسمه الوكيل يكتب أن يجب
 السعودية القنصلية أو السفارة من مصدقة أو) السعودية العربية المملكة في المقيمين لألشخاص بالنسبة (العدل كتابة من
  ).السعودية العربية المملكة خارج المقيمين لألشخاص بالنسبة (المكتتب بلد في

 االكتتاب طلب تقديم

 تـاريخ  مـن  اعتبـاراً  الـسعودية  العربيـة  بالمملكـة  فـروعهم  فـي  االكتتاب طلبات باستالم المستلمة البنوك تبدأ
 ،)م١٣/٠٨/٢٠٠٨الموافـق  (هــ  ١٢/٠٨/١٤٢٩ يوم نهاية تىح )م٠٢/٠٨/٢٠٠٨الموافق (هـ ٠١/٠٨/١٤٢٩

 المـصرفية  الخـدمات  قسم أو المستلمة البنوك فروع أحد خالل من إما االكتتاب فترة أثناء االكتتاب طلب تقديم ويمكن
 يحتوي اباالكتت طلب نموذج بأن الخدمة، علماً هذه توفر التي المستلمة البنوك من ألي اآللي الصراف جهاز أو الهاتفية
  .بدقة إتباعها يجب التي التعليمات من مزيد على

  .للمكتتب منه نسخة وإعطاء بختمه المستلم البنك يقوم وتسليمه، وتوقيعه االكتتاب طلب نموذج تعبئة عند

 بمبلـغ  وشـرائها  قدمه الذي االكتتاب طلب نموذج في المحدد األسهم عدد في االكتتاب على المستحق المساهم ويوافق
 :دليعا

 البالغ للسهم االكتتاب سعر في مضروباً بها االكتتاب المطلوب األسهم عدد يعادل مبلغ: المستحقة لألسهم لنسبةا .١
  .الواحد للسهم رياالت ١٥

 أحـد  في مضروباً المطلوبة اإلضافية األسهم عدد يعادل مبلغ: بها االكتتاب يرغب التي اإلضافية لألسهم النسبة .٢

 .االكتتاب نموذج وفي ”األسهم من إضافية أعداد في االكتتاب“ دبن تحت الموضحة األسعار

 :التالية الشروط تحقق عند له المخصص األسهم عدد اشترى قد المستحقين المساهمين من المكتتب ويعتبر

 المستلمة البنوك فروع أحد لدى اكتتاب طلب نموذج المستحق المساهم سليمت -

 المستلم البنك خالل من المكتتب المستحق المساهم قبل من) أعاله محدد هو كما(االكتتاب مبلغ كامل تسديد -

 له تخصيصها تم التي األسهم عدد يحدد تخصيص إشعار المستلم البنك من المكتتب المستحق المساهم ستالما -

 .بها االكتتاب طلبوا التي األسهم عدد يتجاوز المستحقين للمساهمين أسهم تخصيص يتم لن



 

  

 ١٠٣  

  د الفائضالتخصيص ور : ٢ - ١٨

حقـوق   أسـهم  فـي  لالكتتـاب  شركة نماء للكيماويات حساب"يسمي  أمانة حساب بفتح المشاركة البنوك ستقوم
 ".األولوية

أسـهم   مـن  يملكونه ما بنسبة االكتتاب طلبوا الذين المستحقين المساهمين على األولوية حقوق أسهم تخصيص يتم
 .تاريخ األحقية في قائمة

 سجالت في المقيدين المساهمين قبل من المملوكة األسهم من سهم) ٢٥( لكل أدنى دكح سهم )١٧(عدد  سيخصص
 وفي. حصحي بشكل لالكتتاب لتقدمت اإجراءا يكملون ممن والذين يقدمون طلباً لذلك واألحقيةالشركة في تاريخ 

ـ   سيتم أعاله الموضحة المعادلة األسهم الجديدة حسب كامل في االكتتاب عدم حال هم اإلضـافية  تخـصيص األس
 مـن  فاألقـل  األقل ثم األعلى المستحقة لهم بالسعر األسهم عن زيادة أسهم في اكتتبوا الذين المستحقين للمساهمين
 مـن  سـعر  أي عند طلبات االكتتاب زادت حال وفي". االكتتاب شروط وتعليمات"القسم  في الموضحة األسعار
. الـشركة  مـن  ما يملكونه لنسبة وفقاً المكتتبين بين يتم التوزيعس للبيع المتاحة األسهم عن أعاله الواردة األسعار
أمـا  . وجـدت  االكتتاب، إن فترة خالل بها االكتتاب يتم لم الجديدة األسهم من أسهم أية متعهدو التغطية ويشتري

زع  ثم يو  فسيتم جمع كسور األسهم في محفظة واحدة ومن ثم تباع بسعر السوق           ، بالنسبة لمستحقي كسور األسهم   
  .يستحقها التي الطرح على حملة األسهم في تاريخ األحقية كل حسب الكسورر الفائض عن سع

االكتتـاب   فـائض  وإعادة مستحق مساهم لكل تخصيصها تم التي لألسهم النهائي العدد عن النهائي اإلعالن ويتوقع
يـتم   وسوف. المستلمة البنوكمدير االكتتاب أو  من استقطاعات أو عموالت أي دون لهؤالء األشخاص) وجد إن(

 ).م٢٠/٠٨/٢٠٠٨الموافق (هـ ١٩/٠٨/١٤٢٩أقصاه  موعد في الفائض ورد عملية التخصيص عن اإلعالن

. المـستلم  البنـك  لدى المكتتبين حسابات في بقيدها وذلك مبلغ، أي اقتطاع أو رسوم أي بدون بالكامل المبالغ سترد
أيـة   على للحصول فيه االكتتاب طلب تقديم تم الذي المستلم البنك عبفر االتصال المستحقين على المساهمين ويجب

 .إضافية معلومات

  المكتتبينإقرارات : ٣ - ١٨

 :يلي بما يقر المكتتب فإن االكتتاب طلب نموذج وتقديم بتعبئة

 .االكتتاب طلب في الموضحة األسهم بعدد الشركة في اكتتابه على الموافقة 

  .مضمونها وفهم بعناية ودرسها محتوياتها كافة وعلى داراإلص نشرة على اطلع قد أنه 

 في اكتتابه تم ذلك وبناء على اإلصدار نشرة في الواردة والشروط للشركة األساسي النظام على الموافقة 
  .المذكورة األسهم

 احتـواء  جـراء  من مباشر بشكل ينجم ضرر بكل عليها والرجوع الشركة بمطالبة حقه عن التنازل عدم 
جوهريـة   معلومـات  إغفال نتيجة أو كافية غير أو صحيحة غير جوهرية معلومات على اإلصدار ةنشر
 .النشرة في إضافتها حال في باالكتتاب المكتتب قبول على مباشر بشكل تؤثر

 حالـة  فـي  الطلبات كافة رفض في الحق وللشركة اإلصدار هذا أسهم في لالكتتاب التقدم له يسبق لم أنه 
 .كتتاباال طلب تكرار

الطلب  في الواردة االكتتاب وتعليمات شروط كافة وقبوله االكتتاب طلب بموجب المخصصة األسهم قبوله 
 .اإلصدار نشرة وفي

  .المستلم للبنك تقديمه بعد الطلب تعديل أو إلغاء ضمان عدم 



 

  

 ١٠٤  

  )تداول( السعودية السوق المالية : ٤ - ١٨

، وبـدأ   ESIS لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني       م كنظام بديل  ٢٠٠١تم تأسيس نظام تداول في عام       

وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المـصدرة فـي الـسوق    . م١٩٨٩تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام    

، حيث بلغ عدد الشركات المساهمة      م٢٠٠٨عام  الربع األول من     مليار ريال سعودي في نهاية       ١,٦٨" تداول"

  .شركة ١١٦ام المدرجة في النظ

من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملةً بدءاً من تنفيذ الصفقة            " تداول"يتم التعامل باألسهم عبر نظام      

 صباحاً وحتى   ١١ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة              . وانتهاء بتسويتها 

م األربعاء من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج            عصراً، من يوم السبت حتى يو      ٣:٣٠الساعة  

 صـباحاً،   ١١ صباحاً وحتـى الـساعة       ١٠هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة          

 ١١التي تبـدأ الـساعة      ( صباحاً لجلسة االفتتاح     ١٠ويمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة         

  .  وتتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول)صباحاً

وبشكل . يعمل نظام تداول على مطابقة األوامر حسب السعر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر              

ـ                    تم عام تنفذ أوامر السوق أوالً ومن ثم األوامر المحددة للسعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس الـسعر، ي

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبـر قنـوات            . تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال     

مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات تداول الذي يـوفر بيانـات الـسوق     

ات آنياً خالل اليوم، أي أن نقل ملكية        تتم تسوية الصفق  ". رويترز"بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل       

  .األسهم تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة

". تـداول "يجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام              

ن عدالـة   ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بصفته اآللية التي يعمل من خاللها السوق، بهدف ضما              

  .التداول وانسياب عمليات التداول في األسهم

  

  

  



 

  

 ١٠٥  

  لمعاينةالمتاحة للفحص واالمستندات   – ١٩
ـ  االكتتاب فترة وخاللالمستندات التالية متاحة للمعاينة قبل أسبوع من تاريخ بداية االكتتاب            الـرئيس   المركزب

، وذلك يوميـاً    عية، المملكة العربية السعودية   في مركز النخيل التجاري بمدينة الجبيل الصنا      لشركة نماء الواقع    

  .مساءاًالرابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة خالل أيام العمل من السبت إلى األربعاء من كل أسبوع من الساعة 

 .للشركة األساسي النظام 

 .األسهم على طرح المالية السوق هيئة موافقة 

 ومتعهـد   ،المحاسـب القـانوني   ،  القانوني رالمستشا  للشركة، المالي المستشار    كٍل من   خطية من  موافقة 

 .التغطية

 .خطط التوسعة مالًاش كيماوياتلكة نماء لرشالمالي ل يميتقالتقرير  

 ١,٢٨٥,٢٠٠,٠٠٠ إلـى  لريـا  ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠الشركة مـن    مال    بزيادة رأس  اإلدارةتوصية مجلس    

 .ريال

 .م٢٠٠٥و ،م٢٠٠٦، م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في المنتهية لألعوام راجعةالم  الموحدةالمالية القوائم 

 .المصدقة التجاري السجل شهادة 

 . زيادة رأس المال قرارللشركة علىغير العادية  عامة الالجمعيةموافقة  

  . أوربيكم نشركة تكنو من  السوقةدراستقرير  

  . من هذه النشرة"٨٩"رقم في صفحة " ملخص العقود األساسية"موضحة بقسم الاالتفاقيات والعقود  
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