
نشرة اإلصدار
طرح60.300.000 سهم عادي وجديد عن طريق الزيادة في رأس املال ، متثل 50 % من رأسمال شركة كيمائيات امليثانول وذلك من خالل طرحها لالكتتاب العام بسعر 12 ريال سعودي للسهم

 

شركة كيمائيات امليثانول »كيمانول«
شركة مساهمة سعودية  سجل جتاري رقم 2050057828 بتاريخ 1428/12/30هـ )املوافق 2008/1/9م(

فترة االكتتاب من 1429/8/10هـ )املوافق 2008/8/11م( إلى 1429/8/19هـ )املوافق 2008/8/20م(

تأسست شركة كيمائيات امليثانول )ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة« أو »كيمانول«( كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مبوجب السجل التجاري رقم 2055001870 وتاريخ 1409/12/28هـ 
)املوافق 1989/8/1م( حتت اسم »شركة كيمائيات الفورمالدهيد السعودية احملدودة«. وفي 1427/7/20هـ )املوافق 2006/8/15م( مت تعديل عقد التأسيس اخلاص بها ليصبح اسم الشركة »شركة 
كيمائيات امليثانول احملدودة«. وقد أعلن معالي وزير التجارة والصناعة مبوجب القرار الوزاري رقم )286/ق( وتاريخ 1428/11/4هـ )املوافق 2007/11/14م(، حتول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة مساهمة وصدر سجلها التجاري اجلديد برقم 2050057828 وتاريخ 1428/12/30هـ، مت حتويل السجل التجاري االصلي رقم 2055001870 لفرع الشركة في مدينة اجلبيل(. وقررت اجلمعية 
العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1429/7/13هـ )املوافق 7/16/ 2008م( زيادة رأسمال الشركة من 603.000.000 ريال إلى 1.206.000.000 ريال وذلك بإصدار 60.300.000 سهم جديد بقيمة اسمية 
مقدارها 10 رياالت للسهم )ويشار إليها فيما بعد بـ » أسهم  االكتتاب«(. وبعد انتهاء عملية االكتتاب العام )»االكتتاب«(  سيصبح رأسمال الشركة 1.206.000.000 ريال  سعودي، مقسم إلى 
120.600.000 سهم بقيمة أسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد )»سهم« أو »أسهم«(. ومما جتدر اإلشارة إليه أنه مت زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها كما مت 

توضيحه بشكل مفصل في الفقرة 13-5 »رأس املال«.
سيكون الطرح األولي، وذلك عن طريق الزيادة في رأس مال الشركة، لالكتتاب بعدد 60.300.000 سهم جديد، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية مدفوعة بالكامل وبسعر 12 ريال 

سعودي للسهم )عشرة )10( رياالت كقيمة اسمية و 2 ريال كعالوة إصدار( ، ومتثل مبجملها )50%( من رأس املال املصدر لكيمانول بعد  الطرح، ويقتصر الطرح على: 
الشريحة )أ( املستثمرون من املؤسسات: وتشمل مجموعة من املؤسسات )ويشار إليها مجتمعة بـ«املؤسسات املكتتبة«( التي خاطبها مدير سجل اكتتاب املؤسسات بعد التشاور مع الشركة بحسب 
معايير خاصة محددة مسبقا من قبل هيئة السوق املالية )»الهيئة«(. وقد ُخصص للمؤسسات املكتتبة بحد أعلى18.090.000سهم متثل 30% من أسهم االكتتاب )»أسهم املؤسسات املكتتبة«(.

الشريحة )ب( املكتتبون األفراد: ويشمل ذلك األشخاص السعوديون الطبيعيون مبا في ذلك املرأة السعودية املطلقة أو األرملة والتي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب 
بأسمائهم لصاحلها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر )يشار إليه منفرداً بـ«املكتتب الفرد« ومجتمعني بـ«املكتتبني األفراد«(. وسيخصص للمكتتبني 

بحد أدنى 42.210.000 سهم متثل 70% من أسهم االكتتاب )»أسهم املكتتبني األفراد«(.
يحق ملدير سجل  اكتتاب املؤسسات ، شريطة احلصول على موافقة الهيئة، خفض عدد أسهم االكتتاب اخملصصة للمؤسسات املكتتبة إلى 3.015.000 سهم متثل 5% من أسهم االكتتاب، وذلك 
إذا جتاوز عدد املكتتبني األفراد 884.200 مكتتب، أو في أي حالة اخرى بعد موافقة الهيئة )»تعديل الطرح«(، وفي حال حتقق ذلك، سيرتفع عدد أسهم االكتتاب اخملصصة للمكتتبني األفراد مبقدار 

15.075.000 سهماً من األسهم املطروحة، ليبلغ مجموع األسهم اخملصصة لشريحة املكتتبني األفراد 57.285.000 سهم، متثل 95% من إجمالي عدد أسهم االكتتاب.
وستستخدم الشركة صافي متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف االكتتاب لتمويل جزء من عملياتها )راجع قسم »استخدام متحصالت االكتتاب«(. علماً بأن هذا الطرح قد مت التعهد 

بتغطيته بالكامل من قبل متعهدي تغطية االكتتاب )راجع قسم »التعهد بالتغطية«(.
قبل طرح األسهم لالكتتاب، كانت كيمانول مملوكة بالكامل من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة، شركة عبد اهلل وعبد العزيز كانو، شركة مازن خليفة الالحق النعيمي وأوالده،، شركة 
املانع  املانع، شركة املزروعي القابضة،  عبد احملسن فهد عبد احملسن النفيسي، حمد محمد حمد عبد اهلل  محمد جالل وأوالده، فهد عبد احملسن عبد اهلل النفيسي، محمد حمد عبد اهلل 
)»املساهمون احلاليون«(. وستطرح الشركة أسهماً جديدة للمكتتبني متثل 50% من رأس مال الشركة بعد االكتتاب. وبالتالي فإن املساهمني احلاليني سيحتفظوا بنسبة 50% من أسهم الشركة، 

مما يعني أنهم سيحتفظون بحقوق السيطرة على الشركة.
يبدأ االكتتاب في يوم 1429/8/10هـ )املوافق 2008/8/11م( ويستمر لفترة )10( أيام كاملة، بحيث يكون آخر يوم إلغالق االكتتاب هو 1429/8/19هـ )املوافق 2008/8/20م(. وميكن  خالل هذه الفترة 

للمكتتبني تقدمي طلبات االكتتاب لدى أٍي من فروع البنوك املستلمة املذكورة في الصفحات و إلى ز. 
على كل مكتتب فرد التقدم بطلب اكتتاب لعدد من األسهم ال يقل عن خمسني )50( سهم وال يزيد عن 500.000 سهم. وسيتم تخصيص )50( سهم لكل مكتتب من املكتتبني األفراد كحد 
أدنى، ويتم توزيع األسهم املتبقية بالنسبة والتناسب مع عدد األسهم التي  طلب كل مكتتب فرد االكتتاب بها. وال تضمن الشركة تخصيص احلد األدنى، )50( سهم، لكل مكتتب فرد إذا جتاوز 
عدد املكتتبني األفراد 884.200 مكتتب، أو في أي حاله أخرى بعد موافقة الهيئة، وبالتالي فسيتم توزيع أسهم االكتتاب بالتساوي بني املكتتبني األفراد. وسوف تعاد أموال فائض االكتتاب، إن 
وجدت، إلى املكتتبني دون أية عموالت أو استقطاعات من البنوك املستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن التخصيص النهائي ورد الفائض، إن وجد،  في موعد أقصاه 1429/08/25هـ املوافق )2008/08/26م( 

)راجع قسم »شروط وتعليمات االكتتاب«(. 
إن أسهم الشركة من فئة واحدة ، وليس ألي مساهم أي حق أفضلية في التصويت. ويعطي كل سهم حلامله احلق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم ميتلك )20( سهماً على األقل حضور 
اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني )»اجلمعية العامة«( والتصويت فيها. وسوف تستحق األسهم املطروحة لالكتتاب نصيبها من أية أرباح تعلنها الشركة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ 

31 ديسمبر 2008م وفي نهاية السنوات املالية الالحقة، وللمزيد من املعلومات، فضالً راجع  القسم 14 -«سياسة توزيع األرباح«.
 لم توجد سوق ألسهم الشركة داخل اململكة أو خارجها قبل طرحها لألكتتاب ، وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية لتسجيل األسهم في قائمة 
الرسمية ، ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها هيئة السوق املالية. وقد مت احلصول على جميع املوافقات الرسمية الألزمة لعملية طرح األسهم ، ومن 
املتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق املالية السعودية في وقت قريب بعد األنتهاء من عملية التخصيص )راجع قسم »تواريخ مهمة للمكتتبني«( . ومع بدء تداول األسهم في السوق ، سوف 
يحق ملواطني دول مجلس التعاون اخلليجي والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية واخلليجية ولألجانب املقيمني في اململكة العربية السعودية التداول باألسهم .يجب دراسة قسمي 
»إشعار هام« و«عوامل اخملاطرة« الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم املطروحة مبوجب هذه النشرة. ملزيد من اإليضاحات حول بعض الكلمات والعبارات 

واملصطلحات املعّرفة، فضالً انظر الصفحات من ق إلى ل، لشرح بعض املصطلحات التقنية عن صناعة البتروكيماويات، فضالً راجع الصفحة م.

أصدرت هذه النشرة بتاريخ 3/ 1429/8هـ )املوافق 2008/8/4م(

حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ«الهيئة«(. ويتحمل 
أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة د مجتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد 
إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى احلد املعقول أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة وال تتحمل هيئة السوق املالية السعودية 
أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو 

عن االعتماد على أي جزء منها.

املستشار املالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب املؤسسات واملتعهد الرئيس للتغطية

البنوك املستلمة



إشعار هام

حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تفصيلية وافية عن الشركة وعن أسهم االكتتاب. وعند التقدم بطلب االكتتاب في األسهم، سوف يتم معاملة املكتتبني على 
أساس أن طلباتهم تستند إلى املعلومات الواردة في هذه النشرة والتي ميكن احلصول على نسخ منها من مدير االكتتاب أو فروع البنوك املستلمة، أو بزيارة املوقع االلكتروني 
www.( أو املوقع اإللكتروني لشركة سامبا لألصول وإدارة اإلستثمار )www.cma.org.sa( أو املوقع اإللكتروني للهيئة )www.chemanol.com( للشركة على شبكة اإلنترنت

.)sambacapital.com

عينت الشركة شركة سامبا لألصول وإدارة اإلستثمار )»سامبا كابيتال«( كمستشار مالي ومدير لالكتتاب ومدير سجل اكتتاب املؤسسات في األسهم املشار إليها في 
هذه النشرة.

الواردة أسماؤهم في الصفحة د مجتمعني  اإلدارة  واإلدراج. ويتحمل أعضاء مجلس  التسجيل  حتتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل مت تقدميها حسب متطلبات قواعد 
ومنفردين كامل املسئولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى احلد املعقول، أنه ال 

توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.  

لقد قامت الشركة بالتحريات املعقولة للتأكد من صحة املعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، وجزء كبير من املعلومات الواردة عن السوق والقطاعات 
مأخوذ من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى أي من الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو املساهمني احلاليني أو سامبا كابيتال أو مستشاري الشركة الذين تظهر أسمائهم 
في الصفحتني د و هـ أي سبب لالعتقاد بأن املعلومات الواردة عن السوق والقطاعات تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إال إن الشركة أو مجلس اإلدارة أو املساهمون احلاليون أو 
املستشار املالي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسمائهم في الصفحتني د و هـ لم يتحققوا بصورة مستقلة من املعلومات املدرجة في هذه النشرة عن السوق 

والقطاعات. وعليه، فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال هذه املعلومات. 

بالتطورات  سلبية  بصورة  يتأثرا  أن  ميكن  األسهم  وقيمة  للشركة  املالي  الوضع  أن  وخاصة  للتغيير،  عرضة  إصدارها  تاريخ  في  النشرة  هذه  تضمنتها  التي  املعلومات  إن 
املستقبلية مثل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب، أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية اخلارجة عن نطاق سيطرة الشركة. وال يجب اعتبار أو تفسير أو االعتماد 
على ما ورد في هذه النشرة وال أية اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق باسهم االكتتاب بأي شكل من األشكال كوعد أو تعهد فيما يتعلق باألرباح أو النتائج 

أو األحداث املستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه مبثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو املساهمني  احلاليني أو أي من مستشاريهم للمشاركة في هذا االكتتاب. وإضافة 
إلى ذلك، فإن املعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة، ومت إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع املالي أو االحتياجات االستثمارية 
اخلاصة. وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، يُعتبر كل مستلم لهذه النشرة مسئوالً عن احلصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة املعلومات 

الواردة في النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية اخلاصة به.

إن هذا االكتتاب موجه إلى: )1( األشخاص السعوديون الطبيعيون مبا في ذلك املرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن 
تكتتب بأسمائهم لصاحلها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، و )2(  املستثمرون من املؤسسات  التي خاطبها مدير سجل اكتتاب 
املؤسسات بعد التشاور مع الشركة بحسب معايير خاصة محددة مسبقا من قبل الهيئة . ويحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب ألي أشخاص آخرين 
أو في أي دولة أخرى. وتطلب الشركة واملساهمون احلاليون ومدير االكتتاب من متلقي هذه النشرة التعرف على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها فيما يتعلق باالكتتاب 

وأسهم االكتتاب.

القوائم املالية
مت إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة عن السنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2005م و2006م ، و 2007م ، واإليضاحات املتعلقة بها واملذكورة في هذه النشرة، وفقاً ملعايير 
احملاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني، وقد مت مراجعة كل منها من قبل إرنست ويونغ، محاسبون قانونيون، وتقوم الشركة بإصدار قوائمها املالية 

بالريال السعودي.

معلومات عن الصناعة والسوق
إن جزءاً كبيراً من املعلومات واإلحصاءات والتوقعات الواردة في هذه النشرة مت إصدارها بناء على بحوث ودراسات أجرتها مؤسسات وشركات إستشارية مستقلة، وهي:

1- نكسانت احملدودة )»نكسانت«( وهي شركة استشارية متخصصة في تقدمي دراسات السوق  والصناعة ودراسات اجلدوى  في مجال صناعة البتروكيماويات. تأسست نكسانت
عام 2000م لتقدمي اخلدمات االستشارية و احللول التقنية لصناعة الطاقة في العالم. لدى نكسانت عشر مكاتب في الواليات املتحدة األمريكية ومختلف أنحاء العالم. 
كما قامت نكسانت بتملك أربع وحدات أخرى لتوسيع أعمالها. قامت نكسانت بإعداد مئات من الدراسات واالستشارات في 60 دولة مختلفة. نكسانت مملوكة لعدد من 

مديريها وموظفيها ومجموعة من املستثمرين. 

2- ساميون إنديا ليميتد )» ساميون«( بالنسبة للدراسات التقنية للمشروع. تأسست ساميون في بريطانيا في عام 1996م كمشروع مشترك بني مجموعة زوري كامبل فرتيليزر 
وساميون كيرفز. تعتبر مجموعة زوراي كامبل أكبر شركة لتصنيع األسمدة في الهند، وأحد أكبر الشركات في هذا اجملال في العالم، وتبلغ عوائدها السنوية أكثر من مليار

دوالر أمريكي. متتلك ساميون خبرة تقنية وتشغيلية في املشاريع الكيماوية والبتروكيماوية واألسمدة. لدى ساميون موظفني لديهم اخلبرة في تصميم وتشغيل املشاريع الكبرى. 
كما تعتبر ساميون شركة رائدة في مجال التقنيات غير الضارة بالبيئة مثل الديزل البيولوجي. وقد نفذت ساميون العديد من املشاريع الهندسية في الهند وخارجها مبا في ذلك

بناء مجمع ألكالي الكلور ومصنع أحماض الكبريتات في ينبع في اململكة.

وال متتلك شركتي نكسانت وساميون بذاتهما وال أي من الشركات الشقيقة أو التابعة لهما أو مساهموهما أو مديروهما أو أياً من أقاربهم، أي  أسهم أو مصلحة أياً كان 
نوعها في الشركة. وقد منحت كل من نكسانت و ساميون موافقتها اخلطية، ولم  تقوما بسحبها، بشأن استعمال اسميهما ومعلوماتهما وأبحاثهما املتعلقة بالصناعة 

والسوق كما هي في تاريخ هذه النشرة.

التوقعات و اإلفادات املستقبلية
مت إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف التشغيل املستقبلية عن االفتراضات املستخدمة، وبالتالي، فإنه ال يوجد 

تعُهد أو ضمان بخصوص دقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. 
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وهناك إفادات معينة في هذه النشرة متثل »إفادات مستقبلية«، والتي يستدل عليها بشكل عام من خالل ما يستخدم فيها من كلمات متعلقة باملستقبل مثل »يخطط«، 
»يعتزم«، »يقدر«، »يعتقد«، »يتوقع«، »من املمكن«، »سوف«، »ينبغي«، »متوقع«، »قد« »يرى«، أو صيغ النفي لهذه املفردات وغيرها من املفردات املقاربة أو املشابهة لها في 
املعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة احلالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية، ولكنها ليست ضماناً لألداء املستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر 
في األداء أو اإلجنازات أو النتائج الفعلية التي حتققها الشركة، وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمنياً في مثل هذه اإلفادات املستقبلية. وقد مت 
استعراض بعض اخملاطر أو العوامل التي ميكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيالً في قسم آخر من هذه النشرة )راجع القسم )1( »عوامل اخملاطرة«(.  إذا حتقق أي 
من هذه اخملاطر أو األمور االحتمالية، أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي مت االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة في 

هذه النشرة.

ومع مراعاة  متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج، تلتزم الشركة بتقدمي نشرة إصدار تكميلية إذا تبني للشركة في أي وقت بعد موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار وقبل قبول 
أسهمها في القائمة الرسمية وذلك عند: )أ( حدوث أي تغيير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة أو في أي مستند مطلوب مبوجب قواعد التسجيل واإلدراج أو )ب( 
ظهور أي مسائل إضافية يتوجب تضمينها في هذه النشرة. وفيما عدا هاتني احلالتني، فإن الشركة واملساهمني احلاليني وأعضاء مجلس اإلدارة ال يعتزمون حتديث أو تعديل أية 
معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات املستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو نتيجة حوادث مستقبلية أو خالف ذلك. 
ونتيجة ملا تقدم ومخاطر وأمور احتمالية وافتراضات أخرى، فإن األحداث املتوقعة والظروف املستقبلية املبينة في هذه النشرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه الشركة، 
أو رمبا ال حتدث إطالقاً. وعليه، فإنه يجب على املستثمرين احملتملني دراسة جميع اإلفادات املستقبلية في ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد على اإلفادات املستقبلية بشكل 

أساسي. 

التعريفات واملصطلحات
لشرح بعض الكلمات والعبارات واملصطلحات املعرَفة، فضالً انظر الصفحات ق إلى ل ولشرح املصطلحات الفنية )التركيبات الكيمائية(، فضالً أنظر الصفحة م.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة 

االسم

عبداهلل محمد املزروعي

مازن خليفة الالحق النعيمي

عبداهلل علي كانو

خالد عبداهلل احلمد الزامل

أديب عبداهلل احلمد الزامل

بدر عبدالعزيز كانو

عبداحملسن فهد النفيسي

سامي محمد يوسف جالل

حمد محمد حمد املانع

اجلنسية

إماراتي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

كويتي

بحريني

قطري

الصفة

الرئيس

عضو مجلس االدارة املنتدب

عضو 

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

نوع العضوية

عضو تنفيذي

عضو تنفيذي

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

املصدر: قرار التحول و النظام األساسي للشركة

شركة كيمائيات امليثانول 
طريق 198، منطقة الصناعات الثانوية، مدينة اجلبيل الصناعية

ص.ب 3139، الدمام 31471
اململكة العربية السعودية

هاتف: 966-3-8325555+
فاكس: 966-3-8342283+

www.chemanol.com

عنوان الشركة

شركة كيمائيات امليثانول 
طريق 198، منطقة الصناعات الثانوية، مدينة اجلبيل الصناعية

ص.ب 3139، الدمام 31471
اململكة العربية السعودية

هاتف: 966-3-8325555+
فاكس: 966-3-8342283+

www.chemanol.com

ممثل الشركة

املهندس/مازن خليفة الالحق النعيمي

شركة كيميائات امليثانول 
طريق 198، منطقة الصناعات الثانوية، مدينة اجلبيل الصناعية

ص.ب 3139، الدمام 31471
اململكة العربية السعودية

هاتف: 966-3-8325555+
فاكس: 966-3-8342283+

www.chemanol.com

سكرتير مجلس اإلدارة

الدكتور محَمد عثمان

تداول
أبراج التعاونية

700 طريق امللك فهد
ص ب 60612 الرياض 11555
اململكة العربية السعودية

هاتف: 96612181200+
فاكس: 96612181220+
www.tadawul.com.sa

مسجل األسهم
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شركة سامبا لألصول وإدارة اإلستثمار
ص.ب. 220007

شارع املطار القدمي
الرياض 11311،

 اململكة العربية السعودية
هاتف:966-1-477-4770 +

فاكـس:966-1-479-9402 +
www.sambacapital.com

املستشار املالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب املؤسسات واملتعهد الرئيس لتغطية االكتتاب:

كليفورد تشانس
الدور الثالث، مركز دبي املالي العاملي

 ص.ب 9380، دبي 
اإلمارات العربية املتحدة

هاتف : 971-4-362-0444+
فاكس : 971-4-362-0445+

املستشار القانوني الدولي للمصدر :

شركة اجلدعان و شركاؤهم محامون ومستشارون قانونيون
مركز األمم التجاري، شارع صالح الدين األيوبي

 ص.ب، 3515 الرياض 11481
اململكة العربية السعودية
هاتف:  966-1-478-0220+

فاكس : 966-1-476-9332+

املستشار القانوني السعودي للمصدر:

ارنست ويونغ، محاسبون قانونيون
الدور الرابع، مبنى الفالور
ص.ب 3795، اخلبر 31952

اململكة العربية السعودية
هاتف : 966-3-8825-4141+
فاكس : 966-3-882-7224+

احملاسب القانوني:

املستشارون

كي.بي.إم.جي ـ الفوزان والسدحان 
مجمع العليان، شارع اإلحساء 

ص.ب 92876، الرياض 11663
اململكة العربية السعودية
هاتف : 966-1-291-4350+

فاكس : 966-1-291-4351+

فحص املعلومات املالية:

نكسانت كيمكال سيستيمز
غريفنز هاوس ط1 جنوبي   

161  شارع هامرسميث، لندن
اململكة املتحدة

هاتف :44-2079-501560+
فاكس : 44-2079-501550+

مستشار التقنية ودراسة السوق للبنوك التجارية:

ساميون إنديا ليمتد
ديفيكا تاورز، ط 4

محلَة نهرو السادس 6
نيو دالهي، الهند، 11019

هاتف : 91-11-4260-2222+
فاكس : 91-11-2600-2220+

املستشار  التقني:

املستشار القانوني بالتضامن مع: بيكر آند ماكينزي احملدودة
ص ب 4288 الرياض 11491 
اململكة العربية السعودية 

هاتف:+ 966 -1- 291 - 5561
فاكس: + 966 -1- 291 - 5571

املستشار القانوني املتعهد لتغطية االكتتاب:

تنويه:
قدم املستشارون أعاله موافقتهم اخلطية على اإلشارة إلى أسمائهم في نشرة اإلصدار هذه ولم يتم سحب تلك املوافقة كما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه. وال ميتلك أي من 

املستشارين أعاله أو أي من أقربائهم أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة.
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البنك العربي الوطني
املركز الرئيس، ص.ب. 9802، الرياض - 11423

هاتف: 4029000 1 966+
فاكس: 4027747 1 966+

اململكة العربية السعودية
www.anb.com.sa 

بنك الرياض
املركز الرئيس، ص.ب. 22622 - الرياض 11416

هاتف: 4013030 1 966 +
فاكس: 4042707 1 966 + 

اململكة العربية السعودية
www.riyadbank.com

البنك السعودي البريطاني
املركز الرئيس، ص.ب. 9084، الرياض - 11413

هاتف: 4050677 1 966 +
فاكس: 4050660 1 966 +

اململكة العربية السعودية 
www.sabb.com

البنك السعودي الهولندي
املركز الرئيس، ص.ب. 1467، الرياض 11431

هاتف: 4010288 1 966 +
فاكس: 4911802 1 966 +

اململكة العربية السعودية
www.shb.com.sa 

البنوك الرئيسية للمصدر
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البنوك املستلمة

مصرف الراجحي
املركز الرئيسي، ص.ب. 28، الرياض - 11411

هاتف: 2116000 1 966+
فاكس: 4911802 1 966+

اململكة العربية السعودية
www.alrajhibank.com.sa

البنك السعودي الهولندي
املركز الرئيسي، ص.ب. 1467، الرياض – 11431

هاتف: 4010288 1 966+
فاكس: 4031104 1 966+

اململكة العربية السعودية
www.shb.com.sa

البنك العربي الوطني
املركز الرئيسي، ص.ب. 9802، الرياض - 11423

هاتف: 4029000 1 966+
فاكس: 4027747 1 966+

اململكة العربية السعودية
www.anb.com.sa

البنك السعودي لالستثمار
املركز الرئيسي، ص.ب. 3533، الرياض - 11481

هاتف: 4786000 1 966+
فاكس: 4776781 1 966+

اململكة العربية السعودية
www.saib.com.sa

بنك البالد
املركز الرئيسي ص.ب. 140 ، الرياض – 11411

هاتف: 4798888 1 966+
فاكس: 4798898 1 966+

اململكة العربية السعودية
www.bankalbilad.com.sa

بنك اجلزيرة
املركز الرئيس، ص.ب. 6277، جدة - 21442

هاتف: 6518070 2 966+
فاكس: 6532478 2 966+

اململكة العربية السعودية
www.baj.com.sa

البنك السعودي الفرنسي
املركز الرئيسي، ص.ب. 56006، الرياض - 11554

هاتف: 4042222 1 966+
فاكس: 4042311 1 966+

اململكة العربية السعودية
www.alfransi.com

البنك األهلي التجاري
املركز الرئيسي، ص.ب. 3555جدة – 21481

هاتف: 6493333 2 966+
فاكس: 6437426 2 966+

اململكة العربية السعودية
www.ncb.com.sa

بنك الرياض
املركز الرئيسي، ص.ب. 22622، الرياض – 11416

هاتف: 4013030 1 966+
فاكس: 4042707 1 966+

اململكة العربية السعودية
www.riyadbank.com

البنك السعودي البريطاني
املركز الرئيس، ص.ب. 9084، الرياض- 11413

هاتف: 4050677 1 966+
فاكس: 4050660 1 966+

اململكة العربية السعودية
www.sabb.com

مجموعة سامبا املالية
املركز الرئيس، ص.ب.833، الرياض

هاتف: 4779676 1 966+
فاكس: 4797400 1 966+

اململكة العربية السعودية
www.samba.com
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ملخص االكتتاب

طرح أولي عام لعدد 60.300.000 سهم عادي جديد عن طريق الزيادة في رأس املال ومتثل مبجملها 50 % 
من رأس املال املصدر بعد اكتمال عملية الطرح.

وتاريخ  رقم 2050057828  السجل جتاري  امليثانول، شركة مساهمة سعوديَة حتمل  شركة كيمائيات 
1428/12/30هـ )املوافق 2008/1/9م(.

603.000.000 ريال سعودي.
60.300.000 سهم عادي ونقدي.

60.300.000 سهم
1.206.000.000 ريال سعودي. 

12 ريال سعودي للسهم الواحد.
10 رياالت سعودية. 

 120.600.000 سهم عادي مدفوعة بالكامل وذلك بعد اكتمال الطرح.
723.600.000 ريال سعودي.

 
100.000 سهم

1.200.000 ريال سعودي.
50 سهم.

600 ريال سعودي.
500.000 سهم. 

6.000.000 ريال سعودي.
يقتصر االكتتاب على: 

الشريحة )أ( املستثمرين من املؤسسات: وتشمل مجموعة من املؤسسات التي خاطبها مدير سجل 
هيئة  قبل  من  مسبقا  محددة  خاصة  معايير  بحسب  الشركة  مع  التشاور  بعد  املؤسسات  اكتتاب 
السوق املالية. وقد ُخصص للمؤسسات املكتتبة 18.090.000 سهماً متثل 30% من أسهم االكتتاب.

املرأة  ذلك  في  مبا  الطبيعيني  السعوديني  األشخاص  ذلك  ويشمل  األفراد:  املكتتبون  )ب(  الشريحة 
تكتتب  أن  لها  يحق  حيث  سعودي  غير  زوج  من  قصر  أوالد  لها  والتي  األرملة  أو  املطلقة  السعودية 
القصر.  لألوالد  أمومتها  يثبت  وما  أرملة  أو  أنها مطلقة  يثبت  ما  تقدم  أن  على  بأسمائهم لصاحلها 
وسيخصص للمكتتبني األفراد 42.210.000 سهماً متثل 70% من أسهم االكتتاب . ويحق ملدير سجل  
اخملصصة  االكتتاب  أسهم  عدد  خفض  الهيئة،  موافقة  على  احلصول  شريطة  املؤسسات،  اكتتاب 
للمؤسسات املكتتبة إلى 3.015.000 سهم متثل 5% من أسهم االكتتاب، وذلك إذا جتاوز عدد املكتتبني 
أو في أي حالة اخرى بعد موافقة الهيئة )»تعديل الطرح«(، وفي حال حتقق  األفراد 844.200 مكتتب، 
ذلك، سيرتفع عدد أسهم االكتتاب اخملصصة للمكتتبني األفراد مبقدار 15.075.000 سهماً من األسهم 
املطروحة، ليبلغ مجموع األسهم اخملصصة لشريحة املكتتبني األفراد 57.285.000 سهم، متثل 95% من 

إجمالي عدد أسهم االكتتاب.
18.090.000سهم متثل 30% من إجمالي عدد األسهم املطروحة لالكتتاب، مع إمكانية تخفيضها إلى 

3.015.000 سهم متثل 5% من إجمالي عدد األسهم املطروحة لالكتتاب. 
إلى  زيادتها  إمكانية  مع  لالكتتاب،  املطروحة  األسهم  عدد  إجمالي  من   %70 متثل  42.210.000 سهم 
57.285.000 سهم متثل 95% من إجمالي عدد األسهم املطروحة لالكتتاب بحسب التعديل على عملية 

الطرح. 
سيتم تخصيص )50( سهم لكل مكتتب من املكتتبني األفراد كحد أدنى، ويتم توزيع األسهم املتبقية 
الشركة  وال تضمن  بها.  االكتتاب  فرد  التي  طلب كل مكتتب  األسهم  والتناسب مع عدد  بالنسبة 
تخصيص احلد األدنى، )50( سهم، لكل مكتتب فرد إذا جتاوز عدد املكتتبني األفراد 844.200 مكتتب، أو في 
حالة أخرى بعد موافقة الهيئة، وبالتالي فسيتم توزيع أسهم االكتتاب بالتساوي بني املكتتبني األفراد. 
سيبدأ االكتتاب في يوم 1429/08/10هـ )املوافق 2008/08/11م( ويستمر لفترة )10 أيام( شاملة آخر يوم 

إلغالق االكتتاب في 1429/08/19هـ )املوافق 2008/08/20م(.
سوف تعاد أموال فائض االكتتاب، إن وجدت ، إلى املكتتبني األفراد دون أية عموالت أو استقطاعات من 
البنوك املستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن التخصيص النهائي ورد الفائض، إن وجد، في موعد أقصاه 

1429/08/25هـ )املوافق 2008/08/26م(.  )راجع قسم 15 »شروط وتعليمات االكتتاب«(. 
لم توجد سوق ألسهم الشركة داخل اململكة أو خارجها قبل طرحها لألكتتاب، وقد تقدمت الشركة 
بطلب لهيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية، 
ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها هيئة السوق املالية. وقد 
تداول  يبدأ  أن  املتوقع  ومن  األسهم،  لعملية طرح  الألزمة  الرسمية  املوافقات  على جميع  احلصول  مت 
األسهم في السوق املالية السعودية في وقت قريب بعد األنتهاء من عملية التخصيص )راجع قسم 

»تواريخ مهمة للمكتتبني«(
من املتوقع أن يبدأ تداول األسهم بعد احلصول على موافقة كافة اجلهات النظامية ذات العالقة على 

تنفيذ الطرح. ويتم تداول األسهم بشكل إلكتروني من خالل سجل األسهم لدى السوق.
الالحق  خليفة  مازن  شركة  كانو،  العزيز  وعبد  اهلل  عبد  شركة  القابضة،  الزامل  مجموعة  شركة 
النعيمي وأوالده، شركة محمد جالل وأوالده، فهد عبد احملسن عبد اهلل النفيسي، محمد حمد عبد اهلل 
املانع، شركة املزروعي القابضة، عبد احملسن فهد عبد احملسن النفيسي، حمد محمد حمد عبد اهلل 

املانع ملزيد من املعلومات حول نسب ملكيتهم في الشركة، فضالً راجع الصفحة )م(
ملدة  أسهمهم  في  التصرف  جواز  عدم  لقيد  احلاليون  املساهمون  يخضع  الطرح،  عملَية  انتهاء  بعد 
أو تاريخ بدء التشغيل التجاري ملشاريع  ثالث سنوات من تاريخ طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام؛ 
التوسعة، أيهما يحدث الحقاً. وبعد انتهـــاء فترة احلظر هذه، ميكن للمساهمني احلاليني التصرف في

الطرح

الشركة

رأس املال املدفوع قبل الطرح
عدد األسهم املصدرة قبل الطرح

عدد األسهم املطروحة
رأس املال املدفوع بعد الطرح

سعر الطرح
القيمة االسمية للسهم

إجمالي عدد األسهم املصدرة بعد اكتمال الطرح
القيمة اإلجمالية لألسهم املطروحة

لالكتتاب بسعر الطرح
احلد األدنى لالكتتاب بالنسبة للمكتتبني من املؤسسات

قيمة احلد األدنى لالكتتاب للمكتتبني من املؤسسات
احلد األدنى لالكتتاب بالنسبة للمكتتبني األفراد

قيمة احلد األدنى لالكتتاب للمكتتبني األفراد
احلد األقصى لالكتتاب للمكتتبني األفراد

قيمة احلد األقصى لالكتتاب للمكتتبني األفراد
املستثمرون املؤهلون

عدد األسهم اخملصصة للمؤسسات املكتتبة

عدد األسهم اخملصصة للمكتتبني األفراد

تخصيص األسهم

فترة االكتتاب

رد الفائض

إدراج األسهم

تداول األسهم

املساهمون احلاليون

القيود على األسهم

ح



أَن املساهمني احلاليني يخضعون أيضاً  العلم  الهيئة، مع  أسهمهم فقط بعد احلصول على موافقة 
للقيود املتعلِقة بهم فيما يختص بعملَية البيع في اتفاقَية التغطية. 

انتهاء عملية  لتاريخ  الشركة الحقاً  وتوزعها  تعلنها  أرباح  أية  لالكتتاب  املطروحة  األسهم  تستحق 
االكتتاب والسنوات املالية التي تليها. وللمزيد من املعلومات، فضالً راجع القسم 14 »سياسة توزيع 

األرباح«(.
هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في هذا الطرح. والتي ميكن تصنيفها كالتالي: 

)أ( مخاطر تتعلق بالصناعة. 
)ب( مخاطر تتعلق بالشركة. 

) ج ( مخاطر تتعلق  مبشاريع التوسعة. 
) د ( مخاطر تتعلق باألسهم.

وقد مت استعراض هذه اخملاطر في القسم 1 »عوامل اخملاطرة«،  والذي يجب مراجعته  بعناية قبل اتخاذ 
قرار باالستثمار في األسهم املطروحة.

للشــركة فئة واحدة فقط من األسهـــم، وال يتمتع أي مساهم بحقوق تصويت تفضيلية، بل مينح 
كل سهم صاحبه احلق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم ميلك 20 سهم على األقل حضور اجتماعات 
راجع  الشركة فضالً  في  التصويت  املعلومات عن حقوق  من  )ملزيد  فيها.  والتصويت  العامة  اجلمعية 

القسم 10 »ملخص النظام األساسي«(.
بعد حسم جميع  ريال سعودي  بحوالي 691.600.000 مليون  تقدر  والتي  االكتتاب  صافى متحصالت 
مشاريع  تكاليف  من  جزء  متويل  في  وسيستخدم  للشركة  تدفع  سوف  بالطرح  املتعلقة  التكاليف 
التوسعة. )ملزيد من املعلومات، فضالً راجع القسم 6 »تكلفة ومتويل املشاريع« والقسم 11«استخدام 

متحصالت االكتتاب«(.
ستكون الشركة مسئولة عن جميع املصاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح  والتي تبلغ ما يقارب ) 32 
مليون ريال سعودي(، وتدفع من إجمالي متحصالت االكتتاب، وهذه املصاريف تشمل أتعاب املستشارين 
املاليني واملستشار القانوني للشركة واحملاسب القانوني، إضافة إلى أتعاب التعهد بالتغطية والبنوك 

املستلمة ، ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من املصاريف ذات العالقة. 

توزيع األرباح

عوامل اخملاطرة

حقوق التصويت

استخدام متحصالت االكتتاب

املصاريف

ط



اجلدول الزمني للطرح1

تواريخ مهمة للمكتتبني

فترة االكتتاب

آخر يوم لتقدمي طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب 

إشعار التخصيص النهائي ورد أموال فائض االكتتاب ، إن وجدت
 

تاريخ بدء تداول األسهم في السوق 2

التاريخ

من يوم 1429/08/10هـ )املوافق 2008/08/11م( إلى نهاية يوم 1429/08/19هـ )املوافق 
2008/08/20م(.

يوم 1429/08/19هـ )املوافق 2008/08/20م(

يوم 1429/08/25هـ )املوافق 2008/08/26م(

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة.

)1( هذه التواريخ مواعيد تقريبية، أما التواريخ الفعلية فسيعلن عنها مدير االكتتاب في الصحف احمللية في اململكة .
)2( سيتم اإلعالن عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في الصحف احمللية وموقع تداول اإللكتروني.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقتصر االكتتاب في الشريحة )أ( على مجموعة من املؤسسات التي خاطبها مدير سجل اكتتاب املؤسسات بعد التشاور مع الشركة بحسب معايير خاصة محددة مسبقا 
من قبل الهيئة. ويقتصر االكتتاب في الشريحة )ب( من أسهم االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني من األفراد، كما يجوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي 
لها أوالد قصر من زوجها غير السعودي أن تكتتب بأسمائهم لصاحلها، على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر. سيتم توفير مناذج طلبات 
االكتتاب في أثناء فترة االكتتاب لدى مدير االكتتاب و البنوك املستلمة، وعلى املوقع االلكتروني ملدير االكتتاب. وميكن أيضا االكتتاب عن طريق االنترنت و الهاتف املصرفي أو 
أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك املستلمة التي تقدم هذه اخلدمة للمكتتبني االفراد الذين سبق أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخرا شريطة أن )1( يكون للمكتتب 

حساب لدى البنوك املستلمة التي تقدم هذه اخلدمات، و )2( أال تكون قد طرأت أي تغيرات على املعلومات أو البيانات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثا.

يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب وفقا للتعليمات املبينة في قسم 15 »شروط و تعليمات االكتتاب« لهذه النشرة و يجب على كل مكتتب املوافقة و تعبئة جميع بنود طلب 
االكتتاب. و حتتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في االسهم املطروحة بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء الطلب أي من شروط أو متطلبات االكتتاب. 
و ال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد استالمه من مدير االكتتاب أو أحد البنوك املستلمة، و ميثل طلب االكتتاب عندئذ عقداً ملزماً بني املكتتب و الشركة. )يرجى 

مراجعة قسم 15 »شروط و تعليمات االكتتاب«(.

ي



ملخص املعلومات األساسية

التسلسل
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يعد هذا امللخص نبذه موجزة عن املعلومات الواردة في هذه النشـرة، وبالتالي فإنه ال يحتوي على كافة املعلومات التي قد تكون ضرورية أو ذات عالقة للمكتتبني. ويجب على 
مسـتلمي هذه النشـرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باالسـتثمار في أسهم االكتتاب.وقد مت تعريف بعض املصطلحات الواردة في هذه النشـرة في قسم »املصطلحات 

والتعريفات« من صفحة ) ق ( إلى صفحة )ك( .وكذلك مت تعريف املصطلحات املتعلقة بقطاع البتروكيماويات في صفحة )م(.

الشركة
مت تأسيس الشركة في عام 1989م حتت اسم »شركة كيمائيات الفورمالدهيد السعودية احملدودة« كشركة سعودية ذات مسئولية محدودة مبوجب السجل التجاري رقم 
2055001870، وتاريخ 1409/12/28هـ )املوافق 1989/08/01م(، برأس مال مدفوع قدره 5.500.000 ريال سعودي مقسم إلى 55.000 حصة، تبلغ قيمة احلصة الواحدة  100 ريال 
سعودي. ومت زيادة رأس املال بتاريخ 1415/9/6هـ )املوافق 1995/2/6م( إلى 12.000.000 ريال مقسم إلى 120.000حصة قيمة احلصة الواحدة 100 ريال سعودي عن طريق مساهمة 
نقدية من الشركاء. ومت زيادة رأس املال بتاريخ 1419/1/6هـ )املوافق 1998/5/3م( إلى 25.000.000 ريال مقسم إلى 250.000 حصة قيمة احلصة الواحدة 100 ريال سعودي عن 
طريق رسملة األرباح املبقاة. كما مت زيادة رأس املال بتاريخ 1421/7/20هـ )املوافق 2000/10/18م( إلى 58.000.000 ريال مقسم إلى 580.000 حصة قيمة احلصة الواحدة 100 ريال 
سعودي عن طريق رسملة األرباح املبقاة ورسملة اإلحتياطي النظامي. وبتاريخ 1426/12/25هـ )املوافق 2006/1/26م( مت زيادة رأس مال الشركة إلى 150.000.000 ريال مقسم 
إلى 3.000.000 حصة قيمة احلصة الواحدة 50 رياالً سعودياً عن طريق رسملة األرباح املبقاة. وبتاريخ 1427/7/20هـ )املوافق 2006/8/14م( مت زيادة رأس املال إلى 603.000.000 ريال 
مقسمة إلى 60.300.000 حصة قيمة احلصة الواحدة 10 )عشرة( رياالت سعودية عن طريق مساهمة نقدية من الشركاء. وفي 1427/7/20هـ )املوافق 2006/8/15م( مت تعديل 
عقد التأسيس اخلاص بها ليصبح اسم الشركة »شركة كيمائيات امليثانول احملدودة، وقد أعلن معالي وزير التجارة والصناعة، مبوجب القرار رقم 286/ق بتاريخ 1428/11/4 
هـ )املوافق 2007/11/14م(  حتول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة بإسم »شركة كيمائيات امليثانول« بسجل جتاري رقم 2050057828 وتاريخ 
1428/12/30هـ )املوافق 2008/1/9م (. وبعد التحول مت نقل السجل التجاري االصلي رقم 2055001870 الي فرع الشركة في مدينة اجلبيل. وقررت اجلمعية العامة غير العادية 
والتي  جديد،  سهم   60.300.000 بإصدار  وذلك  ريال   1.206.000.000 إلى  ريال   603.000.000 من  الشركة  رأسمال  زيادة  2008/7/16م(  )املوافق  1429/7/13هـ  بتاريخ  للشركة 
متثل إجمالي األسهم التي ستطرح لالكتتاب العام مبوجب هذه النشرة. وبعد انتهاء عملية االكتتاب، سيصبح رأسمال الشركة 1.206.000.000 ريال سعودي، مقسم إلى 

120.600.000 سهم.

تطور الشركة
تعمل الشركة في الوقت الراهن في مجال إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعَية وجتاريَة. وتصدر الشركة تقريباً 83% من إنتاجها 

احلالي إلى أكثر من 50 دولًة تشمل اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا وجنوب أفريقيا والواليات املتحدة األمريكية وكندا واليابان وغيرها. ومنذ تأسيسها في عام 1989م، قامت 
الشركة بتنفيذ عدة مشاريع - حسبما ما هو مذكور في القسم 3-7 » تطور الشركة« - بغرض زيادة اإلنتاج لتلبية الطلب املتنامي على منتجاتها ولتنويعها كذلك. 

ويوضح اجلدول التالي مصانع كيمانول الثمانية القائمة، واملواد املنتجة، وطاقاتها اإلنتاجية املرخصة وذلك حتى تاريخ هذه النشرة، وذلك وفقاً للترخيص الصناعي الصادر 
لها رقم )616/ص( وتاريخ 1429/2/12هـ )املوافق 2008/02/19م(.

اجلدول رقم 1: مصانع كيمانول القائمة ومنتجاتها وطاقتها اإلنتاجية احلالية واملستقبلية

املصنع

مصنع الفورمالدهيد األول

مصنع الفورمالدهيد الثاني

مصنع الفورمالدهيد الثالث

مصنع الفورمالدهيد الرابع

مصنع الهكسامني

مصنع البارافورمالدهيد

مصنع محسنات اخلرسانة

مصنع الراتنجات

مصنع مستقل أو خط
إنتاج في مصنع قائم

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

املواد املنتجة

• سائل الفورمالدهيد
• ُمركز اليوريافورمالدهيد

• سائل الفورمالدهيد
• ُمركز اليوريافورمالدهيد

• سائل الفورمالدهيد
• ُمركز اليوريافورمالدهيد

• سائل الفورمالدهيد
• ُمركز اليوريافورمالدهيد

• هيكساميثيلني تترامني )هيكسامني(

• البارافورمالدهيد

• راتنجات اليوريافورمالدهيد املكبرتة
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد املكبرتة

• راتنجات اليوريافورمالدهيد
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد

الطاقة اإلنتاجية بعد 
التوسعة طن متري سنوياً

40.950

40.950

78.100

140.000

11.100

7.000

165.000

13.500

الطاقة اإلنتاجية 
حالياً طن متري سنوياً

40.950

40.950

78.100

140.000

11.100

7.000

165.000

13.500

املصدر: الشركة

اإلنتاجية  الطاقات  لزيادة  وذلك  ريال سعودي  تبلغ 2.052 مليون  تقريبية  بتكلفة إجمالية   ، املشاريع«(  )»حزمة  التوسعة  العديد من مشاريع  بتنفيذ  الشركة حالياً  وتقوم 
للفورمالدهيد وإلنتاج أنواع خاصة من املنتجات البتروكيماوية مثل امليثانول )وهي املادة اخلام الرئيسية للمصنع حالًيا( وأول أكسيد الكربون وأول وثاني وثالث مثايل أمني وثاني 
مثايل فورماميد وبنتا إريثريتول وفورمات الصوديوم واسيتالدهيد، وستصبح الشركة منتجاً متكامالً للعديد من املواد البتروكيماوية اخلاصة حسبما ورد وصفه بالتفصيل في 

الفقرة 3-2 )وصف موجز ملنتجات الشركة واستخداماتها(. ويبني اجلدول التالي املصانع وخطوط اإلنتاج اإلضافية التي تقوم الشركة حالياً بتنفيذها ضمن حزمة املشاريع:

ك



التسلسل

1

2

3

4

5

6

7

اجلدول رقم 2: مصانع وخطوط إنتاج كيمانول في حزمة املشاريع، ومنتجاتها، وطاقتها اإلنتاجية، وتاريخ بدأ اإلنتاج

املصنع او خط اإلنتاج

مصنع امليثانول

خط غاز اول اكسيد الكربون

مصنع ميثايل امني

مصنع ثاني ميثايل الفورماميد

مصنع بنتا إريثريتول

مصنع استيالدهيد

مصنع الفورمالدهيد

مصنع مستقل أو خط
إنتاج في مصنع قائم

مستقل

خط إنتاج في مصنع امليثانول

يستخدم كلقيم للميثانول

مستقل، يستخدم منتجة كلقيم 

لثاني ميثايل الفورماميد 

مستقل

مستقل

مستقل

خط إنتاج إضافي ملصنع الفورمالدهيد 
الرابع املواد املنتجة

املواد املنتجة

• ميثانول

• هيكساميثيلني تترامني )هيكسامني( 

• البارافورمالدهيد

• راتنجات نفثالني الفورمالدهيد املكبرتة
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد املكبرتة

• راتنجات اليوريافورمالدهيد
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد

• اسيتالدهيد

• سائل الفورمالدهيد
• ُمركز اليوريافورمالدهيد

تاريخ بدأ االنتاج

ديسمبر 2008م

ديسمبر 2008م

مارس 2009م

مارس 2009م

سبتمبر 2008م

سبتمبر 2008م

ديسمبر 2008م

الطاقة اإلنتاجية 
طن متري سنوياً

231.000

33.000

50.000

60.000

20.000

12.000

70.000

املصدر: الشركة

رسالة الشركة 
»أن تصبح كيمانول املصدر املفضل لتوريد الكيماويات املنتجة من امليثانول«

وصف املنتجات واستخداماتها
تعمل الشركة، كما بتاريخ هذه النشرة، في مجال إنتاج وتسويق عدد من املنتجات البتروكيماوية والتي تشمل سائل الفورمالدهيد ومركز اليوريافورمالدهيد والبارافورمالدهيد 
وراتنجات الفورمالدهيد السائلة واملسحوق والهكسامني ومحسنات اخلرسانة، وجميعها عبارة عن منتجات بتروكيماوية متخصصة لها العديد من االستخدامات الصناعية 
والتجارية. ويتم تسويق منتج اليوريافورمالدهيد كمادة مانعة للتحجر ومحسنة خلواص سماد اليوريا، ومنتج الفورمالدهيد يستخدم بشكل أساسي في شكل كيماويات 
وسيطة في عمليات حفر آبار النفط وكمواد خام لصناعات املواد العازلة، كما يستخدم الفورمالدهيد في صناعة بعض املواد املستخدمة ملكافحة احلشرات واآلفات وفي 
تطهير مزارع الدواجن ومركبات صيدالنية. وبالنسبة للهكسامني فان استخداماته متعددة وتشمل صناعة مواد التشحيم واملطاط والوقود ومواد التصوير الفوتوغرافي 
والصناعات املعدنية والصناعات اجللدية والصناعات الورقية. وتستخدم الراتنجات في مجال صناعة اخلشب احلبيبي واخلشب املعاكس واخلشب الصناعي )MDF( وكذلك في 
إنتاج الصفائح الرقيقة اخلاصة بأعمال الديكور ومعاجلة أسطح اخلشب بامليالمني والسيارات. أما محسنات اخلرسانة فإنها تستخدم في صناعة اإلنشاءات إلعداد اخللطات 

اخلرسانية ذات مستوى أداء عالي واخلرسانة سابقة الصب.

نواحي القوة وامليزات التنافسية
يعتقد مجلس إدارة الشركة أن خبرات الشركة التشغيلية والفنية التي اكتسبتها خالل السنوات اخلمس عشرة  املاضية،  باإلضافة إلى نقاط القوة املبينة أدناه سوف متكنها 

من تقوية وتعزيز وضعها التنافسي في مجال صناعة املنتجات البتروكيماوية املتخصصة. ويرى مجلس اإلدارة أن مواطن القوة الرئيسية للشركة تتمثل مبا يلي:-

• فريق إدارة يتسم باخلبرة الطويلة واملهارة.
• ُمْنِتج رائد للفورمالدهيد في دول مجلس التعاون اخلليجي.

• ُمْنَتج ذو تكاليف منخفضة.
• التطوير املستمر لقاعدة املنتجات.

• عالقات مستقرة وطويلة مع قاعدة عمالء متنوعة.
• شبكة توزيع منتشرة في أكثر من 50 دولة في العالم.

إستراتيجية العمل
تعمل الشركة على االستفادة من الفرص التجارية املتاحة ملنتجاتها في سوق البتروكيماويات العاملية، حيث أن االستهالك العاملي لهذه املنتجات ينمو مدعوماً بطلب قوي 
في آسيا )خاصة الصني والهند(، كما أنه من املتوقع أن ينمو إنتاج الشرق األوسط، مبا في ذلك إنتاج اململكة العربية السعودية ، بصورة تدريجية على حساب أوروبا والواليات 
املتحدة األمريكية وذلك بسبب عدد من امليزات التنافسية )راجع القسم )2( – »صناعة البتروكيماويات في اململكة العربية السعودية، واستعراض السوق«(. وتعتقد نكسانت 
أن اقتصاديات السوق هذه مقرونة بانخفاض التكلفة في اململكة ستؤدي إلى فرص مواتية لنمو حجم الطلب على منتجات الشركة. وبناًء عليه، تنوي الشركة استغالل 

ميزاتها التنافسية القوية باإلضافة إلى عناصر القوة لديها في اجملاالت الفنية والتسويقية لتنمية أعمالها من خالل:
• مواكبة فرص النمو في سوق البتروكيماويات العاملي من خالل تنفيذ حزمة املشاريع.

• احملافظة على وضع تنافسي من حيث التكلفة في األسواق احلالية ملنتجاتها وذلك عن طريق االستفادة من تدني أسعار املواد اخلام في اململكة وحتديداً الغاز الطبيعي مقارنة 
باألسعار العاملية.

هيكل ملكية الشركة
في تاريخ هذه النشرة، ميلك املساهمون احلاليون )60.300.000(  ستون مليون و ثالثمائة ألف سهم، متثل  100%  مائة باملائة من رأسمال الشركة احلالي. وقد قررت اجلمعية 
العامة غير العادية بتاريخ  1429/7/13هـ، )املوافق 2008/7/16م( زيادة رأس مال الشركة ليبلغ 1.206.000.000 ريال سعودي عن طريق إصدار 60.300.000  ستون مليون و ثالثمائة 
ألف سهم عادي جديد، ومتثل  50%  خمسون باملائة من أسهم رأسمال الشركة املصدر بعد إقرار زيادة رأس املال واكتمال عملية الطرح، ويوضح اجلدول التالي هيكل ملكية 

الشركة املتوقع قبل وبعد طرح األسهم لالكتتاب.
ل



اجلدول رقم 3: هيكل ملكية الشركة قبل وبعد االكتتاب

املصدر: الشركة

شركة مجموعة الزامل القابضة 

شركة مازن خليفة الالحق النعيمي وأوالده

شركة عبد اهلل وعبد العزيز كانو

شركة محمد جالل وأوالده

فهد عبد احملسن عبد اهلل النفيسي

محمد حمد عبد اهلل املانع

شركة املزروعي القابضة

عبد احملسن فهد عبد احملسن النفيسي

حمد محمد حمد عبد اهلل املانع

املستثمرون من األفراد واملؤسسات

اجملموع

بعد االكتتابقبل االكتتاب

عدد األسهم 
احلالية

نسبة امللكية 
)%(

القيمة االسمية 
لألسهم )ريال(

عدد األسهم 
احلالية

نسبة امللكية 
)%(

القيمة االسمية 
لألسهم )ريال(

املساهمون احلاليون 

1 13.567.500

2 9.045.000

3 13.567.500

4 6.030.000

6.023.970

6.023.970

5 6.030.000

6.030

6.030

-

60.300.000

%22.50

%15

%22.50

%10

%9.99

%9.99

%10

%0.01

%0.01

-

%100

135.675.000

90.450.000

135.675.000

60.300.000

60.239.700

60.239.700

60.300.000

60.300

60.300

-

603.000.000

13.567.000

9.045.000

13.567.500

6.030.000

6.023.970

6.023.970

6.030.000

6.030

6.030

60.300.000

120.600.000

%11.250

%7.5

%11.250

%5

%4.995

%4.995

%5

%0.005

%0.005

%50

%100

135.675.000

90.450.000

135.675.000

60.300.000

60.239.700

60.239.700

60.300.000

60.300

60.300

603.000.000

1.206.000.000

1- قامت شركة مجموعة الزامل القابضة بالتنازل عن 2.000 سهم الى السيد/ خالد الزامل والسيد/ أديب الزامل لتقدميها كأسهم لضمان عضويتهما في مجلس اإلدارة وفقاً للمادة )68( من نظام الشركات. 
2- قامت مازن خليفة الالحق النعيمي  وأوالده بالتنازل عن 1.000 سهم للسيد/ مازن خليفة النعمي لتقدميها كأسهم لضمان عضويته في مجلس اإلدارة وفقاً للمادة )68( من نظام الشركات. 

3- قامت شركة عبداهلل وعبدالعزيز كانو بالتنازل عن 2.000 سهم للسيد/ بدر كانو والسيد/ عبداهلل كانو لتقدميها كأسهم لضمان عضويته في مجلس اإلدارة وفقاً للمادة )68( من نظام الشركات. 
4- قامت شركة محمد جالل وأوالده بالتنازل عن 1.000 سهم للسيد/ سامي محمد يوسف جالل لتقدميها كأسهم لضمان عضويته في مجلس اإلدارة وفقاً للمادة )68( من نظام الشركات. 

5- قامت شركة املزروعي القابضة بالتنازل عن 1.000 سهم للسيد/ عبداهلل محمد املزروعي لتقدميها كأسهم لضمان عضويته في مجلس اإلدارة وفقاً للمادة )68( من نظام الشركات. 

م



ملخص األداء املالي

ملخص املعلومات املالية للشركة املوضح أدناه، يجب قراءته مع القوائم املالية املراجعة للشركة واإليضاحات املرفقه بها واملدرجة في  القسم 17  )»القوائم املالية املراجعة«(. 
ملخص املعلومات املالية أدناه ُمعد بناًء على القوائم املالية املراجعة اخلاصة بالشركة للسنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2005م، و2006م، و2007م والتي مت مراجعتها من قبل 

السادة إرنست و يونغ.

1- مت حسابه على أساس إجمالي الربح ناقصاً مصاريف البيع والتوزيع، واملصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف االستهالك واإلطفاء.
2- مت احتسابها لألعوام 2005م و2006م و 2007م على أساس إجمالي عدد األسهم وقدرها 60.3 مليون سهم. أما عدد األسهم في الواقــع فكــانت 15 مليون، و 60.3 مليون 

و 60.3 مليون على التوالي ) راجع القسم  )9( »مناقشة اإلدارة وحتليلها للمركز املالي ونتائج العمليات«(.
3- النسبة املوضحة هنا هي معدل النمو السنوي املركب.

اجلدول رقم 4: مؤشرات األداء

املصدر: القوائم املالية املراجعة

مؤشرات قائمة املركز املالي

نقدية وشبه نقدية

موجودات ثابتة

إجمالي املوجودات

إجمالي القروض

إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية

    

مؤشرات قائمة الدخل

اإليرادات

إجمالي الربح
التشغيلي )1(

صافي الدخل

مؤشرات التدفقات النقدية

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

صافي التغير في النقدية

املؤشرات األساسية

منو اإليرادات )%(

منو صافي الدخل )%(

نسبة إجمالي الربح )%(

نسبة الربح التشغيلي )%(

نسبة صافي الدخل )%(

العائد على حقوق امللكية )%(

ربح السهم )2(، )ريال سعودي(

ربح موزع لكل سهم )2( )ريال سعودي(

السنة املنتهية في 31 ديسمبر

2005م

الوصف

23.5

294.9

426.9

180.3

245

181.9

311.8

98.4

47.9

39.7

67.8

83.8-

30.8

14.7

33.50

50.40

36.80

15.90

12.70

21.80

0.66

0.17

2006م

2.06

604.5

956.9

235.3

303.4

653.4

376.2

110.9

52.7

44.5

22.7

83.8-

30.8

14.7

20.65

12.02

33.92

14.43

11.82

6.81

0.74

0.43

2007م

12.8

1.027.7

1.300.9

545

622.7

678.1

461.4

104.2

35.7

24.7

22.5

332.4

310.7

10.7

22.63

44.46-

27.26

7.74

5.35

3.64

0.41

ال يوجد

النمو من 
2005م - 2006م

)%(

91.23-

106.45

124.15

30.53

23.85

259.22

20.65

12.7

9.70

12.02

75.96-

520.29

1464.94

46.26

-

-

-

-

-

-

-

-

النمو من 
2006م - 2007م

)%(

521.36

70.01

35.95

131.57

105.21

3.78

22.65

6.04-

34.25-

44.46-

99.39

36.05

35.54-

50.23-

-

-

-

-

-

-

-

-

معدل النمو السنوي املركب
2006م - 2007م )%(

26-

87

75

74

59

93

22

5

15-

21-

30-

99

218

21-

تغير النسبة املئوية)%(

10.85-

94.86-

9.54-

8.16-

7.35-

18.16-

25.04-

ال يوجد

ن
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تعريفات واختصارات

املصطلح التعريف

األسهم املطروحة للمؤسسات املكتتبة

األسهم املطروحة أو أسهم االكتتاب

»االكتتاب«

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب

اتفاقية قرض الصندوق

أسهم االكتتاب لألفراد

البنوك املستلمة

البنوك التجارية

تداول

تاريخ التخصيص

تاريخ إكتمال املشاريع

تعديل االكتتاب أو تعديل الطرح  

حزمة املشاريع

خطاب التخصيص

خطاب الوزارة

راتنجات

ريال

الرئاسة

دوالر أو دوالر أمريكي

السوق

السهم أو سهم

السعودية أو اململكة

سامبا كابيتال

سابك

سعر الطرح

18.090.000 سهم من أسهم االكتتاب، والتي ميكن تخفيضها إلى 3.015.000 سهم بحسب تعديل الطرح.

60.300.000 سهم عادي  جديد متثل زيادة في رأس مال الشركة.

االكتتاب العام األولي  في أسهم االكتتاب  وفقاً لألحكام املنصوص عليها في هذه  النشرة.

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب املبرمة بني الشركة ومتعهد التغطية.

 اتفاقية القرض التي أبرمتها الشركة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 1429/5/5هـ املوافق )2008/5/10م(، 
ميكن اإلطالع على هذه اإلتفاقية حيث أنها من ضمن املستندات املتاحة للفحص واملعاينة )الرجاء الرجوع إلى القسم 16 

» املستندات املتاحة للفحص واملعاينة«(.

42.210.000 سهم وهي خاضعة للزيادة إلى 57.285.000 سهم.

البنوك املستلمة املدرجة في الصفحات ز إلى ح.

التجاري  األهلي  البنك  الهولندي،  السعودي  البنك  املالية،  مجموعة سامبا  الرياض،  بنك  املصرفية،  العربية  املؤسسة 
والبنك السعودي البريطاني.

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

تاريخ تخصيص أسهم االكتتاب للمكتتبني بواسطة مدير سجل اكتتاب املؤسسات بالتشاور مع الشركة وموافقة الهيئة.

هو التاريخ الذي تعتبر فيه حزمة املشاريع كاملة بحسب ما هو منصوص عليه في إتفاقية املرابحة اإلسالمية، التي 
ميكن اإلطالع عليها حيث أنها من ضمن املستندات املتاحة للفحص واملعاينة )الرجاء الرجوع إلى القسم 16 » املستندات 

املتاحة للفحص واملعاينة«(.

حق مدير سجل اكتتاب املؤسسات بالتشاور مع الشركة وبعد موافقة الهيئة بخفض عدد األسهم املطروحة لالكتتاب 
من قبل املؤسسات إلى 3.015.000 سهم، في حالة ما زاد عدد املكتتبني األفراد عن 844.200 مكتتب.

النشرة  هذه  بتاريخ  بتنفيذها  الشركة  تقوم  إضافية  إنتاج  وخطوط  جديدة  مصانع  تتضمن  التي  التوسعة  مشاريع   
)الرجاء اإلطالع على جدول رقم 2 وقسم 4 »مشاريع التوسعة«.

اخلطاب املؤرخ في 7 أغسطس 2007م واملوجه من أرامكو السعودية إلى الشركة لتحديد كمية الغاز اخملصصة للشركة.

اخلطاب رقم 2418/ع/ف املؤرخ في 1429/7/18هـ )املوافق 2008/7/21م( واملتضمن موافقة الوزارة على توقيع اتفاقيات امداد 
الوقود واللقيم بني كيمانول وشركة ارامكو السعودية.

مادة ُحبيبية قوية عدمية الرائحة تتكون عن طريق تكثيف اليوريا والفورمالدهيد في وجود محفز. وتستخدم في صناعة 
البناء واليكور )الرجاء اإلطالع على جدول رقم 16 ملعرفة املزيد حول إستخدام الراتنجات(

ريال سعودي.

 الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة.

العملة  الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.

سوق األسهم السعودي.

سهم عادي من أسهم الشركة بقيمة اسمية 10 رياالت سعودية.

اململكة العربية السعودية

شركة سامبا لألصول وإدارة اإلستثمار

الشركة السعودية للصناعات األساسية.

12 ريال سعودي للسهم الواحد.
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املصطلح التعريف

الشركة أو كيمانول 

الصندوق

عضو اجمللس أو عضو

فترة احلظر

فريق اإلدارة

فترة االكتتاب

قرض الصندوق

قواعد التسجيل واإلدراج

القبول في القائمة الرسمية

املساهم وجمعها املساهمون

مقدم الطلب

مجلس اإلدارة أو اجمللس

مدير سجل اكتتاب املؤسسات

املستشار املالي

مجلس التعاون

املكتتب الفرد

املؤسسات املكتتبة

»مدير االكتتاب« و»مدير سجل اكتتاب 
املؤسسات« و»متعهد تغطية االكتتاب«

متعهد التغطية

املصنع

مليون وحدة حرارية بريطانية

النظام األساسي

نظام الشركات

النشرة

الهيئة

CMAI )سي إم أيه اي(

Davy )دافي(

شركة كيمائيات امليثانول. 

صندوق التنمية الصناعية السعودي.

عضو في مجلس إدارة الشركة.

3 سنوات من تاريخ طرح الشركة لالكتتاب العام، أو حتى تاريخ بدء التشغيل التجاري  حلزمة املشاريع، أيهما يحدث الحقاً.

فريق اإلدارة العليا لدى الشركة. 

الفترة التي تبدأ من 1429/8/10هـ، )املوافق2008/8/11م( وحتى1429/8/19هـ، )املوافق 2008/8/20م( 

السعودي  الصناعية  التنمية  الشركة من صندوق  والذي حصلت عليه  ريال سعودي  البالغ قيمته 600 مليون  القرض 
مبوجب اتفاقية قرض الصندوق.

  2004 أكتوبر   4 وتاريخ   2004-11-3 رقم  بالقرار  واملعتمدة  املالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  واإلدراج  التسجيل  قواعد 
وتعديالتها.

قبول إدراج األسهم في القائمة الرسمية للهيئة وقبول تداول األسهم املكتتب فيها في سوق األسهم وفقاً للمادة )19( 
من قواعد التسجيل واإلدراج. 

أحد حملة أسهم الشركة في أي وقت.

مكتتب فرد أو مؤسسة استثمارية )حسبما يقتضي سياق النص(.

مجلس إدارة الشركة.

سامباكابيتال.
 

سامبا كابيتال.

دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي.

األشخاص السعوديون الطبيعيون مبا في ذلك املرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي 
حيث يحق لها أن تكتتب بأسهمهم لصاحلها.

مجموعة من املؤسسات االستثمارية التي خاطبها مدير سجل اكتتاب املؤسسات بعد التشاور مع الشركة وحسب 
معايير خاصة محددة من الهيئة.

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار » سامبا كابيتال«.

سامبا كابيتال

مصنع الشركة في مدينة اجلبيل الصناعية. 

وحدة لشرح وقياس كمية الطاقة الكامنة في الوقود، وتعرف الوحدة احلرارية البريطانية بأنها كمية احلرارة  الالزمة لرفع 
حرارة رطل واحد من املاء بفهرنهايت واحد.

النظام األساسي للشركة والذي مت تلخيصه في القسم 10 »ملخص النظام األساسي«.

نظام الشركات الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم م/6 تاريخ 1385/3/22هـ، وما طرأ عليه من تعديالت.

نشرة اإلصدار وهي هذه الوثيقة.

هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.

مجلة كميكال ماركتس أسوشيتس )سي إم أيه اي( املنشورة من قبل شركة كميكال ماركتس أسوشيتس وتأسست 
الشركة في عام 1979م وهي متخصصة في تقدمي االستشارات عاملياً لشركات البتروكيماويات والبالستيك.

شركة دافي بروسيس تكنولوجي ، اململكة املتحدة، شركة تقدم تراخيص/تكنولوجيا خملتلف العمليات االنتاجية املتعلقة 
بانتاج أمينات امليثانول و ثنائي امليثافورماميد و امليثانول ومادة  بي دي أو.

ش 

ص

ع

ف

ق

م

ن

هـ

C

D

ق



املصطلح التعريف

FMB )إف إم بي(

Helm )هيلم(

Haldor Topsoe )هالدور توبسو(

ICIS )آي سي آي إس(

LIBOR )ليبور(

L & T

Libra Tech )ليبرا تك(

SIBOR )سيبور(

Technon )تكنون(

بريطانية  وهي شركة  احملدودة  االستشارية  بي  إم  إف  قبل شركة  من  وتنشر  بولتني  ماركت  فيرتاليزر  بي،  إم  إف  مجلة 
واملواد  لألسمدة  الدولية  التجارة  في  واالستشارات  واألسعار  املعلومات  الشركة  هذه  وتوفر  1982م  عام  في  تأسست 

األساسية لتصنيع األسمدة.

شركة هيلم أيه جي، أملانيا، شركة عاملية للتسويق في مجال البتروكيماويات واألسمدة واملواد الكيميائية.

شركة هالدور توبسو أي/أس، الدمنارك، شركة تقدم تراخيص/ تكنولوجيا لتصنيع امليثانول واالمونيا والفورمالدهيد وثنائي 
امليثيل االثيري وكاتاليست لالستخدام في مختلف العمليات مبا فيها عملية التنقية.

مجلة إنتيرناشونال كميكال إنفورماشن سيرفس )آي سي آي إس( وتنشر من قبل ريد بزنس انفورميشن احملدودة وتأسست 
الشركة قبل 25 عاماً أي في عام 1983م، وتقوم هذه الشركة بتوفير معلومات عن أسعار املنتجات االستهالكية وتقدم 

توقعات حول األسعار وكميات الطلب لهذه املنتجات.

هو سعر الفائدةالذي تدفعة البنوك املتواجدة في لندن لبعضها البعض حني تقترض أو تودع مبالغ لفترة يوم أو عدة أيام

شركة الرسون آند توبرو ليمتد، الهند، مصنع ومورد للمعدات الثقيلة لصناعة األسمدة والبتروكيماويات، وكذلك منفذ 
ملشاريع عقود الهندسة والتوريد والبناء.

الفورمالديهيد،  مبصانع  تتعلق  مفصلة  هندسية  تراخيص/معلومات  تقدم  هندية،  شركة  احملدودة،  تك  ليبرا  شركة 
الهيكسامني، بارافورمالدين، مصانع املشتقات، واخلدمات الهندسية وخدمات املشتريات ملشاريع البتروكيماويات.

هو سعر الفائدةالذي تدفعة البنوك السعودية لبعضها البعض حني تقترض أو تودع مبالغ لفترة يوم أو عدة أيام

مجلة تكنون، تنشر من قبل شركة تكنون أوربكم احملدودة، من اململكة املتحدة تأسست تيكنون في عام 1975م وهي 
وصناعة  والبتروكيماوية  الكيميائية  بالصناعات  املتعلقة  والتسويقية  اإلستراتيجية  االستشارات  في  متخصصة 

البالستيك.
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 تعريف املصطلحات التقنية )التركيبات الكيماوية(

فيما يلي قائمة باملصطلحات التقنية )املركبات الكيماوية( الواردة في النشرة ومعنى كل منها:

التعريفاملصطلح – املركب الكيماوي

»C6H12N4«

»CH3NH2«

»CH3CHO«

»CH2OH( 3CCHO3( «

»CH2OH( 4C( «

»CH3( 2NCOH( «

»CH3( 2NH(«

»CH3OH«

»CO«

»CO2«

»H«

»H2O«

»HCHO«

»LPG«

»HCOONa«

»MTBE«

»MDF«

»MF Resin«

»MTPY«

»N«

»HCOONa«2

»NaOH«

»NH3«

»UF Resin«

هيكساميثيلني تترامني )هيكسامني( .

أول ميثايل أمني.

أسيتالدهايد.

تراي ميثيالمني.

بنتا إريثريتول.

ثاني ميثايل فورماميد.

ثاني ميثايل أمني .

ميثانول.

أول أكسيد الكربون.

ثاني أكسيد الكربون.

هيدروجني. 

ماء.

فورمالدهيد.

غاز البترول املسال .

فورمات الصوديوم.

 . )Methyl tetra-butyl ether ( ثالث ميثايل تترا بيوتيل األثير

.Medium density fibreboard  لوح خشب صناعي

راتنج ميالمني الفورمالدهيد.

طن متري في السنة. 

نيتروجني. 

فورمات الصوديوم.

هيدروكسيد الصوديوم.

أمونيا.

راتنج اليوريا فورمالدهيد.

ل



1- عوامل اخملاطرة
قرار  أي  اتخاذ  قبل  أدناه  املبينة  اخملاطرة  مبا فيها عوامل  بعناية  النشرة  التي حتتويها هذه  املعلومات  دراسة كافة  االكتتاب  االستثمار في أسهم  يرغب  يتعني على كل من 
باالستثمار في أسهم االكتتاب.علماً بأن اخملاطر املوضحة أدناه ال تشمل جميع اخملاطر التي ميكن أن تواجهها الشركة، بل أنه من املمكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة 

للشركة في الوقت احلالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية،  أو أنها قد ال تعيق عملياتها.
و قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو حتقق أحد عوامل اخملاطر التالية التي يعتقد مجلس 
إدارة الشركة في الوقت احلالي أنها  مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن  جمللس اإلدارة أن يحددها، و التي يعتقد أنها غير جوهريًة، أو إذا أصبحت هذه األخيرة جوهرية . قد يؤدي 

حدوث إحدى أو بعض هذه اخملاطر إلى انخفاض سعر أسهم االكتتاب مما قد يتسبب في خسارة املستثمر كامل أو جزء من استثماره.
 

1-1 مخاطر متعلقة بالصناعة

1-1-1 الطبيعة الدورية لصناعة البتروكيماويات العاملية
إن سوق البتروكيماويات العاملي، الذي تعمل فيه الشركة، هو سوق ذو طبيعة دورية ويشهد تذبذباً في األسعار والطلب. وترتبط أسعار املنتجات البتروكيماوية في جميع 
أنحاء العالم بحجم العرض العام مقارنة بالطلب ومبستوى نشاط األعمال ومبدى توفر املواد اخلام وأسعارها.  تعتقد الشركة أن أسعار املواد اخلام، وبالتحديد أسعار النفثالني 
تشهد اجتاهاً  متذبذباً. وقد يؤدي ضعف األوضاع االقتصادية في العالم أو عوامل اخملاطرة  آنفة الذكر إلى خفض مستوى الطلب. كما أنه من غير املمكن التنبؤ مبستويات 
العرض والطلب أو أوضاع السوق مستقبالً بصورة دقيقة. لذا، فإن الشركة قد تشهد تقلبات دورية في مستوى نتائجها املالية املستقبلية بسبب األوضاع السائدة في سوق 
البتروكيماويات بوجه عام. وهذا اإلنخفاض في الطلب من شأنها أن تؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة احلالية واملستقبلية ووضعها املالي ونتائج عملياتها 

وتدفقاتها النقدية ومشاريعها املستقبلية.

1-1-2 مشاكل تشريعية مبا فيها تغير األنظمة احلكومية اخلاصة بتسعير الغاز
تعمل الشركة في بيئة محكومة بتشريعات وأنظمة محددة، وتتعلق هذه التشريعات احلالية بصورة أساسية بالبيئة ومبتطلبات الترخيص ملزاولة النشاط من وزارة التجارة 
والصناعة والرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة )انظر القسم 13-13 »معلومات قانونية- األنظمة واللوائح البيئية«(. وفي حالة حدوث تغيير  في هذه األنظمة مبا فيها  
إصدار أنظمة إضافية، فقد تتأثر الشركة سلبياً  وقد يكون مطلوباً منها تكبد مصاريف كبيرة لاللتزام بالتغييرات التنظيمية، مما قد يكون له أثر سلبي ظاهر على أعمالها 
البترول والثروة املعدنية سياستها  وآفاقها املستقبلية وأصولها املالية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ومشاريعها املستقبلية. وعلى سبيل املثال، فقد أعلنت وزارة 
اخلاصة بتثبيت سعر الغاز الطبيعي. ووفقاً التفاقية بيع الغاز املؤرخة في 1995/12/30م ، فإن السعر الذي تزود به أرامكو الغاز للشركة هو »السعر احلكومي« كما بينته 
احلكومة لشركة أرامكو. وفي الوقت الذي مت فيه توقيع اتفاقية البيع، كان السعر احلكومي 0.5  دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )1.84ريال سعودي لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية).إلى ذلك، ووفقاً للقرار الوزاري رقم 187 بتاريخ 31 مارس 1997م فقد رفع سعر الغاز إلى 0.75 دوالر  لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )2.75 ريال سعودي 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )اعتباراً من 1 يناير 1998م . وال تزال هذه التعرفة منخفضة نسبياً مقارنة باألسعار العاملية مما يؤكد امليزة النسبية للمملكة في انتاج 
البتروكيماويات. إال أنه قد يتم رفع السعر احلكومي مرة أخرى في املستقبل )تفهم الشركة أنه سيتم مراجعة األسعار في عام 2011م(. لقد مت حتديد السعر احلكومي احلالي 
وفق أدنى مستوى له نظراً لضخامة حجم الغاز املصاحب لعملية انتاج النفط اخلام في اململكة العربية السعودية. وتتوقع الشركة أن يبدأ مشروع امليثانول )الذي يستخدم 
الغاز الطبيعي كمادة خام( اإلنتاج مع نهاية الربع الرابع لعام 2008م، وبالتالي سيستفيد مشروع امليثانول من هذا السعر املتدني نسبياً للغاز الطبيعي، غير أنه في حال قيام 
وزارة البترول والثروة املعدنية بزيادة سعر الغاز الطبيعي، فإن ذلك قد يؤثر سلبياً وجوهرياً على أعمال الشركة احلالية واملستقبلية ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها 

النقدية ومشاريعها املستقبلية. 

1-1-3 املنافسة 
تتسم صناعة البتروكيماويات التي تعمل فيها الشركة بدرجة عالية من املنافسة.  ويتمثل منافسو الشركة الرئيسيون  في الشركات الكبيرة ومنها على سبيل املثال 
الشركات املدرجة في الفقرة 3-4 )وصف أعمال الشركة – املنافسة( التي تتمتع مبوارد مالية ضخمة، أكثر مما هو متاح للشركة. كما ميكن لتلك الشركات املنافسة الوصول 
بسهولة إلى موارد املواد اخلام والتقنيات،  إضافة إلى قربها من العمالء ومقدرتها الفنية على إنتاج املنتجات حسب متطلباتهم. وبناًء عليه فان دخول منافسني جدد إلى 
مضمار هذه الصناعة وإضافة املنافسني احلاليني لطاقات إنتاجية جديدة ميكن أن يؤدي إلى إضعاف مقدرة الشركة على احملافظة على هوامش الربح أو مقدرتها على احملافظة 
على حصتها في السوق، أو كليهما. إن مثل هذه املستجدات ميكن أن يكون لها تأثير سلبي على مقدرة الشركة في احلصول على هوامش ربح أعلى، حتى خالل فترات ارتفاع 

الطلب على منتجات الشركة. وبالتالي،فإن أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها  النقدية قد تتأثر سلبياً وجوهرياً بسبب املنافسة .

1-1-4 ظهور تقنيات جديدة
في سوق  املنافسة  على مستوى  يؤثر  قد  الذي  األمر  وهو  العمليات   مجال  في  التطور  وبالتحديد  التقني،  اجملال  في  مستمراً  تطوراً  عاملياً  البتروكيماويات  تشهد صناعة 
البتروكيماويات العاملي. لقد أدى التقدم التقني إلى ظهور عدد من األساليب احلديثة في العمليات اإلنتاجية املتسمة بالتكلفة املنخفضة نسبًيا .إضافة إلى ذلك فانه من 
املمكن أن يتم تطوير أو حتسني تقنيات جديدة أخرى في املستقبل، وفي هذه احلالة  فإنه من احملتمل أن تصبح واحدة أو أكثر من تقنيات اإلنتاج التي تستخدمها الشركة حالياً 
في أعمالها أقل أداء أو قدمية في وقت من األوقات في املستقبل مقارنة بتلك التقنيات احلديثة مما قد يؤثر سلباً وبصورة جوهرية على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج 

عملياتها وتدفقاتها النقدية.

1-1-5 أنظمة البيئة واخملاطر
وفقاً  بالبيئة  تتعلق  تنظيمية  ملتطلبات  تخضع  وهي  أو سامة  املصنفة كمواد خطرة  املواد  من  والتخلص  واملناولة  التعامل  على  للشركة  التشغيلية  العمليات  تشتمل 
للتشريعات والتعليمات الصادرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع واجمللس األعلى للسالمة الصناعية. وتتطلب هذه التشريعات والتعليمات احلصول على تراخيص لتشغيل 

مصنع الشركة وإلنشاء املصانع اجلديدة وتكون هذه التراخيص عرضة  لإللغاء أو التعديل إذا ما خالفت الشركة الشروط والتعليمات التي صدرت على أساسها هذه التراخيص.
إن عمليات الشركة احلالية متوافقة مع األنظمة السائدة أو املتعلقة بالبيئة من جميع اجلوانب. إالَ أنه من املعلوم أن تشغيل أي مرفق لتصنيع الكيماويات قد تترتب عليه 
خطورة إحلاق ضرر بالبيئة والذي يترتب عليه عقوبات وغرامات وتكاليف. عالوة على ذلك، فان وقوع أي حادث صناعي في أي من مرافق الشركة ميكن أن يترتب عليه التزامات على 
الشركة قد تتجاوز تغطيتها التأمينية )راجع الفقرة 3-16 »وصف أعمال الشركة ـ تأمني أعمال الشركة«(.  في حال حتقق أي من اخملاطر آنفة الذكر، فقد تتأثر أعمال الشركة 

ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ومشاريعها املستقبلية بشكل سلبي وجوهري.

1-2 اخملاطر املتعلقة بالشركة

1-2-1 االعتماد على مورد وحيد للمواد اخلام
إن تكلفة املواد اخلام متثل جزءاً هاماً من تكاليف التشغيل للشركة، وعليه، فإن وجود إمدادات كافية وغير منقطعة من املواد اخلام بأسعار معقولة يعتبر أمراً هاماً لنجاح 
أعمال الشركة. ال تنتج الشركة حالياً معظم املواد اخلام الرئيسية التي حتتاجها مثل )امليثانول واليوريا وامليالمني والصودا الكاوية واألمونيا وحامض الكبريتيك والنفتالني( 
وبدالً من ذلك فإنها تقوم بشراء معظم هذه املواد اخلام من  الشركة السعودية للصناعات األساسية )»سابك«( وذلك وفق شروط تضعها سابك والشركات التابعة والشقيقة
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لها )حسبما ورد ذكره في الفقرة 4-4 )مشاريع التوسعة – املواد اخلام(. وعلى سبيل املثال، تشتري الشركة حالياً جميع احتياجاتها من امليثانول من سابك )على الرغم من أن 
حجم هذا اخلطر سوف ينخفض بعد اكتمال مشروع امليثانول، حيث لن حتتاج الشركة في حال إكتمال مشروع امليثانول لشراء هذا املنتج من سابك وملزيد من التفاصيل فضالً 
أنظر الفقرة 4-3 »أسباب التوسع«(. وعليه، فإذا تعذر على الشركة احلصول على متطلباتها من املواد اخلام وفقاً للترتيبات احلالية مع سابك وشركاتها التابعة والشقيقة، أو 
إذا تعذر جتديد هذه الترتيبات عند انتهاء مدتها، أو إذا حدث انقطاع لفترة طويلة في اإلنتاج من مصانع سابك أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، فإن الشركة قد تضطر إلى 
تأمني هذه املواد من مصادر بديله وهو ما يعني تكبد الشركة تكاليف إضافية لتأمني احتياجاتها من املواد اخلام، األمر الذي ميكن أن تكون له آثار سلبية جوهرية على أعمال 

الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ومشاريعها املستقبلية.

1-2-2 عدم وجود ترتيبات تعاقدية لتزويد الشركة ببعض املواد اخلام
ال يوجد لدى الشركة حالياً ترتيبات تعاقدية مع سابك لشراء امليالمني )بسبب الكميات القليلة املشتراة من سابك(،  وفيما يتعلق بالنفثالني، ترتبط الشركة بعقود طويلة 
األجل مع موردين اثنني ولكن هذين العقدين يفتقران إلى االلتزام فيما يخص ثبات األسعار )فقط احلجم(. ال يوجد عقود أخرى موقعة بني الشركة وموردي النفثالني اآلخرين 
نظراً ألنهم يرفضون االلتزام من حيث السعر أو الكمية. وتشترى الشركة هذه املواد من وقت آلخر حسب  احتياجاتها، وعدم توفر ترتيبات تعاقدية لتزويد الشركة بهذه املواد 
قد يعرض الشركة النقطاع توريد هذه املواد أو لتذبذب أسعارها، وبالتالي فقد تتأثر بصورة سلبية وجوهرية أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية 

ومشاريعها املستقبلية.

1-2-3 صعوبة تعديل أسعار املنتجات
إن مقدرة الشركة على احملافظة على ربحيتها تعتمد إلى حد كبير على مقدرتها على حتويل أي زيادة في تكاليف اإلنتاج إلى عمالئها من خالل رفع أسعار املنتجات. كما أن 

السعر النهائي الذي ميكن أن حتصل عليه الشركة ملنتجاتها يعتمد على العرض والطلب في السوق العاملي وهذا األمر خارج عن سيطرة الشركة. 
وفي حال عدم قدرة الشركة على مترير الزيادة في تكاليف اإلنتاج إلى عمالءها من خالل رفع قيمة منتجاتها، فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلبياً وبصورة جوهرية على أعمال 

الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ومشاريعها املستقبلية.

1-2-4 االعتماد على منتجات رئيسية
املنتجان الرئيسيان للشركة حالياً، وحتى بدء حزمة املشاريع في اإلنتاج، هما مرّكز اليوريافورمالدهيد ومحسنات اخلرسانة اللذان شكال تقريباً 73% من إيرادات الشركة في 
عام 2007م. بينما تشير تقديرات اإلدارة إلى أن الطلب من سوق املستخدمني النهائيني لهذين املنتجني سيظل مرتفعاً ويستوعب إنتاج الشركة، فإن أي تغيير جوهري في سوق 
املستخدمني النهائيني كنتيجة إلدخال منتجات جديدة أو دخول منافسني جدد ميكن أن يؤثر سلباً على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي التأثير سلبياً وبصورة جوهرية على 

أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ومشاريعها املستقبلية.

1-2-5 فقدان العمالء الرئيسيني للشركة
على الرغم من أن الشركة تبيع منتجاتها إلى قاعدة متنوعة من العمالء، إال أن مبيعات الشركة إلى أكبر عشرة )10( عمالء لديها شكلت تقريباً ما نسبته 50% من إجمالي 
مبيعاتها في عام 2007م )فضالً أنظر القسم 3-9 »وصف أعمال الشركة – كبار العمالء«(، كما أَن مبيعات الشركة إلى أكبر ثالثة عمالء  شكلت  تقريباً 25% من حجم 
املبيعات الكلي في عام 2007م. وفي فئات معينة من املنتجات مثل اليوريافورمالدهيد تبيع الشركة جزءاً من إنتاجها وفقاً لعقود طويلة األجل إلى عمالء أقامت الشركة 
عالقات جتارية وثيقة معهم. وفي عام 2004م، أدى إلغاء أحد العقود طويلة األجل إلى انخفاض في إجمالي حجم مبيعات الشركة مبا يعادل 6% خالل تلك الفترة. أثر إلغاء هذا 
العقد كان مؤقتاً، حيث مت تطوير أسواق جديدة منذ ذلك التاريخ واستطاعت الشركة زيادة إجمالي مبيعاتها بنسبة 34% في العام 2005م. وفي ضوء ما تقدم، فإن أي إلغاء أو 
عدم جتديد ألي عقد عند انتهائه من تلك العقود طويلة األجل أو فقدان عميل رئيس ميكن أن ينتج عنه تعريض الشركة النخفاض في مبيعاتها وربحيتها في األجل القصير 

)راجع » القسم 3-9 »كبار العمالء«(.

1-2-6 االعتماد على موقع واحد لإلنتاج 
هناك  القائم.  للمصنع  مجاورة  مواقع  في  اجلديدة  املشاريع  جميع  إنشاء  يتم  وسوف  الصناعَية  اجلبيل  مدينة  في  القائم  املصنع  في  الشركة  منتجات  جميع  إنتاج  يتم 
مجموعة من العوامل التي ميكن أن تؤثر على الشركة تأثيراً سلبياً، وتشمل هذه العوامل أوقات التوقف عن اإلنتاج غير اجملدولة بسبب تعطل املعدات وانقطاع إمدادات املواد 
اخلام وانقطاعات التيار الكهربائي إضافة إلى العوامل الطبيعية أو أي أسباب أخرى مبا في ذلك األخطار العادية املرتبطة بعملية إنتاج البتروكيماويات. وعلى الرغم من أن 
الشركة تقوم بإجراء صيانة دورية ولديها تغطية تأمينية  (كبوليصة التأمني ضد فقدان األرباح املبرمة مع شركة االحتاد التجاري للتأمني التعاوني التي توفر تغطية تصل إلى 
93.150.000 ريال) ، والتي تعتبرها الشركة مالئمة لها في ظل ظروفها احلالية، فانه ال ميكن للشركة إعطاء تأكيدات بأن حدوث انقطاع مبستوى كبير في تشغيل مصنعها 

احلالي )أو مصانعها املستقبلية( لن يكون له تأثير سلبي جوهري في األوضاع املالية للشركة ونتائج عملياتها )راجع القسم 3-10  »خصائص مرافق اإلنتاج«(.

1-2-7 االعتماد على املوظفني الرئيسيني وتأثير السعودة 
لقد ظل فريق اإلدارة العليا للشركة ميثل القوة احملركة الرئيسة للنمو املستمر للشركة وإلستراتيجيتها التي ركزت على تنويع املنتجات منذ إنشائها. كما أن جناح الشركة 
أن الشركة تستوفي  الرغم من  العليا للشركة وقدرة الشركة في احلفاظ عليهم. وعلى  اإلدارة  أفراد  املتواصل وفرصها املستقبلية تعتمد بدرجة كبيرة على مساهمات 
متطلبات السعودة في وقت إعداد هذه النشرة، فإنها تعتمد اعتماداً كبيراً على القوى العاملة األجنبية. إن أي تعديالت على األنظمة احلالية جتعل متطلبات السعودة أكثر 
صرامة قد تؤثر سلباً على الشركة. ال تستطيع الشركة إعطاء أي تأكيدات بأنها سوف تتمكن من احملافظة على أفراد اإلدارة العليا احلاليني أو عمالتها األجنبية أو تتمكن من 
إيجاد، أو احلصول في الوقت املناسب على كوادر مؤهلة حتل محل أفراد اإلدارة العليا أو املوظفني األجانب في حالة انتهاء خدماتهم. )راجع القسم 3-13 »وصف أعمال الشركة 

ـ القوى العاملة والسعودة«.(

1-2-8 مخاطر أسعار الفائدة
فان  لذلك  ونتيجة   ، السائدة  العمولة  السعودي، على أساس أسعار  الصناعية  التنمية  احلالية للشركة، ماعدا قرض صندوق  والقروض  التسهيالت  العمولة على  حتسب 

الشركة تصبح معرضة الحتمال ارتفاع تكاليف التمويل إذا ارتفعت أسعار العمولة بدرجة كبيرة مما قد يؤثر على هامش ربحَيتها وتدفقاتها النقديَة.

1-2-9 القيود الهامة واالتفاقيات
تشتمل اتفاقيات القروض والتسهيالت البنكية احلالية واملستقبلية على العديد من التعهدات املالية والتشغيلية والتي تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، القيود التي تفرض 
على حصول الشركة على قروض أو تسهيالت إضافية ودفع أرباح األسهم وبيع األصول وإعادة متويل املديونيات احلالية. وسوف تعتمد مقدرة الشركة على االلتزام باالتفاقيات 
املذكورة والشروط األخرى اخلاصة باتفاقيات الديون وتسديد املبالغ اخلاصة بالقروض والوفاء بااللتزامات األخرى املنصوص عليها في اتفاقيات القروض، على األداء املستقبلي 
للشركة. وفي حالة فشل الشركة في االلتزام باالتفاقيات والتعهدات اخملتلفة املتضمنة في اتفاقيات القروض، فسوف تعتبر عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وإذا لم يتم تصحيح 

هذا العجز أو التقصير، فقد يترتب على ذلك تأثيرات سلبية على الوضع املالي وفرص األعمال املستقبلية للشركة.

1-2-10 مخاطر فروق أسعار صرف العمالت األجنبية
في عام 2007م، قامت الشركة بتصدير حوالي  70% من إنتاجها إلى 50 دولة وكانت العملة املستخدمة للمبيعات هي الدوالر األمريكي. ولكن في املستقبل رمبا تستهدف
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الشركة أسواقاً جديدة ومن احملتمل أن تتم هذه املبيعات في دول أخرى ال يكون الدوالر هو العملة السائدة في تعامالتها، مما قد يعرض الشركة خملاطر فروق صرف العمالت 
األجنبية. ورغماً عن أنه يصعب حتديد حجم اخملاطر التي ميكن أن تنجم عن فروق صرف العمالت األجنبية عند دخول الشركة لهذه األسواق اجلديدة، فان أي حتركات سلبية لهذه 
العمالت مقابل الريال السعودي أو الدوالر األمريكي ميكن أن تؤثر سلباً على الوضع التنافسي للشركة في هذه األسواق وبالتالي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج 

عملياتها وتدفقاتها النقدية ومشاريعها املستقبلية.

1-2-11 اخملاطر التقنية
ينبغي على الشركة احلصول على عدد من التراخيص لتصنيع منتجاتها )فضالً أنظر القسم 5-4 »تقنيات اإلنتاج املستخدمة«( لإلطالع على تفاصيل التراخيص املطلوبة 
للمشاريع( وإذا قامت اجلهة املصدرة للترخيص بإلغائه، فقد يُطلب من الشركة التوقف عن استخدام التقنية ذات الصلة، ومحاولة احلصول على ترخيص من طرف ثالث 
قد يكون بشروط تفضيلية أقل، أو احلصول على تقنية بديلة ولكن بجودة أو أداء أو مقاييس أقل مستوى، أو بتكاليف أعلى األمر الذي سيؤدي إلى تعرض الشركة وفرصها 

االستثمارية ومركزها املالي ونتائج عملياتها للخطر.
تخضع صناعة البتروكيماويات للتغير املستمر في التقنيات ال سيما عمليات التحديث التي يتم إجراؤها على تصميم العمليات اإلنتاجية وعلى التقنيات التي قد تؤثر على 
قدرتها التنافسية في سوق البتروكيماويات العاملي. ومما جتدر اإلشارة إليه أن قدرة الشركة على االحتفاظ بحصتها في السوق وحتقيق عائد تعتمد على مدى قدرتها على تلبية 
متطلبات العمالء وحتسني مستوى املنتجات احلالية، وتطوير وإنتاج منتجات جديدة، وضمان قبول هذه املنتجات في السوق. وقد تتأثر بعض املنتجات املقترحة من الشركة 
بسرعة التغير التقني وطرح وتعزيز منتجات جديدة.  إذ أن عملية تطوير التقنيات وحتقيق درجة الكمال يعتبر حتدياً كبيراً وال تستطيع الشركة التكهن بنجاح أي من التقنيات 
التي سيتم تطويرها. وقد ال تتمكن الشركة من احلصول على املوارد املالية الكافية ملواجهة التغير املستمر في احتياجات السوق. إن مستهلكي منتجات الشركة األساسيني 
هم من املهتمني بالتفاصيل، لذلك فإن حدوث أي تغيير على املواصفات أو االحتياجات التي تعتبر مهمة بالنسبة لهم أو إخفاق الشركة في تبني التقنيات احلديثة والفرص 

اإلنتاجية قد يؤدي إلى تراجع أعمالها وانخفاض الطلب على منتجاتها.  وهذا قد يؤثر سلباً على فرصها االستثمارية ومركزها املالي ونتائج عملياتها.
ونظراً للترابط القائم بني العمليات اإلنتاجية في الشركة، فإن إخفاق التقنية املستخدمة في إنتاج منتج معني قد يؤثر أيضاً على عمليات إنتاج املنتجات األخرى والتأثير سلباً 

على مجمل العمليات اإلنتاجية للشركة والتي قد تؤدي بدورها إلى التأثير سلباً على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها.

1-3 اخملاطر املرتبطة بحزمة مشاريع التوسعة

1-3-1 االلتزامات واملتطلبات مبوجب خطاب تخصيص الغاز 
حصلت الشركة على خطاب مشروط بتخصيص الغاز الطبيعي حلزمة املشاريع من وزارة البترول والثروة املعدنَية وأرامكو السعودية. ومبوجب شروط خطاب تخصيص الغاز 

)»خطاب التخصيص«( الصادر عن أرامكو السعودية نيابة عن وزارة البترول والثروة املعدنية )»الوزارة«(، سوف حتتاج الشركة إلى: 
1- توسعة بعض املصانع احلالية وبناء مصانع جديدة حسب خطاب التخصيص.

2- إمتام اتفاقيات التوريد طويلة األجل مع املستثمرين في اململكة. 
3- طرح 50% من رأس مال الشركة ملستثمرين في اململكة. 

4- التأكد من بدء تشغيل املشاريع قبل نهاية الربع األول من عام 2008م )باستثناء مصنع امليثانول  وأول أكسيد الكربون، والذي يجب أن يكون بدء تشغيله قبل نهاية الربع 
الثالث من 2008م(. 

5- تقدمي تقارير ربع سنوية عن سير العمل في حزمة مشاريع التوسعة. 
6- تقدمي منتجات بديلة لكل من نيوبنتيل جاليكول وبروبني  امليثانول الثالثي إلى الوزارة لالعتماد في موعد أقصاه نهاية الربع  الرابع من عام 2007م، بحيث يجب أن يبدأ إنتاج 

هذه املنتجات اجلديدة مع نهاية الربع الرابع لعام 2009م. 

لقد أستوفت الشركة املتطلبات رقم )1( و )2( و )5( أعاله، وسوف تكون هذه العملية، عملية اإلصدار تنفيًذا للتعهد رقم )3(. فيما يخص املتطلب )4( فإنه من املتوقع حدوث 
تأخير في استكمال حزمة املشاريع، حيث إنه من املعتاد أن تتعرض مثل هذه املشاريع الكبرى إلى تأخيرات، ولقد مت إبالغ أرامكو بهذه التأخيرات ولم تبدي أي إعتراض على 
ذلك. أما فيما يخص االشتراط رقم )6( قدمت الشركة الـ )دمييثيل كاربونيت( DMC كمنتج بديل إلى الوزارة، ولم توافق الوزارة على ذلك وأوضحت الوزارة للشركة أنها ملتزمة 
ببيع60.000 طن متري سنوياً من مادة الفورمالدهيد )التي كانت ستستخدم فى إنتاج مادتي  نيوبنتيل جاليكول وبروبني امليثانول الثالثي( بسعر التكلفة ألي طرف ثالث وذلك 
ملشروعات الفورمالدهيد التي توافق عليها الوزارة، وهذا سيستوفي شروط املتطلب رقم )6(. بتاريخ 1429/7/18هـ )املوافق 2008/7/21م( صدر خطاب الوزارة رقم 2418/ع/ف 
املتضمن موافقة الوزراة على توقيع اتفاقيات امداد الوقود واللقيم وتوجيه الشركة باإلتصال بشركة ارامكو السعودية للتنسيق بهذا اخلصوص مع التزام الشركة مبراعاة 
الشروط الوارده في خطاب التخصيص. إن أي اخالل من قبل الشركة الوارده في خطاب التخصيص قد يؤدي إلى تعليق أو إيقاف التخصيص حتى بعد إبرام اإلتفاقيات. بدون 
التغاضي عن التأخير للمشاريع املوضح أعاله، فإن مجلس اإلدارة يعتقد  أن الشركة ستتمكن من تنفيذ باقي التعهدات طبًقا للتواريخ احملددة لها في خطاب التخصيص إال 

أن أي اخالل بأي من هذه التعهدات قد يؤدي إلى تعليق أو إيقاف التخصيص، وهو األمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على ربحَية الشركة وقدرتها على املنافسة. 

1-3-2 تأخير بدء تشغيل مشاريع التوسعة
تتوقع الشركة بدء اإلنتاج في معظم الوحدات في الفترة من الربع الثالث وحتى الربع الرابع من عام 2008م، وهي التوسعة الرابعة للفورمالدهايد ووحدة إنتاج البنتا إرثيريتول 
/ اسيتالدهيد ووحدة إنتاج ميثايل امني / ثاني ميثايل الفورماميد ووحده إنتاج امليثانول / أول أكسيد الكربون. ولضمان إجناز اإلنشاء وبدء اإلنتاج وفًقا للجدول الزمني املوضح 
في اجلدول رقم  24 من هذه النشرة، فقد وقعت الشركة عدد من عقود الهندسة والتوريد واإلنشاء مع عدد من املقاولني العامليني البارزين ومن املتوقع أن يتم توقيع باقي العقود 
بحسب ما هو مبني في جدول رقم 28. وللمزيد من التفاصيل حول العقود التي مت توقيعها انظر القسم )4-7(- »مشاريع التوسعة – تنفيذ مشاريع التوسعة«. ومما ال شك 
فيه أن التأخر في تنفيذ حزمة مشاريع التوسعة سيؤدي إلى تأخير بدء اإلنتاج مما قد يؤثر سلباً، وبصورة جوهرية على نشاط الشركة وعملياتها، كما وأن عدم إنشاء هذه 
املشاريع باملواصفات املطلوبة ميكن أن يترتب عليه عدم استطاعة املشاريع الوصول إلى معدالت التشغيل القياسية أو العمل بكفاءة مما قد يترتب عليه أثر سلبي وجوهري 

على عمل الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي.

1-3-3 جتاوز امليزانية احملددة حلزمة مشاريع التوسعة
مت تقدير تكلفة إنشاء حزمة مشاريع التوسعة مببلغ 2.052 مليون ريال سعودي وهي تشمل مخصصاً بقيمة 95 مليون ريال سعودي للزيادات غير املتوقعة في تكاليف اإلنشاء. 
هناك مخاطر في جتاوز التكاليف الفعلية لهذه املشاريع امليزانية املقدرة لها بسبب زيادة تكاليف التنفيذ جراء قلة املوارد، أو ارتفاع أسعار مواد البناء، أو ارتفاع التكاليف بصورة 
عامة، أو حدوث تأخير في عمليات التشييد واإلنشاء، أو التأخير في تنفيذ األعمال اإلنشائية بسبب القوة القاهرة. وفي حالة جتاوز التكاليف الفعلية للمشاريع امليزانية املقدرة 

لها بنسب كبيرة ومؤثرة، فان ذلك قد يؤثر تأثيراً سلبياً على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ومشاريعها املستقبلية.

1-3-4 احلصول على التمويل
يبلغ إجمالي املبلغ املطلوب لتمويل مشاريع التوسعة  2.052 مليون ريال سعودي،  وسيتم التمويل مبكونات مشتركة من حقوق امللكية والقروض. قام املساهمون احلاليون 
وذلك  ريال سعودي  مليون   603 الشركة  مال  رأس  ليصبح  ريال سعودي  مليون   453 مبلغ  الشركة عن طريق ضخ  مال  رأس  برفع  التحول لشركة مساهمة سعودية  قبل 
بتاريخ 1427/7/20هـ )املوافق 2006/8/15م(، وقد أقرت اجلمعية العامة غير العادية زيادة رأس املال مبقدار 603 مليون ريال سعودي وصوالً إلى 1.206 مليون ريال  وذلك  بتاريخ 

1429/7/13هـ املوافق 2008/7/16م، وكان سبب الزيادة في كل حالة من احلاالت للمساعدة على متويل تكلفة مشاريع التوسعة.
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كما مت بتاريخ 26 ديسمبر 2007م توقيع اتفاقية تسهيالت مرابحة إسالمية وذلك عبر حتالف  يضم بنوكاً جتارية )وتسمى معاً »البنوك التجارية«(، حيث  وفرت 940 مليون ريال 
سعودي لتمويل مشاريع الشركة.

وبتاريخ 1429/5/5هـ )املوافقة 2008/5/10م( قامت الشركة بإبرام اتفاقية قرض الصندوق مع صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي مبوجبه حصلت الشركة على قرض 
بقيمة 600 مليون ريال سعودي، شريطة االلتزام بعدد من الشروط املفروضة من الصندوق.

إن أي إخفاق من جانب الشركة في االلتزام بأحكام هذه القروض قد يؤدي إلى إلزامها بتسديد جزء من أو كامل القرض املعني، مما قد يؤثر سلبياً وبصورة جوهرية على أعمال 
»الرسملة   7 القسم  راجع  فضالً  التمويل  ترتيبات  حول  املعلومات  من  للمزيد  املستقبلية.  ومشاريعها  النقدية  وتدفقاتها  عملياتها  ونتائج  املالية  وأوضاعها   الشركة  

واملديونية«.

1-3-5 نسبة الدين العالي
يعتبر دين الشركة عال نسبياً )باملقارنة مع الشركات املماثلة األخرى العاملة في مجال البتروكيماويات باململكة العربية السعودية( وسيستمر في كونه عالياً حتى نهاية 
فترة االكتتاب. االرتفاع في نسبة الدين خالل املرحلة التمهيدية من املشاريع قد يؤدي إلى عدم متكن الشركة من احلصول على قروض إضافية  إلستيفاء شروط رأس املال 

العامل، ولألغراض األخرى العامة وغير العامة. إن عجز الشركة عن تسديد دفعات املشاريع قد يؤثر سلباً على جدول تنفيذ املشاريع وتواريخ االنتهاء.

1-4 اخملاطر املتعلقة باألسهم

1-4-1 عدم وجود سوق سابق لتداول أسهم الشركة
لم توجد سوق ألسهم الشركة، ولم يسبق تداولها في السوق املالية، وعليه فإنه ال يوجد أي تأكيد بأن سعر االكتتاب  سيكون مساوياً لسعر تداول السهم في السوق بعد 
عملية االكتتاب. وقد يخضع سعر السهم في السوق لتقلبات كبيرة تبعاً للعديد من العوامل، ومنها على سبيل املثال ال احلصر، أحوال سوق األسهم السعودية بشكل 
خاص واألسواق اإلقليمية والعاملية بشكل عام، والوضع العام لشركات البتروكيماويات في الدول األخرى، ونتائج الشركة التشغيلية ، وتطورات االقتصاد السعودي، أو عوامل 

أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة.

1-4-2 التذبذب احملتمل في سعر السهم عقب االكتتاب
رمبا لن يتمكن املكتتبون في األسهم من بيع األسهم املطروحة لالكتتاب بسعر االكتتاب أو بسعر أعلى منه بسبب عدد من العوامل، ورمبا يتأثر سعر سهم  الشركة في 
السوق بعد االنتهاء من عملية االكتتاب بعدة عوامل تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، التباينات في النتائج التشغيلية للشركة وظروف السوق واإلعالن عن االبتكارات 
التقنية، وبروز منتجات جديدة أو إدخال حتسينات في منتجات الشركة أو منتجات منافسيها أو أي تغييرات في األنظمة احلكومية. عالوة على ذلك، فان تقلبات السوق وكذلك 

الظروف االقتصادية ميكن أن تؤثر أيضا تأثيرا عكسياً على أسعار أسهم الشركة في السوق.

1-4-3 بيع أعداد كبيرة من أسهم املساهمني احلاليني
يحظر على املساهمني احلاليني بيع أسهمهم ملدة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ  حتول الشركة إلى شركة مساهمة )وهو 1428/11/4هـ، املوافق 2007/11/14م(، أو تاريخ بدء 
التشغيل التجاري  حلزمة املشاريع، أيهما يحدث الحقاً، وبعد ذلك ميكنهم بيع بعض أو كل أسهمهم شريطة احلصول على املوافقة املسبقة من الهيئة، علماً أن أي بيع 

لكميات كبيرة من األسهم أو التوقعات السائدة في السوق حلدوث مثل هذا البيع من شأنه أن  يؤثر سلبياً على سعر األسهم في السوق.

1-4-4 احتمال عدم قيام سوق نشط لألسهم 
سوف يتم إدراج أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي، وال تستطيع الشركة أن تؤكد قيام سوق نشط ألسهمها أو حتى في حال نشوء مثل هذا السوق، فلن تضمن 

الشركة إمكانية استمراره.

1-4-5 سيطرة املساهمني  احلاليني
عند اكتمال االكتتاب سوف تبلغ حصة ملكية املساهمني احلاليني 50% من إجمالي عدد أسهم الشركة املصدرة )على افتراض جناح عملية االكتتاب وبيع جميع األسهم 
املطروحة لالكتتاب(، وبالتالي سوف يتمكن املساهمون احلاليون من التحكم بكافة األمور مبا في ذلك القوائم املالية وتوزيع األرباح حيث تتطلب هذه األمور موافقتهم، ونتيجة 
لذلك ميكن أن ميارس املساهمون احلاليون قدراتهم بطريقة قد ال تصب في صالح املساهمني اآلخرين أو بطريقة تؤثر إلى حد كبير على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج 

عملياتها. 
  

1-4-6 توزيع أرباح األسهم
سوف تعتمد سياسة الشركة املستقبلية اخلاصة بتوزيع أرباح األسهم على عدد من العوامل التي تشمل مدى توفر سيولة نقدية وتوفر فرص استثمارية جذابة وأي اتفاقيات 
أو عقود في ظل أي ترتيبات لتمويل الدين دخلت أو تعتزم الشركة الدخول فيها. ونتيجة لذلك، فإن الشركة رمبا لن تدفع ملساهميها أرباحاً مقابل أسهمهم بشكل دائم، كما 

أن أي قرار بدفع أرباح نقدية لألسهم سوف يترك لتقدير وتوصية مجلس إدارة الشركة وفًقا للنظام األساسي للشركة.
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2- صناعة البتروكيماويات في اململكة العربية السعوديَة واستعراض السوق

مت احلصول على املعلومات الواردة في هذه النشرة واملتعلقة بصناعة البتروكيماويات، وتسعير املنتجات ، وتكاليف املواد اخلام، وتكاليف التوزيع، وحصة الشركة في السوق، 
ووضعها التنافسي وترتيبها من حيث قطاعات السوق التي تعمل فيها من املصادر التالية:

1- تقديرات الشركة املبنية على ما يلي:
أ- أسعار شراء الشركة للمواد اخلام الالزمة لها خالل اخلمسة عشر عاماً املاضية.

ب- أسعار بيع منتجات الشركة محلياً وعاملياً .
ج- أسعار املواد اخلام واملنتجات التي مت احلصول عليها من اجملالت والتقارير الدورية املتخصصة في قطاع الكيماويات وهي  سي ام أيه اي )CMAI( وتنشر من قبل الشركة 
االمريكية كيميكال ماركيت اسوشيتس، واي سي اي إس )ICIS( التي تنشر من قبل الشركة البريطانية رييد بزنيس إنفورميشن احملدودة، وتكنون )Technon( التي تنشر من قبل 
الشركة البريطانية تكنون اوربيكيم احملدودة ، وإف إم بي )FMB( التي تنشر من قبل الشركة البريطانية إف إم بي كونسولتانتس احملدودة. ومما جتدر اإلشارة إليه أن املتخصصني 

والعاملني في مجال الكيماويات والبتروكيماويات يعتمدون على هذه اجملالت والتقارير الدورية املتخصصة وناشروها نظراً إلعتبارهم مرجعية هامة في هذا اجملال. 

2- املعلومات والتحليالت اخلاصة بصناعة البتروكيماويات التي مت احلصول عليها من نكسانت وساميون، وهما من املؤسسات املستقلة الرئيسية التي تقوم بدراسات 
حول صناعة البتروكيماويات والصناعات الكيماوية املتخصصة.

ولم يتم التأكد من هذه املعلومات بصورة مستقلة بواسطة الشركة أو مجلس اإلدارة أو املساهمني  احلاليني أو املستشار املالي )سامبا كبتال( أو أي من املستشارين اآلخرين 
للشركة. ولقد أجرت شركتا نكسانت وساميون حتليلهما بتطبيق املهارات املناسبة املطلوبة في إعداد أساليب التحليل املتعارف عليها في هذه الصناعة. إن جميع نتائج 
التحليالت مبنية على معلومات كانت متوفرة في وقت إصدار هذه النشرة وال تشتمل على أي ضمان لقابليتها للتسويق أو مالءمتها لغرض معني.وقد أعطت شركتا نكسانت 
وساميون موافقتهما اخلطية على استخدام اسميهما والبيانات اخلاصة بهما في الشكل واإلطار املستخدم في هذه النشرة، ولم تسحبا موافقتهما. إن شركتا نكسانت 

وساميون ال متتلكان بذاتهما وال أي من الشركات التابعة لهما أو مساهميهما أو مدرائهما أو أقربائهم أي  أسهم أو  مصلحة أياً كان نوعها في الشركة.

2-1 عرض عام
تعتبر العوامل االقتصادية أهم مؤشر في حتديد معدالت التوسع والتشغيل على املدى البعيد لصناعة البتروكيماويات والنفط والغاز. وقد ظلت هذه العوامل تؤثر على مر  
السنني بشكل كبير على عرض الوقود واملواد اخلام الكيماوية مثل الغاز الطبيعي واإليثان والنافتا. وباملثل، فإن هذه العوامل تؤثر أيضاً على طلب املنتجات الكيماوية األساسية 

مثل امليثانول وااليثلني والبروبيلني والبيوتادين.
وتعتبر تكلفة املواد اخلام والنفط والغاز وتوازنات العرض والطلب في األسواق الرئيسية من مجموعة العوامل احملددة ألسعار البتروكيماويات. وتؤثر هذه األسعار العاملية للمواد 
اخلام املستخدمة في الصناعات البتروكيماوية بشكل متزايد على أسعار البتروكيماويات، حيث أن أسعار البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي 
)» دول اخلليج »( مماثلة لبعضها البعض مع وجود بعض الفروق بسبب تكاليف الشحن واملسائل اللوجستية. ومن جانب آخر، يتم حتديد أسعار بيع منتجات  دول اخلليج في 

أسواق آسيا  وأوروبا الغربية بحسب عوامل كامنة في هذه األسواق مما يزيل أثر التغيرات في تكلفة املواد اخلام.
تشهد صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق األوسط، وخصوصاً في دول اخلليج، تطوراً متسارعاً في وقت تعمل فيه بعض الشركات العاملية، وبشكل رئيسي في الواليات 
املتحدة األمريكية وأوروبا، على خفض مستوى نشاطها في إنتاج  بعض املواد البتروكيماوية بسبب ارتفاع التكلفة. بينما تستفيد صناعة البتروكيماويات في دول اخلليج، 
خصوصاً في اململكة ، من انخفاض تكلفة املواد اخلام ومن األوضاع االقتصادية اجليدة بفضل أسعار النفط القياسية حالياً. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع كبير 
في االستثمارات البتروكيماوية وإقامة مصانع جديدة لزيادة الطاقة اإلنتاجية لصناعة األوليفينات. ونظراً لقلة عدد السكان احملليني وصغر القاعدة االستهالكية، فإن مشاريع 

البتروكيماويات الرئيسية في اململكة  تهدف لزيادة حصصها املتزايدة  في أسواق البتروكيماويات العاملية.
تعتبر األسواق اآلسيوية، خاصة السوقني الصيني و الهندي، من األسواق الرئيسة املستهدفة مستقبالً بالنسبة ملشاريع منطقة الشرق األوسط في مجال البتروكيماويات. 
وفي ظل الطلب املتزايد على املنتجات البتروكيماوية، فإن اإلمدادات اجلديدة من اململكة وبدرجة أقل من  أوروبا الغربية تستحوذ على حصة أكبر في هذه األسواق. وبالنسبة 

لسوق الصني فإن منو الطلب يخلق فرصاً جتارية كبيرة للشركات املنتجة.

2-2 نظرة عامة على اقتصاد اململكة العربية السعودية1
شكلت قوة سوق النفط العاملية وسيولة السوق السعودية مجتمعتني أساساً داعماً لنمو قوي لالقتصاد السعودي في عام 2007م. فقد منا الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
للمملكة بنسبة 3.5% علماً بأن هذا النمو أقل من معدل النمو في العام 2006م الذي بلغ 4.2% وذلك نتيجة النخفاض انتاج النفط في أوائل عام 2007م. كما ارتفع النمو في 
القطاع اخلاص غير النفطي بصورة ايجابية بواقع 5.9% وكان قطاعي النقل واالتصاالت هما األكثر منواً بنسبة 10.6% نتيجة للزيادة السريعة في استخدام الهاتف اجلوال وحترير 
السوق احمللي في مجال النقل اجلوي. كذلك تراجع منو القطاع الصناعي غير النفطي من 10% عام 2006م إلى 8.6% عام 2007م وشّكلت إيرادات النفط ما بني90-95% من اجمالي 
الصادرات السعودية. أما بخصوص ميزانية العام 2007م فقد سجلت أداًء قوياً حيث حققت املوازنة ثالث أكبر فائض في تاريخ اململكة وذلك عند مستوى 187.5 مليار ريال 
مقارنة مببلغ 270 بليون ريال سعودي عام 2006م وقد استخدم جزء من فائض املوازنة في تعزيز املوجودات األصلية في مؤسسة النقد العربي السعودي وخفض الدين احمللي. 
وإذا أخفق االقتصاد العاملي في حتقيق معدالت منو جيدة في عام 2008م وحافظت اإليرادات النفطية على مستوياتها خالل عام 2008م، فيتوقع أن يستمر االقتصاد السعودي 

في النمو خالل عام 2008م، وإن كان مبعدل أقل مقارنة مما كان عليه في عام 2007م.

2-3 مزايا صناعة البتروكيماويات في اململكة العربية السعودية
اإلستراتيجية الستقطاب  نظرتها  بفضل  البتروكيماويات  في سوق  رياديًاً  موقعاً  اململكة  وقد حققت  تصاعدية،  بوتيرة  منوها  اململكة  في  البتروكيماويات  تواصل صناعة 
أرامكو  شركة  بواسطة  الغاز  شبكة  وتطوير  الصناعيتني  وينبع  اجلبيل  مدينتي  في  الضخمة  الصناعية  الصروح  غرار  على  البتروكيماويات  قطاع  في  كبيرة  استثمارات 

السعودية والتي شكلت الدعامة األساسية لالستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية.
البنية  اململكة من  البتروكيماويات في  والوسيطة2. وتستفيد مشاريع  البتروكيماوية األساسية  املنتجات  العاملي من  املعروض  حوالي 6% من  اململكة حالياً  وتبلغ حصة 
التحتية املتوفرة للصناعة ومن املزايا املهمة املتعلقة بالتكلفة والتي تشتمل على انخفاض التكاليف املتغيرة والثابتة وأسعار الغاز الطبيعي املنافسة باإلضافة إلى موقع 
اململكة اإلستراتيجي. هذه العوامل جعلت من اململكة وجهة رئيسية لالستثمارات في مشاريع البتروكيماويات ذات املستوى العاملي. وبناًء على هذه األسس القوية، يشهد 
در من اململكة إلى األسواق العاملية على أساس سعر البيع العاملي لتلك  قطاع البتروكيماويات في اململكة منواً ملحوظاً. ويتم حتديد سعر املنتجات البتروكيماوية التي تصِّ
املنتجات في األسواق املستهدفة وال يتم قياسها بناًء على تكلفة اإلنتاج، ويعني ذلك أن الشركات املنتجة للبتروكيماويات في اململكة حتقق بشكل عام هامش ربح أعلى 
نتيجة النخفاض تكاليف اإلنتاج )مواد خام وعمالة بأسعار تنافسية. الخ( في اململكة. إن االختالف الطفيف احملتمل في أسعار بيع بعض املنتجات البتروكيماوية في األسواق 

اخملتلفة يُعزى أساساً إلى تكاليف الشحن وتكاليف اخلدمات اللوجستية.

1- تقرير سامبا االقتصادي »ميزانية اململكة العربية السعودية لعام 2008 واجنازات عام »2007« الصادر في 5 يناير 2008م. 
2- نكسانت 
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2-4 عرض موجز لألسواق العاملية ملنتجات الشركة

2-4-1 الفورمالدهيد
الفورمالدهيد هو منتج كيميائي وسيط وله نطاق واسع من االستخدامات. وقد بلغ االستهالك العاملي من الفورمالدهيد في عام 2007م حوالي 24.6 مليون طن متري وظل 
ينمو خالل السنوات املاضية مبعدل منو سنوي مركب بلغ 3% في العام منذ عام 2000م. وتُعد أمريكا الشمالية والدول األوروبية هي الدول التي تستهلك كميات كبيرة من هذا 

املنتج إذ ميثل استهالكها نسبة 55% من إجمالي الطلب العاملي بينما مثلت الصني أعلى نسبة منو في االستهالك بلغت 5% في العام.

االستهالك بآالف األطنان في العام

أمريكا الشمالية

أوروبا الغربية

الصني

اليابان

بقية دول العالم

إجمالي الطلب العاملي

2000م

5.180

6.391

2.000

1.672

4.816

20.060

اجلدول رقم 5: الطلب العاملي للفورمالدهيد

معدل النمو السنوي
املّركب )2000م - 2007م(

%1

%3.3

%5.0

%1.2

%4.2

%3

2001م

5.103

6.800

2.100

1.644

4.881

20.527

2002م

5.102

7.105

2.205

1.643

5.008

21.064

2003م

5.140

7.022

2.315

1.660

5.194

21.557

2004م

5.206

7.429

2.431

1.685

5.410

22.161

2005م

5.297

7.614

2.553

1718

5.691

22.873

2006م

5.411

7.805

2.680

1.760

6.018

23.674

2007م

5.563

8.000

2.814

1.813

6.406

24.596

وتعد صناعة الراتنجات من أكبر مستهلكي الفورمالدهيد، مثل راتنجات اليوريافورمالدهيد وراتنجات ميالمني الفورمالدهيد. ويتوقع أن تظل هذه الراتنجات متثل العامل 
األساسي لنمو الطلب على الفورمالدهيد حيث تستأثر الصني بنسبة كبيرة من االستهالك الكلي لهذا املنتج كنتيجة لنمو نشاط اإلنشاءات الضخم فيها. أما منو الطلب 

على هذا املنتج في املناطق املتقدمة في العالم مثل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية فيتوقع أن يكون محدودا1ً.

املصدر: نكسانت

االستهالك بآالف األطنان في العام

الراتنجات االمينية

راتنجات الفينول

كيماويات األيستالدهايد

راتنجات البولي أسيتال

ميثايل داي إيزوسينات

بنتا إريثريتول

الهكسامني

بارافورمالدهيد

استخدامات مختلفة أخري

إجمالي الطلب العاملي

2000م

6.909

2.770

1.776

1.965

1.522

417

326

516

3.859

20.060

اجلدول رقم 6: الطلب العاملي على مشتقات الفورمالدهيد

معدل النمو السنوي
املّركب )2000م - 2007م(

%2.6

%2.9

%2.2

%2.3

%3.3

%5.9

%1.5

%4.5

%3.6

%3

2001م

6.831

2.747

1.751

1.943

1.519

452

331

536

4.417

20.527

2002م

6.850

2.762

1.747

1.943

1.539

480

333

553

4.856

21.064

2003م

6.712

2.838

1.788

1.990

1.601

526

335

576

4.777

21.557

2004م

7.435

2.927

1.840

2.050

1.676

560

340

602

4.731

22.161

2005م

7.669

3.051

1.888

2.105

1.747

588

348

638

4.840

22.872

2006م

7.981

3.163

1.942

2.169

1.826

604

355

676

4.959

23.675

2007م

8.296

3.391

2.065

2.303

1.915

624

362

703

4.937

24.596

املصدر: نكسانت

2-4-2 الراتنجات األمينية
متثل الراتنجات األمينية عائلة الراتنجات القائمة على اجملموعة األمينية )اليوريا و/أو امليالمني( املرتبطة تقاطعياً بالفورمالدهيد. ويتم تصنيع راتنجات ميالمني الفورمالدهيد 

عن طريق التفاعل بني امليالمني والفورمالدهيد املائي، بينما يتم تصنيع راتنجات اليوريافورمالدهيد عن طريق تفاعل اليوريا مع الفورمالدهيد املائي.
ويرتبط منو استهالك الراتنجات األمينية مباشرة بالعوامل التالية: 

)1( توفر املواد اخلام )أي اخلشب املنشور، ولفيفات اخلشب ونشارة اخلشب، الخ( إلنتاج أنواع مختلفة من األلواح اخلشبية، 
)2( الطلب على ألواح الديكور حيث يتم تشبع الورق بهذه الراتنجات ومن ثم تكسى األلواح اخلشبية بالورق املشبع حتت ضغط ودرجة حرارة مرتفعة. أدى ندرة الغابات في 
منطقة الشرق األوسط إلى استيراد األلواح اخلشبية بكميات ضخمة والتي يتم استخدامها إلنتاج أنواع مختلفة من األشكال النهائية لصناعة التشييد واإلنشاءات الكبيرة 

اآلخذة في النمو في الشرق األوسط.
ويرتبط استهالك الراتنجات االمينية ارتباطاً وثيقاً بصناعة البناء والتشييد عاملياً. ولهذا السبب جند أن استهالك هذه اجملموعة من الراتنجات في الصني قوياً. وبالرغم من قيام 
الصني بزيادة طاقاتها اإلنتاجية من الراتنجات، إال أنه من املتوقع أن تستمر الزيادة في حجم االستهالك وتستمر واردات الصني من هذه اجملموعة في الزيادة وسوف يبرز الشرق 
األوسط كمصدر كبير إلنتاج مجموعة الراتنجات حيث تتوقع نكسانت بناًءا على الدراسات التي قامت بها أن  تعزز كل من إيران واململكة العربية السعودية صادراتها عن 

طريق التوسع في مرافقهما اإلنتاجية بسبب توفر امليثانول بتكاليف أقل2.

1- نكسانت 
2- نكسانت 
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االستهالك بآالف األطنان في العام

أمريكا الشمالية

دول أوروبا الغربية

الصني

اليابان

بقية دول العالم

إجمالي الطلب العاملي

2000م

1.432

2.797

486

524

2.034

7.272

اجلدول رقم 7: الطلب العاملي للراتنجات االمينية

معدل النمو السنوي
املّركب )2000م - 2007م(

%0.4

%1.6

%7.5

%1.8

%4.4

%2.6

2001م

1.461

2.839

524

533

1.833

7.190

2002م

1.490

2.812

612

543

1.800

7.210

2003م

1.520

2.925
612

552

1.892

7.501

2004م

1.550

2.969

661

562

2.085

7.826

2005م

1.420

3.013

713

572

2.354

8.073

2006م

1.456

3.066

758

583

2.539

23.674

2007م

1.475

3.120

805

593

2.741

8.733

2-4-3 الهكسامني
املواد  إنتاج  ووسائط  املنسوجات  ومعاجلة  املطاطية  اإلطارات  تصنيع  في  الهكسامني  ويستخدم  األمونيا.  مع  املائي  الفورمالدهيد  بتفاعل  الهكسامني  تصنيع  يتم 

الصيدالنية.
وقد منا الطلب العاملي على الهكسامني مبعدل منو سنوي مركب بلغ 1.5% سنوياً منذ عام 2000م ليصل إلى 97.000 طن متري تقريباً في عام 2007م. وتتوقع نكسانت أن 
تصبح كل من اململكة العربية السعودية وإيران وإندونيسيا وماليزيا مصدراً رئيسياً لهذا املنتج بينما يتوقع ألمريكا الشمالية و أوروبا الشرقية والصني واليابان ان يصبحوا 

مستوردين للهكسامني في املستقبل1.

املصدر: نكسانت

1- نكسانت 
2- نكسانت 

االستهالك بآالف األطنان في العام

أمريكا الشمالية

دول أوروبا الغربية

الصني

اليابان

بقية دول العالم

إجمالي الطلب العاملي

2000م

18

22

7

15

25

87

اجلدول رقم 8: الطلب العاملي للهكسامني

معدل النمو السنوي
املّركب )2000م - 2007م(

%1.3

%0.1

%6.5

%0.3

%2.4

%1.5

2001م

19

22

7

15

25

88

2002م

19

22

8

15

26

90

2003م

19

22

8

15

27

90

2004م

19

22

7

15

27

92

2005م

19

22

10

15

27

93

2006م

20

22

10

15

28

95

2007م

20

22

11

15

29

97

املصدر: نكسانت

2-4-4 البارافورمالدهيد
البارافورمالدهيد هو أحد بوليمرات الفورمالدهيد األكثر شيوعاً، وهو، بصورة رئيسية، يتكون من سائل الفورمالدهيد بعد جتفيفه وحتويله إلى شكل مسحوق أو قشريات 
ويحتوي على نسبة تتراوح بني 90% و 99% من الفورمالدهيد. ويستخدم البارافورمالدهيد في تصنيع الراتنجات وكعنصر مانع للتحجر ومحسن خلواص سماد اليوريا وفي 

تصنيع املواد الالصقة وفي صناعة املبيدات.
بلغ االستهالك السنوي العاملي من البارافورمالدهيد في عام 2007م حوالي271.000 طن متري وسجل منواً مبعدل سنوي مركب بلغ 4.6% منذ عام 2000م. ويتوقع أن يأتي الطلب 

املستقبلي على هذا املنتج من الصني بشكل رئيسي2.

االستهالك بآالف األطنان في العام

أمريكا الشمالية

دول أوروبا الغربية

الصني

اليابان

بقية دول العالم

إجمالي الطلب العاملي

2000م

52

67

28

26

25

199

اجلدول رقم 9: الطلب العاملي على البارافورمالدهيد

معدل النمو السنوي
املّركب )2000م - 2007م(

%1.4

%0.0

%1.3

%0.2

%1.4

%4.3

2001م

54

68

33

26

26

206

2002م

53

68

40

26

26

213

2003م

53

67

48

27

26

222

2004م

54

67

58

27

26

232

2005م

55

67

70

26

27

245

2006م

56

67

84

26

27

260

2007م

57

67

93

26

28

271

املصدر: نكسانت
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2-4-5 محسنات اخلرسانة )يدخل في تكوينها النفتالني(
أضحت محسنات اخلرسانة من العناصر األساسية للخرسانة، ومن ضمن املواد املضافة للخرسانة والتي تهدف في نهاية األمر إلى إنتاج خرسانة قوية. وتستخدم كعوامل 

تنتشر من خالل املياه لتقليل كميات املياه املطلوبة واللزوجة الكلية. وهناك أربعة أنواع من محسنات اخلرسانة:
)SNF( 1- مركزات نفتالني الفورمالدهيد املكبرتة

)SMF( 2- مركزات  ميالمني الفورمالدهيد املكبرتة
)PCE( 3- مشتقات البولي  كاربوكسيليت

)MLS( 4- كبريتات ليغنو معدلة
تشكل حالياً مركزات نفتالني الفورمالدهيد املكبرتة حوالي 63% من مجمل  سوق احملسنات اخلرسانية، وبلغ االستهالك العاملي منها  في عام 2007م ما يربو على1.1 مليون 
طن. ويتركز الطلب على اخلرسانة الرتباطها مباشرة بنمو الناجت احمللي اإلجمالي وتطوير البنية التحتية. وتتحكم استخدامات اخلرسانة مبا نسبته 80% من سوق محسنات 
اخلرسانة. وتستخدم محسنات اخلرسانة كذلك في صناعة النسيج لنشر األصباغ والتلوين. غير أنه في األسواق املتقدمة،  يتناقص هذا االستخدام في السنوات األخيرة 

نظراً ألن معظم سوق النسيج انتقلت إلى الصني.
وتستهلك آسيا حالياً حوالي 88% من راتنجات نفتالني الفورمالدهيد املكبرتة على مستوى العالم، وهذا الطلب اإلقليمي مدفوع بالتطوير الواسع النطاق للبنية التحتية في 

الصني، وخصوصاً بسبب األلعاب األوملبية املقرر أن تقام بها وذلك لتطوير البنية التحتية واجلسور واملباني1. 

1- نكسانت 
2- نكسانت

3- نكسانت 

االستهالك بآالف األطنان في العام

أمريكا الشمالية

دول أوروبا الغربية

الصني

اليابان

بقية دول العالم

إجمالي الطلب العاملي

2000م

52

23

163

24

34

296

)SNF( اجلدول رقم10: الطلب العاملي على مركزات نفتالني الفورمالدهيد املكبرتة

معدل النمو السنوي
املّركب )2000م - 2007م(

%2.9

%5.1

%26.5

%9.6

%20.7

%20.8

2001م

54

24

284

28

49

440

2002م

52

25

406

32

65

582

2003م

56

26

527

35

80

725

2004م

58

28

618

38

93

835

2005م

60

29

686

40

103

919

2006م

62

31

762

43

115

1012

2007م

63

33

846

46

127

1115

املصدر: نكسانت

2-4-6 بنتا إريثريتول
يعتبر البنتا إريثريتول من أهم املنتجات الكحولية متعددة الهيدروكسيل من حيث أحجام املنتجات التي يتم بيعها. لقد ظل احملرك للطلب على هذا املنتج من الناحية 
أما  إريثريتول.  البنتا  والتي متثل 63% من استخدامات  املذيبات،  املعتمدة على  الدهانات  والتي تستخدم في  األلكيدية  الراتنجات  الكميات املستهلكة إلنتاج  التاريخية هو 
الصنوبر  لزيت  القلوية  واألمالح   %12 بنسبة  الطائرات(  لزيوت محركات  )املستخدم  نوع »سينلوب«  القلوي من  امللح  استخدامه في تصنيع  األخرى فتشمل  استخداماته 
)تستخدم في املواد الالصقة والطالء الخ( بنسبة 9%، و »بي إي تي أن« )لتصنيع املتفجرات( وفي العديد من االستخدامات النهائية األخرى مثل الروابط العرضية املستخدمة 

في البوليمرات املتفاعلة بالتأثير الضوئي ومعاجلة اإلشعاع في األحبار والطالء وموانع األكسدة التي ميثل استهالكها نسبة %16.
بلغ الطلب العاملي على البنتا إريثريتول حوالي 418.000 طن متري في عام 2007م، والصني هي أكبر الدول املستهلكة لهذه املادة. وثمة طلب متنامي عليها في الدول النامية 
في آسيا و أمريكا الالتينية. وقد منا الطلب السنوي على هذا املنتج في الصني بأعلى نسبة منو سنوي بلغت 18.5% ليصل إجمالي الطلب هناك إلى 138.000 طن في عام 

2007م، وسوف يستمر سوق الصني ميثل أسرع سوق من حيث النمو إذ يتوقع أن يكون معدل النمو السنوي فيه بحدود 2%6. 

االستهالك بآالف األطنان في العام

أمريكا الشمالية

دول أوروبا الغربية

الصني

اليابان

بقية دول العالم

إجمالي الطلب العاملي

2000م

61

105

42

17

76

301

اجلدول رقم 11: الطلب العاملي للبنتا إريثريتول

معدل النمو السنوي
املّركب )2000م - 2007م(

%0.1

%0.9

%18.5

%3.1

%3.1

%4.8

2001م

62

105

62

16

77

322

2002م

62

107

76

16

78

340

2003م

63

109

91

14

80

356

2004م

59

109

107

14

84

374

2005م

60

109

117

14

87

386

2006م

61

110

127

13

91

402

2007م

61

111

138

13

94

417

املصدر: نكسانت

)MA( 2-4-7 أول وثاني وثالث ميثايل أمني
منتجات امليثايل أمني بأنواعها الثالثة )أول وثاني وثالث( هي منتجات كيميائية وسيطة خاصة يتم إنتاجها بتفاعل األمونيا )غاز النشادر( وامليثانول. ويتم استخدام منتجات 
امليثايل أمني في إنتاج العديد من املشتقات التي تستخدم كمذيبات وكيماويات زراعية ومنتجات كيماوية وسيطة خملتلف االستخدامات النهائية. ويعتبر استخدام منتجات 
امليثايل أمني كمذيبات أوسع استخدام نهائي لها إذ يشكل ذلك تقريباً ثلث االستهالك العاملي. وميثل استخدام امليثايل أمني إلنتاج ثاني ميثايل فورماميد نسبة تزيد عن نصف 

االستهالك العاملي من امليثايل أمني3. 
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1- نكسانت 
2- نكسانت

االستهالك بآالف األطنان في العام

أمريكا الشمالية

دول أوروبا الغربية

الصني

اليابان

بقية دول العالم

إجمالي الطلب العاملي

2000م

182

181

101

60

147

671

اجلدول رقم12: الطلب العاملي ألول وثاني وثالث ميثايل أمني

معدل النمو السنوي
املّركب )2000م - 2007م(

%3

%5.7

%21.4

%1.6

%2

%7

2001م

177

180

105

60

152

674

2002م

187

178

125

61

157

708

2003م

184

180

170

62

162

758

2004م

217

254

234

63

137

905

2005م

219

259

270

64

147

959

2006م

220

260

317

65

153

1015

2007م

224

266

393

67

128

1078

املصدر: نكسانت

2-4-8 ثاني ميثايل فورماميد
يستخدم ثاني ميثايل فورماميد بشكل أساسي كمذيب في تصنيع املنتجات اجللدية االصطناعية من البولي يوريثان والنسيج االكريلكي وفي صناعة االلكترونيات. وعلى 

الرغم من توفر تقنية تصنيع ثاني ميثايل فورماميد بشكل واسع، فان تكاملها في األمينات املثيلية يعتبر أمراً أساسياً حتى يصبح هذا املنتج منافساً. 
بلغ االستهالك العاملي من ثاني ميثايل فورماميد في عام 2007م حوالي 526.000 ألف طن متري وكانت القوة احملركة لذلك هي صناعة البولي يوريثان الضخمة. وتعد الصني 
اكبر سوق لثاني ميثايل فورماميد نظراً حلجم الصناعات التحويلية للملبوسات اجلاهزة واألحذية ومعدات الرياضة التي يتم فيها استهالك اجللود املصنوعة من البولي يوريثان 

واملنسوجات االكريلية. وفي عام 2007م بلغ استهالك الصني من ثاني ميثايل فورماميد نسبة 63% من الطلب العاملي على هذا املنتج1 كما يوضح اجلدول التالي. 

االستهالك بآالف األطنان في العام

أمريكا الشمالية

دول أوروبا الغربية

الصني

اليابان

بقية دول العالم

إجمالي الطلب العاملي

2000م

21

50

117

34

47

269

اجلدول رقم 13: الطلب العاملي لثاني ميثايل الفورماميد

معدل النمو السنوي
املّركب )2000م - 2007م(

%2.9

%2.4

%16.2

%1.8

%5.5

%10.0

2001م

22

51

146

35

49

303

2002م

23

53

181

35

51

343

2003م

23

54

221

36

52

386

2004م

24

55

243

37

56

415

2005م

25

56

271

37

60

449

2006م

26

58

303

38

64

489

2007م

26

59

333

39

68

526

املصدر: نكسانت

2-4-9 امليثانول
يعتبر امليثانول املنتج األول في قائمة املنتجات الكحولية العضوية، ويتم إنتاجه من الغاز الطبيعي الذي يحتوي بصورة أساسية على امليثان. ويعتبر امليثانول واحداً من أهم 
الكيماويات العضوية التي تُنتج بكميات كبيرة ومجال استخداماته هي تصنيع الفورمالدهيد وحامض االسيتيك وثالث ميثايل بيوتيل األثير )MTBE( ومنتجات امليثايل أمني 

وفي العديد من الكيماويات األخرى. ويعتبر امليثانول أحد أهم املذيبات املستخدمة على نطاق واسع في صناعة الكيماويات2.
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التسلسل

1

2

3

4

5

6

7

8

اجلدول رقم 14: مصانع كيمانول القائمة ومنتجاتها وطاقتها اإلنتاجية احلالية واملستقبلية

املصنع

مصنع الفورمالدهيد األول*

مصنع الفورمالدهيد الثاني

مصنع الفورمالدهيد الثالث

مصنع الفورمالدهيد الرابع

مصنع الهكسامني

مصنع البارافورمالدهيد

مصنع محسنات اخلرسانة

مصنع الراتنجات

مصنع مستقل أو خط
إنتاج في مصنع قائم

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

املواد املنتجة

• سائل الفورمالدهيد
• ُمركز اليوريافورمالدهيد

• سائل الفورمالدهيد
• ُمركز اليوريافورمالدهيد

• سائل الفورمالدهيد
• ُمركز اليوريافورمالدهيد

• سائل الفورمالدهيد
• ُمركز اليوريافورمالدهيد

• هيكساميثيلني تترامني )هيكسامني(

• محلوالت ميثانوليك الفورمالدهيد**

• راتنجات اليوريافورمالدهيد املكبرتة
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد املكبرتة

• راتنجات اليوريافورمالدهيد
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد

الطاقة اإلنتاجية بعد 
التوسعة طن متري سنوياً

40.950

40.950

78.100

140.000

11.100

7.000

165.000

13.500

الطاقة اإلنتاجية 
حالياً طن متري سنوياً

40.950

40.950

78.100

140.000

11.100

7.000

165.000

13.500

املصدر: الشركة
* هذا املصنع ما زال قيد اإلنشاء.

** هذا املنتج من مشتقات البارافورمالدهيد.

وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ العديد من املشاريع ضمن حزمة مشاريع التوسعة، بتكلفة إجمالية تقريبية تبلغ 2.052 مليون ريال سعودي وذلك لزيادة الطاقات اإلنتاجية 
للفورمالدهيد وإلنتاج أنواع خاصة من املنتجات البتروكيماوية مثل امليثانول )وهي املادة اخلام الرئيسية للمصنع حالًيا( وغاز أول أكسيد الكربون وأول وثاني وثالث مثايل أمني 
وثاني مثايل فورماميد وبنتا إريثريتول وفورمات الصوديوم واسيتالدهيد، كما هو موضح بشكل مفّصل في الفقرة 3-2 »وصف موجز ملنتجات الشركة واستخداماتها«. ويبني 

اجلدول التالي املصانع وخطوط اإلتتاج اإلضافية التي تقوم الشركة حالياً بتنفيذها ضمن حزمة مشاريع التوسعة:

3- وصف أعمال الشركة

3-1 مقدمة:
تأسست شركة كيمائيات امليثانول )ويشار إليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »كيمانول«( كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مبوجب السجل التجاري رقم 2055001870 وتاريخ 
1409/12/28هـ )املوافق 1989/8/1م(، حتت اسم »شركة كيمائيات الفورمالدهيد السعوديَة احملدودة« وفي 1427/7/20هـ )املوافق 2006/8/15م( مت تعديل عقد التأسيس اخلاص بها 
ليصبح اسم الشركة »شركة كيمائيات امليثانول احملدودة«. وقد أعلن معالي وزير التجارة والصناعة مبوجب القرار الوزاري رقم )286/ق( وتاريخ 1428/11/4هـ )املوافق 2007/11/14م( 

حتول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة وصدر سجلها التجاري اجلديد برقم 2050057828 وتاريخ 1428/12/30هـ )املوافق 2008/1/9م(.
الفورمالدهيد  سائل  تشمل   ، وجتاريَة  صناعَية  استخدامات  ذات  متخصصة  بتروكيماوية  منتجات  وتسويق  إنتاج  مجاالت  في  الراهن  الوقت  في  الشركة  تعمل 
بشكل  الفورمالدهيد  منتجات  تسويق  ويتم  اخلرسانة.  ومحسنات  والهكسامني  مسحوق(  أو  )سائلة  الفورمالدهيد  وراتنجات  والبارافورمالدهيد  ومركزاليوريافورمالدهيد 
أساسي كعناصر مانعة لتحجر سماد اليوريا ومحسنة خلواصه وفي شكل كيماويات وسيطة في عمليات آبار النفط وكمواد خام لصناعات املواد العازلة. كما تدخل هذه 
املنتجات أيضاً في صناعة بعض املواد املستخدمة ملكافحة احلشرات واآلفات في مزارع الدواجن وكعناصر صيدالنية. وبالنسبة للهكسامني فان استخداماته متعددة وتشمل 
صناعة مواد التشحيم واملطاط والوقود ومواد التصوير الفوتوغرافي والصناعات املعدنية والصناعات اجللدية والصناعات الورقية. وتستخدم الراتنجات في إنتاج الصفائح 
الرقيقة اخلاصة بأعمال الديكور وقرميد األسقف والسيارات والصناعات اخلشبية. أما محسنات اخلرسانة فإنها تستخدم في صناعة اإلنشاءات إلعداد اخللطات اخلرسانية ذات  
األداء العالي املستوى . وتنتج الشركة في الوقت الراهن 26 منتًجا فرعًيا تندرج حتت اخلمس منتجات الرئيسة السابق ذكرها. وتقوم الشركة بتصدير حوالي 83% من إنتاجها 
احلالي إلى أكثر من 50 دولة، منها اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا وجنوب أفريقيا والواليات املتحدة األمريكية والهند وكندا واليابان وبنغالديش ومصر وماليزيا وغانا ونيجيريا 

وتايالند وإندونيسيا ونيوزيلندا واستراليا وسنغافورة وكوريا اجلنوبية وميامنار.
ومنذ تأسيسها في عام 1989م، قامت الشركة بتنفيذ عدة مشاريع - حسبما ما هو مذكور في القسم 3-7 »تطور الشركة« بغرض زيادة اإلنتاج لتلبية الطلب املتنامي على 
منتجاتها ولتنويعها كذلك. ويوضح اجلدول التالي مصانع كيمانول الثمانية القائمة، واملواد املنتجة، وطاقاتها اإلنتاجية املرخصة وذلك حتى تاريخ هذه النشرة، وذلك وفقاً 

للترخيص الصناعي الصادر لها رقم )616/ص( وتاريخ 1429/2/12هـ )املوافق 2008/02/19م(.
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التسلسل
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اجلدول رقم 15: مصانع وخطوط إنتاج كيمانول في حزمة املشاريع، ومنتجاتها، وطاقتها اإلنتاجية، وتاريخ بدأ اإلنتاج

املصنع او خط اإلنتاج

مصنع امليثانول

خط غاز اول اكسيد الكربون

مصنع ميثايل امني

مصنع ثاني ميثايل الفورماميد

مصنع بنتا إريثريتول

مصنع استيالدهيد

مصنع الفورمالدهيد

مصنع مستقل أو خط
إنتاج في مصنع قائم

مستقل

خط إنتاج في مصنع امليثانول

يستخدم كلقيم للميثانول

مستقل، يستخدم منتجة كلقيم 

لثاني ميثايل الفورماميد 

مستقل

مستقل

مستقل، يستخدم كلقيم 

إلنتاج البنتا إريثريتول

خط إنتاج إضافي ملصنع 

الفورمالدهيد الرابع

املواد املنتجة

• ميثانول

• هيكساميثيلني تترامني )هيكسامني( 

• البارافورمالدهيد

• راتنجات نفثالني الفورمالدهيد املكبرتة
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد املكبرتة

• راتنجات اليوريافورمالدهيد
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد

• اسيتالدهيد

• سائل الفورمالدهيد
• ُمركز اليوريافورمالدهيد

تاريخ بدأ االنتاج

ديسمبر 2008م

ديسمبر 2008م

مارس 2008م

مارس 2008م

سبتمبر 2008م

سبتمبر 2008م

ديسمبر 2008م

الطاقة اإلنتاجية 
طن متري سنوياً

231.000

33.000

50.000

60.000

20.000

12.000

70.000

املصدر: الشركة

منه  الف طن   40 تستخدم  أنها  للشركة. حيث  اخرى  منتجات  إنتاج  في  كلقيم  إلستخدامه  نظراً  الفورمالدهيد  من  اإلنتاجية  ببيع كل طاقتها  كيمانول  تقوم  وال  هذا 
إلنتاج الهكسامني، و 22 الف طن في إنتاج البارافورمالدهيد، و 24 الف طن في إنتاج محسنات اخلرسانة، و 20 الف طن في إنتاج الراتنجات وتقوم ببيع املتبقي من طاقتها 
اإلنتاجية وهي 121 الف طن لعمالئها. كذلك فإن كيمانول لن تقوم ببيع أي من طاقتها اإلنتاجية لثالث منتجات ستنتج ضمن حزمة املشاريع نظراً لكونها منتجات وسيطة 
ستسخدم كلقيم إلنتاج منتجات اخرى وهي غاز اول أكسيد الكربون حيث سيستخدم في إنتاج امليثانول، وميثايل األمني الذي سيستخدم في إنتاج ثاني ميثايل الفورماميد، 

واالسيتالدهيد الذي سيستخدم في إنتاج البنتا إريثريتول.

3-2 وصف موجز ملنتجات الشركة واستخداماتها

اجلدول رقم 16: قائمة تفصيلية مبنتجات الشركة احلالية وأيًضا املزمع إنتاجها بعد اكتمال حزمة مشاريع التوسعة

املنتج

الفورمالدهيد

هيكساميثيلني تترامني 
)هيكسامني(

الراتنجات 

محسنات اخلرسانة 

ثاني ميثايل فورماميد

شكل املنتج

• محاليل فورمالدهيد مائية.
• مركز اليوريافورمالدهيد.

• بارافورمالدهيد )مسحوق أو قشريات(.

• هكسامني مستقر )مسحوق(
• هكسامني نشط )مسحوق(

• راتنجات اليوريافورمالدهيد )سائلة/مسحوق(
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد )سائلة/

مسحوق(. 

• راتنجات نفثالني الفورمالدهيد املكبرتة 
)مسحوق أو سائل(.

• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد املكبرتة 
)مسحوق أو سائل(.

 
سائل

استخداماته

• عناصر تكييف اليوريا
• مواد كيماوية وسيطة تستخدم في حقول النفط

• مواد خام لصناعات العزل

• صناعة إطارات املطاط ومادة مضافة للوقود
• إنتاج الراتنجات االصطناعية

• مادة كيماوية وسيطة تستخدم في صناعة املواد الصيدالنية 
• مستلزمات التصوير الفوتوغرافي وفي صناعة املعادن واجللديات والورق والسلولوز ومواد 

التشحيم

• صناعة ألواح اخلشب الصناعي )MDF( واملعاكس والكونتر واحلبيبي
• إنتاج أوراق الديكور واألوراق املستخدمة في الصفائح الرقيقة ألعمال الديكور وكذلك 
تعشيق  )أجهزة  والقوابض  السيارات  مكابح)فرامل(  وبطانات  األسقف  قرميد  إلنتاج 

التروس(

• اخلرسانة املسبقة الصنع واخلرسانة سابقة اإلجهاد
• اخلرسانة املستخدمة لألغراض البحرية واخلرسانة املقاومة للماء 

• ألواح هندسية معمارية وألواح خرسانية خاصة
• اخلرسانة التي يتم ضخها واخلرسانة اجلاهزة

• اخلرسانة املقاومة للرطوبة 
• اجلدران احلاجزة واخلرسانة اخلفيفة

• يستخدم كوسيط تفاعل هام وكوسيط كيمائي
• يستخدم كمذيب في تصنيع العديد من الكيماويات العضوية وعمليات إعداد املواد 

الصيدالنية ومواد الصباغة وتصنيع الراتنجات
• مادة ممتصة اختيارية أو انتقائية للغازات مثل االستيلني ومختلف مركبات الكبريت

• مذيب للغزول املستخدمة إلنتاج اخليوط االكريليكية
• إنتاج اجللود االصطناعية وطالء البولي يوريثان واأللياف الرقيقة ومواد الطالء الالصقة

• إنتاج مزيالت ومنظفات الدهانات
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املنتج

بنتا إريثريتول

امليثانول

شكل املنتج

مسحوق

سائل

استخداماته

• تصنيع راتنجات األلكيد الستخدامها في الدهانات والراتنجات االكريليكية للطالء 
بالبودرة وعمل املينا )الطالء(

)التركيبية(  االصطناعية  التشحيم  وزيوت  املشبعة  غير  البوليسترات  تصنيع   •
وامللدنات والراتنجات ومواد التثبيت احلراري من كلوريد البولي فينيل
• عنصر يربط بني العناصر اخملتلفة وعنصر تفاعلي مخفف للزوجة

• مادة كيماوية إلنتاج العديد من السلع
• مادة كيماوية وسيطة تستخدم في العديد من الصناعات، وسيتم استهالك كامل 

الكمية داخلًيا من قبل الشركة  لتصنيع منتجاتها. 

املصدر: الشركة

اجلدول رقم 17: الوحدات اإلنتاجية احلالية في الشركة:

التسلسل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

املشروع

مشروع  الشركة عند بداية تأسيسها

التوسعة األولى

تنويع

التوسعة  الثانية

تنويع 1 )أ(

التوسعة  الثانية )أ(

زيادة الطاقة )مرحلة 1(

تنويع 2

تنويع 3

جتديد البنى التحتية

تنويع 4 

زيادة الطاقة االستيعابية )مرحلة 2(

تنويع 4 )أ(

تنويع 4 )ب(

تنويع 4 )ج(

زيادة القدرة االستيعابية )مرحلة 3(

تنويع 1 )أ(

تنويع 4 )د(

تنويع 4 )هـ(

تنويع 5 )أ(

توسعة وحدة فورمالديهيد 2 

وحدة محسنات اخلرسانة )مرحلة 7(

وحدة االنتاج

وحدة أي أف-37)أكوافورمالدهيد، 37%( / يو أف-85 )يوريا فورمالدهيد، %58(

وحدة أي أف-37/ يو اف -85

وحدة إتش أم تي )هيكسامني/ هيكسا ميثيلني تيترامني(

وحدة أي أف-37

وحدة إتش إم تي

وحدة يو أف-85 

وحدة أي أف-37/ يو أف-85

بارفورمالدهيد

راتنجات )يوريا فورمالدهيد / ميالمني فورمالدهيد(

حزمة السخان، أداة وحدة الهواء، وحدة مزود الديزل، التبريد

وحدة أس أن أف/ أس أم أف

وحدة أي أف-37/يو أف-58 

توسعة مصنع أس إن أف/أس أم أف

توسعة أس أن أف / وحدة جتفيف الرش

توسعة طاقة أس أن أف

وحدة أي أف-37 / [و أف-85 

التوسعة الثالثة لوحدة أتش أم تي

توسعة وحدة أس إن أف تنويع 4 )د(

توسعة وحدة أس إن أف تنويع 4 )هـ(

وحدة راتنجات 24 أم تي بي دي / أم أف

وحدة 200 أ)م تي بي دي( أي أف-37

توسعة وحدة أس أن أف

تاريخ اإلجناز

سبتمبر 1991م

أكتوبر 1993م

مارس 1995م

أكتوبر 1996م

إبريل 1997م

يوليو 1997م

يوليو 1998م

سبتمبر 1998م

يونيو 1998م

مارس 1998م

مايو 2001م

مارس 2002م

يونيو 2002م

يونيو 2003م

نوفمبر 2003م

يناير 2004م

يونيو 2004م

ديسمبر 2004م

مارس 2005م

إبريل 2006م

يونيو 2006م

مايو 2007م

تعمل أو ال

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

تعمل

املصدر: الشركة

3-3 وحدات االنتاج
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3-4 املنافسة

يتسم سوق البتروكيماويات بدرجة عالية من املنافسة، ففي كل سوق من أسواق املنتجات اخملتلفة تتنافس الشركة مع واحد أو أكثر من املنافسني التالية أسمائهم:

اجلدول رقم 18: كبار املنافسني

املنتج

• الفورمالدهيد

• البارافورمالدهيد

• الهكسامني 

• راتنجات اليوريا/امليالمني فورمالدهيد 

• محسنات اخلرسانة

• ثاني ميثايل فورماميد

• البنتا إريثريتول

املنافسون الرئيسيون

• بوردن ، الواليات املتحدة األمريكية
• فورمال دريفادوس، أسبانيا

• نيبون كساي، اليابان
• سينا كيميكالز، إيران

• سينثايت، اململكة املتحدة 
• واه نوبل، باكستان

• سيبالنيز، الواليات املتحدة األمريكية
• أف واي دي أيه، أسبانيا

• سينثايت، اململكة املتحدة
• تشاجن تشوجن بالستكس، تايوان

• إنيوز، أملانيا
• كالدك،  هولندا

• سينا كيميكالز، إيران
• تشاجن تشوجن بالستكس، تايوان

• رايت كوربوراشن، الواليات املتحدة األمريكية

• داينيا، النرويج
• بوردن، ماليزيا

• أاليد ريسنز، الهند
• فارس ريسنز أند كيميكالز، إيران

• هاندي كيم، كندا
• بي أيه أس أف، أملانيا/الصني

• هانزمان أل أر سي، الهند
• تايتان أورجانكس، الهند

• كايوجني، كوريا
• كاو، اليابان

• ديبونت، الواليات املتحدة ألمريكية
• بي أيه أس أف، أملانيا/الصني

• تامينكو، بلغاريا
• أير برودكتس، الواليات املتحدة األمريكية

• سيالنيز، الواليات املتحدة األمريكية
• هوباي ينهو، الصني

• لي تشاجن ياجن، تايوان
• أوكسيكومي، تشيلي

• بوليولي، إيطاليا
• هيركوليوس، الواليات املتحدة األمريكية

• ديجوسا، أملانيا

حصة الشركة من السوق)%(

1.6

1.1

4

0.2

16.8

12.3

5

املصدر: الشركة ونكسانت

جميع منتجات الشركة يتم تصنيعها طبًقا للمواصفات القياسَية السعودية والعاملية.  تتعرض الشركة للمنافسة في العديد من األسواق على أساس أسعار املنتجات 
ووقت التسليم وخدمة العمالء واملقدرة على تلبية متطلبات العمالء اخلاصة. وتعتقد الشركة أنَها تتمتع بعالقات قوية  مع عمالئها نتيجة لوجودها لفترة طويلة في هذه 
الصناعة وتركيزها على خدمة العمالء وااللتزام بضبط اجلودة باإلضافة إلى توٌفر موارد اإلنتاج لها محلًيا. عالوة على ذلك، فان الشركة تعتقد أن شبكات توزيع منتجاتها تتيح 

لها املنافسة بفعالية فيما يتعلق بسرعة التسليم انظر الفقرة 3-8 )وصف أعمال الشركة – التسويق والتوزيع(.

3-5 نقاط قوة الشركة
يعتقد مجلس اإلدارة أن خبرة الشركة التشغيلية والفنية والتي بنتها خالل فترة اخلمس عشر سنة  املاضية، مقرونة بنقاط القوة املوضحة أدناه سوف متكنها من تعزيز 

وضعها التنافسي في مجال املنتجات البتروكيماوية املتخصصة.

3-5-1 فريق إدارة يتسم باخلبرة
إن فريق اإلدارة العليا للشركة مؤهل تأهيالً عالياً وله خبرات جيدة وطويلة في مجاالت اختيار املنتج وتطوير السوق وتقنية العمليات وتصميم املعدات وإدارة وتنفيذ العمليات
التشغيلية للمصانع. وقد ظل فريق اإلدارة هذا مسئوالً بصفة أساسية عن حتقيق النمو  املستمر وإستراتيجية تنويع منتجات الشركة مما أسهم بدرجة كبيرة في  جناحها. 
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ومنذ تأسيس الشركة في عام 1989، قام فريق إدارة الشركة بتنفيذ )14( أربعة عشر مشروع توسعة، )حسبما ورد في الفقرة 3-7 »وصف أعمال الشركة - تطور الشركة«( 
كان معظمها في حدود امليزانية املقدرة لها واجلدول الزمني احملدد وذلك بتطبيقهم لألساليب املبتكرة لتنفيذ وإدارة املشاريع. ومع أن التقنية األساسية للفورمالدهيد قد مت 
احلصول عليها من مرخصي تقنية خارجيني )ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة القسم 5 »ملخص االتفاقيات والتراخيص الهامة«(، فقد كان تركيز هذا الفريق منصباً على 
تأسيس قدرات داخلية للبحوث والتطوير )انظر فقرة 3-14 »البحوث والتطوير«( لتصنيع مجموعة منتجات خاصة بعمالء الشركة الذين لديهم متطلبات خاصة مثل تلبية 
اشتراطات املعاجلة احملددة وأنظمة البيئة احمللية وكفاءة التكلفة وقدرات التخزين احملدودة. ومنذ إنشاء الشركة ملصنعها األول، فقد ظل فريق اإلدارة يقوم بإدارة مرافق الشركة 

بدون حدوث  انقطاع رئيسي في أعمال الشركة أو حوادث مبددة للوقت.

 3-5-2 ُمنِتج قيادي للفورمالدهيد
تعتقد الشركة أن طاقتها اإلنتاجية للفورمالدهيد تؤهلها لإلستفادة من اقتصاديات اإلنتاج الوفير املرتبطة بها وجتعل الشركة ُمنِتج ذي تكاليف منخفضة على الصعيد 
العاملي مما ميكنها من احتالل مكانة تنافسية قوية، كما إنها من الشركات الرئيسية لتصنيع هذا املنتج على نطاق دول اخلليج في موقع واحد، حيث أن معظم الشركات 

األخرى متلك طاقات انتاجية أكثر من هذه املادة ولكنها تنتجها في مواقع مختلفة. 

3-5-3 ُمنِتج ذو تكاليف منخفضة
إن طاقة التصنيع الكبيرة إلنتاج الفورمالدهيد في مرفق تصنيعي واحد مكنت الشركة من خفض تكلفة اإلنتاج ملعظم منتجات الشركة املتكاملة. وباإلضافة إلى ذلك، 
فقد ساعد مجمع البتروكيماويات املتكامل اخلاص بالشركة، في حتقيق فوائد كبيرة مما أدى إلى مزيد من التخفيض في التكاليف رغماً عن حقيقة أن الشركة تقوم حالًيا 
بشراء املواد اخلام الهامة مثل امليثانول باألسعار العاملية. إن الشركة تركز وبشكل مستمر على التطوير والتحسني والذي من املتوقع أن يساعد على احملافظة على بنية تكاليف 
التصنيع في مستوى منخفض وتقليل مستويات الفاقد في العمليات اإلنتاجية وتخفيض اخملزون وحتسني أوقات دورة اإلنتاج باإلضافة إلى احملافظة على مستوى عاٍل من 
خدمة العمالء. وبتنفيذ مشروع امليثانول، فإن فريق اإلدارة يعتقد أن التكاليف سوف تنخفض بشكل ملحوظ في املستقبل ومن شأن ذلك أن يجعل الشركة أكثر تنافسية 

في األسواق التي تبيع فيها منتجاتها وتتحسن بالتالي نتائج أعمال الشركة.

3-5-4 التطوير املستمر لقاعدة املنتجات
منذ تأسيسها في عام 1989م، تطورت الشركة من شركة تنتج منتجني أثنني إلى شركة تنتج حالياً 26 منتجاً فرعياًً من الفورمالدهيد ومشتقات الفورمالدهيد. وتعتقد 
الشركة أن معرفتها بالتوجهات في سوق املستخدمني النهائيني ومقدرتها على تطوير منتجات تالئم متطلبات العمالء قد مكنتها من زيادة مبيعاتها واحملافظة على استقرار 
أسعار املنتج رغماً عن التقلبات الكبيرة في أسعار املواد اخلام، ومن املتوقع أن تستفيد الشركة من خبرتها املتراكمة مستقبالً. وقد استفادت الشركة من نقاط قوتها املتمثلة 

في تطوير املنتج لزيادة مجموعة منتجات املشاريع كما تعتقد الشركة أن هذه املشاريع سوف متكنها من التحول إلنتاج منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

3-5-5 عالقات مستقرة وطويلة مع قاعدة عمالء متنوعة 
تضم قائمة عمالء الشركة العديد من الشركات القيادية في نطاق متنوع من أسواق املستخدمني النهائيني. وتقوم الشركة ببيع منتجاتها إلى العديد من الشركات في 
السعودية ودول اخلليج مثل سابك، وشركة صناعة  البتروكيماويات اخلليجية، وشركة أتروس السعودية، وشركة أميناتيت السعودية، وشركة فوسرك اإلمارات وشركة سيكا 
وشركة باسف، وشركة جرسي ملنتجات البناء، وشركة دانيا، وشركة  يوردان،  بينما يتم بيع  منتجات الشركة من محسنات اخلرسانة إلى شركات عديدة، منها على سبيل 
املثال ال احلصر، شركة ديقوسا، وهي شركة مواد بناء أوروبية رئيسية ذات حضور عاملي. وفي قطاع صناعة الفورمالدهيد واليوريافورمالدهيد والراتنجات، فقد أوجدت الشركة 
لنفسها مكانة إستراتيجية باعتبارها مزوداً للشركات األخرى بكل احتياجاتها من مصدر واحد، وقد ساعدها ذلك على حتديد وتلبية االحتياجات اخملتلفة لعمالئها ومكنها 

من استمرار العالقة التجارية مع العديد منهم لفترات طويلة. 

3-5-6 نقاط القوة في مجال التسويق والتوزيع
النهائيني  واملستخدمني  املوزعني  من  قائمتهم عدداً  الذين تشمل  التجاريني  واملوزعني  الوكالء  العديد من  توزيع مكونة من  ببيع منتجاتها من خالل شبكة  الشركة  تقوم 
الرئيسيني على مستوى منطقة الشرق األوسط وفي العديد من املناطق حول العالم والتي تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، استراليا وكندا  وأمريكا الشمالية. كما متتلك 
الشركة شبكة تسويق وتوزيع راسخة تصل من خاللها إلي قاعدة عمالء في حوالي 50 دولة، وتستخدم الشركة بشكل ناجح شبكتها التسويقية للحصول على معلومات 

حول اجتاهات السوق وتطوراته للبحث عن فرص أعمال وبيع منتجات جديدة.

3-6 إستراتيجية أعمال الشركة
تنوي الشركة أن تستفيد من الفرص التجارية املتاحة ملنتجاتها في سوق البتروكيماويات العاملية، حيث أن استهالك منتجاتها عاملياً ينمو مدعوماً بطلب قوي في آسيا 
)خاصة الصني(، كما أنه من املتوقع أن ينمو إنتاج الشرق األوسط من هذه املنتجات بصورة تدريجية على حساب أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وذلك بسبب عدد من امليزات 
التنافسية )يرجى مراجعة الفقرة 2-3 »مزايا صناعة البتروكيماويات في اململكة العربية السعودية«(. وتعتقد نكسانت أن اقتصاديات السوق هذه مقرونة بانخفاض التكلفة 

في اململكة ستؤدي إلى فرص مواتية لنمو حجم الطلب على منتجات الشركة.

لألعمال  اجليدة  الفرص  الغتنام  والتسويقية  الفنية  اجملاالت  في  لديها  القوة  عناصر  إلى  باإلضافة  القوية  التنافسية  ميزاتها  استغالل  الشركة  تنوي  تقدم،  ما  على  بناًء 
بواسطة:

• التأكد من تطبيق االستراتيجيات املناسبة لتحديد وحتقيق توقعات العمالء.
إلى التقدير املناسب القتصاديات السوق لتدعم مركز الشركة في سوق منتجات الفورمالدهيد والبتروكيماويات التي  التوسع في الطاقة اإلنتاجية مستقبالً استناداً   •

تنتجها بصورة عاَمة.
• توظيف وتدريب الكوادر البشرية الالزمة، مع التركيز على العناصر السعودية الشابة الواعدة، ضمن هيكل تنظيمي يحقق أهداف الشركة.

• تشغيل وحدات اإلنتاج وفقاً  ألحدث التقنيات وملعدالت تشغيل تفوق 100% من طاقتها االسمية.

3-7 تطور الشركة
بدأت الشركة في إنشاء أول مصنع لها إلنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته في عام 1990م بطاقة إنتاجية تبلغ 24.000 طن متري في العام من احمللول املائي للفورمالدهيد 37% أو 
ما يكافئه من مركز اليوريافورمالدهيد 85% في مدينة اجلبيل الصناعية. وبدأ التشغيل التجريبي للمصنع في شهر سبتمبر من عام 1991م. وفي  الفترة املمتدة من 1991م 
إلى 1993م ، ضاعفت الشركة طاقتها اإلنتاجية من الفورمالدهيد لتبلغ 48.000 طن متري في العام. وبحلول عام 1998م مت زيادة الطاقة اإلنتاجية السنوية التصميمية 
للوحدة إلى 125.000 طن متري في العام. وفي عام 2004م، وصلت الطاقة اإلنتاجية للفورمالدهيد إلى 160.000 طن متري في العام عقب التوسع في الطاقة اإلنتاجية في 
األعوام 2000م و2002م و2004م. وفي يونيو وديسمبر من عام 2006م مت إضافة طاقة إنتاجية للشركة في قطاع الفورمالدهيد تبلغ 70.000 طن متري لتصبح الطاقة اإلجمالية 

230.000 طن متري في العام، وسوف تليها إضافة أخرى مبقدار 70.000 طن متري في العام في الربع الرابع من عام 2008م. 

وفي عام 1995م، بدأت الشركة في تنويع إنتاجها ليشمل إنتاج مشتقات الفورمالدهيد وذلك بإنشائها وحدة الهكسامني بطاقة إنتاجية بلغت 3.000 طن متري في العام ثم 
زادت هذه الطاقة اإلنتاجية  لتصل إلى 11.100طن متري في العام في عام 2004م. وفي عام 1998م، بدأت الشركة في إنتاجها التجريبي األول من مصنع الراتنجات بطاقة 
14



إنتاجية تبلغ 5.500 طن متري في العام ومصنع البارافورمالدهيد بطاقة إنتاجية تبلغ7.000 طن متري في العام، ويستخدم كل منهما الفورمالدهيد املائي كمادة خام أساسية. 
وفي يونيو من عام 2006م، متت إضافة طاقة إنتاجية أخرى تبلغ 8.000 طن متري في العام من الراتنجات مما رفع طاقة الشركة التصميمية اإلجمالية إلنتاج الراتنجات إلى 

13.500 طن متري في العام. 

وقد حدث مزيد من التنوع في املنتجات في عام 2001م عندما أنشأت الشركة خط انتاجها األول  للمحسنات اخلرسانة بطاقة إنتاجية تبلغ 25.000 طن متري في العام. وقد 
أدى الطلب القوي على هذا املنتج إلى مزيد من اإلضافات إلى الطاقة اإلنتاجية حتى بلغت 165.000طن متري في العام في عام 2006م. ويوضح اجلدول التالي الطاقات اإلنتاجية 

األساسية واإلضافات للطاقة اإلنتاجية ملنتجات الشركة من الفورمالدهيد واملنتجات األخرى التي نفذتها الشركة منذ تأسيسها:

اجلدول رقم 19: تواريخ الزيادة في الطاقات اإلنتاجَية للشركة

املنتج

• فورمالدهيد

الطاقة اإلنتاجية األساسية 
التوسعة األولى 

التوسعة الثانية 
التوسعة الثالثة 
التوسعة الرابعة 

التوسعة اخلامسة
التوسعة السادسة

إجمالي الطاقة اإلنتاجية للفورمالدهيد

• هكسامني

الطاقة اإلنتاجية األساسية للشركة 
التوسعة األولى 
التوسعة الثانية

إجمالي الطاقة اإلنتاجية للهكسامني

• البارافورمالدهيد

بارافورمالدهيد

إجمالي الطاقة اإلنتاجية البارافورمالدهيد

• الراتنجات

الطاقة اإلنتاجية األساسية للشركة 
التوسعة األولى

إجمالي الطاقة اإلنتاجية للراتنجات

• محسنات اخلرسانة

الطاقة اإلنتاجية األساسية
التوسعة األولى 

التوسعة الثانية 
التوسعة الثالثة 
التوسعة الرابعة 

التوسعة اخلامسة

إجمالي الطاقة اإلنتاجية حملسنات اخلرسانة

الزيادة في الطاقة اإلنتاجية املقدرة )طن متري في العام(

24.000
24.000
42.000
35.000
17.500
17.500
70.000

230.000

3.000
2.600
5.500

11.100

7.000

7.000

5.500
8.000

13.500

25.000
20.000
20.000
20.000
40.000
40.000

165.000

تاريخ البدء في اإلنتاج

سبتمبر 1991م
أكتوبر 1993م
أكتوبر 1996م
يونيو 1998م
أبريل 2002م
يناير 2004م
يونيو 2006م

مارس 1995م
أبريل 1997م

أغسطس 2004م

سبتمبر 1998م

يونيو 1998م
يونيو 2006م

مايو 2001م
يونيو 2002م

نوفمبر 2003م
ديسمبر 2004م
مارس 2005م
مايو 2006م

املصدر: الشركة

3-8 التسويق والتوزيع
لدى الشركة إدارة للتسويق واملبيعات متكاملة وذات خبرة جيدة ويرأسها مدير عام يسانده مدراء تنفيذيون للمنتجات حيث يقوم كل منهم على حده بتصريف األمور املتعلقة 
مبجموعة من املنتجات. ويقوم فريق من التنفيذيني، يتكون من مدير واثنني من مسئولي املبيعات التنفيذيني واثنني من موظفي الشحن، بإدارة وتصريف األمور اللوجستية. 

)راجع القسم -4 » مشاريع التوسعة«(.
تقوم الشركة، بناًء على طبيعة املنتج وحجم الطلب، ببيع منتجاتها إما من خالل عقود التوريد لفترة معينة أو من خالل طلبات الشراء التي تأتي من عمالء معروفني لدى 
الشركة ولها عالقة وطيدة بهم، أو مباشرة في السوق العاملي ولدى الشركة قاعدة عمالء متنوعة. ومنذ عام 2005م حتى تاريخ هذه النشرة، لم تبلغ حصة أي عميل فردي 

أكثر من نسبة 15% من إجمالي املبيعات السنوية.
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تبيع الشركة كامل إنتاجها من اليوريافورمالدهيد إلى سابك وبعض الشركات التابعة والشقيقة لشركة سابك وبعض منتجي سماد اليوريا اآلخرين في العالم مبوجب 
اتفاقيات توريد طويلة األجل وبأسعار مبنية على معادلة سعرية مبنية على أساس أسعار املواد اخلام كل ربع سنة. وتتراوح مدة هذه االتفاقيات بني سنة واحدة وثالث سنوات 
للمجموعة  وبالنسبة  الهاَمة«(.  والتراخيص  االتفاقيات  - 5 »ملخص  القسم  )راجع  األطراف  بني  ودياً  االتفاق عليها  يتم  بتجديدها بشروط  وتشتمل على نصوص تسمح 
املتبقية من املنتجات فإنه يتم بيعها إلى قاعدة راسخة من العمالء لديهم عالقات طويلة األمد مع الشركة. ويحدد غالبية العمالء طلبات الشراء على أساس متطلباتهم 
الدورية وميكن أن تكون هذه الطلبات سارية املفعول لفترة تتراوح بني شهر إلى سنة. إن السعر احملدد في أمر الشراء عادة ما يتم حتديده لفترة طلبية الشراء أو الكمية املشتراة، 
أما بالنسبة لتلك الطلبات التي متتد فترتها ألكثر من عام كامل، فإن العقود عادة ما تتضمن نصوصاً تقضي مبراجعة السعر استناداً إلى معادلة سعرية معينة حتدد أسعار 

املنتجات على أساس األسعار العاملية ربع السنوية للمواد اخلام.

كما تقوم الشركة أيضا ببيع منتجاتها عبر شبكة من املوزعني والوكالء على أساس منح عموالت بيع لهوالء الوكالء واملوزعني.  وتشمل هذه الشبكة دول عديدة، منها على 
سبيل املثال ال احلصر، دولة اإلمارات العربية املتحدة وسوريا واألردن ومصر وباكستان وبنغالدش واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا وجنوب أفريقيا وكينيا ومالوي وتنزانيا والواليات 

املتحدة األمريكية وكندا واليابان والفلبني وتايوان وتايالند وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وكوريا اجلنوبية واستراليا. 

وتستفيد الشركة من خدمات عدد من وكالء شحن البضائع والنقل البحري لشحن بضائعها إلى الدول اخلارجية ولديها عقود طويلة األجل مع شركات النقل لتسليم 
منتجاتها محلياً وكذلك في دول اخلليج. إضافة إلى ذلك، فإن الشركة متتلك أسطوالً من حاويات نقل السوائل القياسية حجم 20 قدم مكعب  لنقل وتسليم منتجاتها 

السائلة بأحجام كبيرة إلى عمالئها احملليني وفي دول اخلليج وباقي أسواق العالم.

3-9 كبار العمالء
لدى الشركة قائمة كبيرة من العمالء موزعني في أكثر من 50 دوله في العالم. يوضح اجلدول التالي بعض كبار عمالء الشركة:

املنتج

سائل الفورمالدهيد

ُمركز اليوريافورمالدهيد

البارافورمالدهيد

الهكسامني

كبار العمالء

شركة كالرينات علي عبداهلل التميمي
الشركة السعودية للمحاليل الصناعية

مؤسسة سليمان الراجحي
شركة الرشيد ملصنع االملنيوم

شركة تصنيع الديكورات احلديثة واملنتجات اخلشبية
أل.آب.سي + كيه أم تي سبيشالتي سيرفستانتس أف زي سي

شركة مداد لأللياف والتغليف احملدودة
شركة عزل األلياف الزجاجية

شركة فالكون للكيماويات
التي تشكل مجتمعة مبيعات تقدر بـ 80.5% من إيرادات عام 2007م لهذا املنتج

الشركة العمانية الهندية لألسمدة
شركة اخلليج للصناعات البتروكيماوية

شركة كارنافولي لألسمدة احملدودة، سابك للخدمات احملدودة – أس.أس.أل
املنصورة للراتنج والكيماويات
أبو قير لألسمدة والكيماويات

شركة البتروكيماويات الصناعية
شركة حلوان لألسمدة

التي تشكل مجتمعة مبيعات تقدر بـ 98.3% من إيرادات مبيعات 2007م لهذا املنتج

برنتاج باسيفيك كوربويشن، كومبالي إندستريز ملتد
كومالي إندستريز ملتد

جارجي هوتينز – ألبيرتوس بي في تي ملتد
بوندتيت بي تي واي ملتد

ثيرماكس ملتد
راي باليوود

نايل باليوود
بي.آي.إندستريز ملتد

الشركة الكويتية للمواد العازلة أم.أف.جي
والتي تشكل مجتمعة مبيعات تقدر بـ 54.5% من إيرادات 2007م لهذا املنتج

ليوا كيميكالز
سوميتومو باكلييتي يوروب

جاجي هوتينز ألبرتوس بي.في. تي ملتد
بارديكس إنكوربويشن

ماكسام أوستراليا بي.تي.واي ملتد
ماكسام دانتيكس ساوث ملتد

سوميدوريز سينغافورة بي.تي.إي ملتد
بي.تي إندوفورين جايا

بي.آي.بي )أولد باري( ملتد
سبري أم.آي.أس.آر

التي تشكل مجتمعة مبيعات تقدر بـ 51.7% من إيرادات 2007م لهذا املنتج

الدولة

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

االمارات العربية املتحدة
االمارات العربية املتحدة

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

االمارات العربية املتحدة

سلطنة عمان
البحرين

بنغالديش
مصر
مصر

الكويت
مصر

الواليات املتحدة االمريكية
كينيا
الهند

استراليا
الهند
كينيا
اوغندا
الهند

الكويت

االمارات العربية املتحدة
اسبانيا
الهند
كندا

استراليا
جنوب افريقيا

سنغافوره
اندونيسيا
بريطانيا

مصر

اجلدول رقم20: كبار العمالء

التسلسل

1

2

3

4
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املنتج

راتنجات اليوريافورمالدهيد 
وامليالمني فورمالدهيد

محسنات اخلرسانة

كبار العمالء

كاسكو أدهيسفز )آسيا( بي.تي.إي ملتد
ليه جراندز أتيلير دو نورد

داينيا شنغهاي ملتد
جنا ديفيد فينير آند بالي وود ملتد

إنتر كونتيننتال كيميكالز أل أل سي
أيوم فوريست بروداكتس ملتد

ماي فايرانتربرايزز ملتد
فون كرام آند كومبني )جي أم بي أتش آند كومبني(، كي جي

جون بيطار آند كومباني ملتد
والتي تشكل مجتمعة مبيعات تقدر بـ 80.9% من إيرادات 2007م لهذا املنتج

أل جورج أل أل سي
فوسام كومبني ملتد

ها بي ميدل إيست أف زي سي
إميريتس كيميكالز أل أل سي

باسف كونستراكشن كيميكالز يو أيه إي أل أل سي
سعودي باسف

سيكا جلف بي آس سي
سودامكو قطر دبليو أل أل

والتي تشكل مجتمعة مبيعات تقدر بـ 82.8% من إيرادات 2007م لهذا املنتج

الدولة

سنغافوره
تونس

الصني
غانا

الواليات املتحدة االمريكية
غانا
غانا

املانيا
غانا

االمارات العربية املتحدة
اململكة العربية السعودية

االمارات العربية املتحدة
االمارات العربية املتحدة
االمارات العربية املتحدة

اململكة العربية السعودية
البحرين

قطر

التسلسل

5

6

املصدر: الشركة

3-10 خصائص مرافق اإلنتاج 
 يقع مصنع الشركة في موقع واحد هو القطعة )P( من منطقة الصناعات الثانوية، طريق 198، مبدينة اجلبيل الصناعية. إن مدينة اجلبيل الصناعية، التي مت تطويرها بواسطة 
الهيئة امللكية للجبيل وينبع، حتظى مبواقع صناعية مطورة تطويراً جيداً وتتمتع ببنية حتتية ومرافق متكاملة، ويشمل ذلك الطرق وتوصيالت الكهرباء واملياه والصرف الصحي 

وغيرها.

يحتل موقع مصنع الشركة حالًيا مساحة تبلغ 110.430 متراً مربعاً مستأجرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع مبوجب عقد إيجار بدأ سريانه في 16 ابريل 1990م ملدة 25 
عاماً تنتهي في عام 2015م وهذه املدة قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني. وهناك مساحة تبلغ تقريًبا 40.000 متر مربع  من املوقع غير مستغلة حالًيا على أن يتم استغاللها 
في بعض مشاريع التوسع املستقبلية. وفي 15 أبريل من عام 2006م، استأجرت الشركة أرض أخرى من الهيئة امللكية للجبيل وينبع تبلغ مساحتها 290.728 متر مربع في 
اجلانب الشمالي من مصنع الشركة القائم حالياً وذلك ملدة )30( سنة هجرية لتقام عليها التوسعات املستقبلية املقترحة )أنظر الفقرة 4-6 »اختيار وتطوير املوقع«(. وسوف 
تشمل املرافق املشتركة للموقعني مياه الشرب والبخار ووحدات تكثيف البخار وتهوية األجهزة ووحدات معاجلة النفايات السائلة )مياه الصرف الصحي( وخطوط إمداد الغاز 

الطبيعي.

لقد حقق مصنع الشركة كفاءة في عدد أيام التشغيل املتصلة في العام بلغت في املتوسط 357 يوماً. ويتم مراقبة املصنع من خالل غرفة التحكم املركزية باستخدام 
األنظمة الرقمية احلديثة للتحكم اإللكتروني. وقد حصل نظام اجلودة للشركة على شهادة األيزو 2000-9001 ويتم توحيد جميع األعمال التشغيلية للشركة من خالل نظام 
/ برنامج تخطيط موارد الشركة  Enterprise Resourse Planning )ERP( القائم على نظام )SAP(. وتعمل الشركة حالياً للحصول على شهادة األيسو 14000 وتتوقع إجراء 

أول تدقيق في شهر أكتوبر 2008م.

ويقع مكتب إدارة الشركة في مدينة الدمام حيث يضم مكاتب اإلدارة التالية: املالَية وإدارة الشئون اإلدارية واإلدارة العاَمة وهو مستأجر في بناية املعجل بشارع الظهران 
بالدمام.

3-11 العمليات التشغيلية واإلدارة
منذ تأسيسها في عام 1989م، قامت الشركة باستخدام مجموعات عمل خاصة بها لعمليات التشغيل واإلدارة حيث يتم القيام بجميع نشاطات الصيانة )ما عدا الصيانة 
الدورية السنوية( باستخدام كوادر من داخل الشركة. ويتم التعاقد مع شركات مقاوالت متخصصة للقيام مبهام الصيانة الدورية السنوية وباملهام احلرجة مثل استبدال 

املواد احملفزة والتنظيف بالكيماويات.

3-12 شراء قطع الغيار
لدى الشركة إدارة داخلية خاصة باملواد وأُوكلت لها مسئولية الشراء لتلبية كافة احتياجات الشركة مبا في ذلك تأمني قطع الغيار اخلاصة بتشغيل املعدات واملاكينات وألعمال 

التوسعة في املصانع )انظر القسم – 4 » مشاريع التوسعة«( .

وتتبع الشركة سياسة االحتفاظ مبخزون من قطع الغيار ملدة عامني. ويتم شراء قطع الغيار الهامة مباشرة من الشركات التي تنتج املعدات ، بينما يتم شراء قطع الغيار 
األخرى من موردين آخرين أو وكاالت قطع الغيار احمللية املعروفة.

3-13 القوى العاملة والسعودة
بلغ عدد العاملني في الشركة )227( عامالً كما في 31 ديسمبر 2007م )70( عامالً في األعمال اإلدارية واملالية واألمنية، و )157( عامالً في اإلنتاج والصيانة والتسويق. وبنفس 
التاريخ هناك )84( من العاملني املنتمني إلى مقاولي توريد العمالة ويعملون بشكل أساسي في فئة العمالة غير املتخصصة. وعقب اكتمال تنفيذ املشاريع يتوقع أن يبلغ 

العدد اإلجمالي للعمالة تقريباً )374( عامالً،  ويشتمل اجلدول التالي على تفاصيل العمالة في الشركة حسب اإلدارات قبل وبعد تنفيذ حزمة مشاريع التوسعة:
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اإلدارة

إدارة الشركة
اإلنتاج ومراقبة اجلودة 

الصيانة 
املواد 

التسويق 
املالية 

الشئون اإلدارية 
األمن

اإلجمالي

املصدر: الشركة

اجلدول رقم21: تقسيم القوى العاملة في الشركة

بعد مشاريع التوسعة حسب تاريخ 31 ديسيمبر م2007
إجمالي

5
166
59
13
25
38
30
38

374

سعودي

3
66
35
5

12
21
17
38

197

غير سعودي

2
100
24
8

13
17
13
0

177

قبل مشاريع التوسعة حسب تاريخ 31 ديسيمبر م2007
إجمالي

5
113
23
6

15
22
22
21

227

سعودي

2
54
11
2
6

11
11
21

119

غير سعودي

3
59
12
4
9

11
11
0

108

كما في  31 ديسمبر 2007، يعمل لدى الشركة )119( موظفاً سعودياً بنسبة 52 %، وعليه فإن الشركة تخطت متطلبات السعودة طبُقا للشهادة الصادرة من مكتب 
العمل بتاريخ 1428/4/7هـ )املوافق 2007/4/5م( والتي تنتهي بتاريخ 1429/11/8هـ )املوافق 2008/11/6م(.  كما تنوي الشركة أن تبقى ملتزمة بالنسب املقررة للعاملني 

السعوديني بعد تشغيل حزمة مشاريع التوسعة. ومن أجل حتقيق هذا الهدف، فان الشركة تعتزم تطوير وتوظيف املوارد البشرية السعودية بعد إخضاعها لتدريب داخلي 
للحصول على املهارات اخلاصة بالوظائف املطلوبة. وإضافة إلى ذلك، فان موظفي الشركة حتى املستوى اإلشرافي يتم إرسالهم إلى معاهد تدريب خارجية ذائعة الصيت 

ليكتسبوا مزيداً من التدريب إضافة إلى برامج تدريب داخل الشركة. وقد طورت الشركة نظاماً »للكفاءة القائمة على السلوك واعتماد األداء« وهو نظام يوفر طريقة 
منظمة وعلمَية لتقييم أداء العاملني وحتديد املتطلبات اخلاصة بتعزيز مهارات معينة وبالتدريب. 

3-14 البحوث والتطوير
يقع املركز الرئيسي للبحوث والتطوير)»قسم البحوث والتطوير«( اخلاص بالشركة في مرفقها اخلاص بذلك مبدينة اجلبيل الصناعية، ويرأسه اختصاصي في البحوث 

الصناعية ويسانده فريق من املهندسني والباحثني الكيميائيني. وقد ركزت الشركة على نشاطات البحوث والتطوير بغية تصنيع منتجات فرعية تناسب االحتياجات اخلاصة 
للعمالء ومنها:

• راتنجات اليوريافورمالدهيد
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد 
• البارافورمالدهيد بطئ التفاعل

• أنواع خاصة من محسنات اخلرسانة )قائمة على امليالمني والنفتالني( ويشمل ذلك راتنجات في شكل مسحوق
• مواد بديلة قائمة على منتج مركز اليوريافورمالدهيد

• محاليل فورمالدهيد خاصة لغرض تصنيع راتنجات التبادل االيوني ودهانات األسطح املعدنية
• أنواع خاصة من الهكسامني

• فورمالدهيد مائي بدرجة تركيز تتراوح بني 52% و%55
• زيادة تركيز املياه املرجتعة الستخالص فورمالدهيد مائي -37

• استخالص الهكسامني من املياه املتدفقة باستخدام طريقة أجهزة التبخير ثالثية التأثير
• استخالص األمونيا من املياه املتدفقة بطريقة التقطير

حيث أن قسم البحوث والتطوير يشكل جزءاً من إدارة االنتاج وضبط اجلودة، فإن ميزانيته وموظفيه مشمولني  بهذه اإلدارة، وقد طور قسم البحوث والتطوير عدة أنواع 
متخصصة من الراتنجات )UF/HF( والبارافورمالدهيد بطيء التفاعل، وهذه األنواع تعتبر من املنتجات ذات القيمة املضافة، وعززت من ربحية الشركة ومنحتها مزايا 

تسويقية. وتعتبر هذه املنتجات املطورة ومنتجات )UF/HF( والبارافورمالدهيد بطيء التفاعل ذات قيمة إضافية وساعدت على زيادة ربحية الشركة ومنحها أيضاً مزايا 
تسويقية إضافية.

وساعد قسم البحوث والتطوير كذلك في استرجاع منتجات من السوائل الناجتة عن العمليات التصنيعية، مما عزز من كفاءة العمليات وساعد إدارة اإلنتاج على تقليل 
خطورة السوائل الناجتة عن العمليات. إضافة ملا تقدم، قام فريق البحوث والتطوير بتطوير أساليب جتفيف أفضل لتحسني كفاءة الرش.

3-15 االعتبارات اخلاصة بأنظمة البيئة واألنظمة األخرى
تخضع الشركة لألنظمة املعمول بها واخلاصة بالبيئة. وقد مت تصميم جميع مصانع الشركة على أساس احلد من التلوث ومن انبعاث الغازات، وبصفة عامة للعمل وفقاً 

لألنظمة اخلاصة بحماية البيئة في اململكة العربية السعودية. ومنذ عام 1991م، لم تتعرض مصانع الشركة ألي »حوادث مسببة لهدر الوقت« أو حوادث أدت حلدوث 
تسريبات ضارة بالبيئة. وفي عام 1996م فازت الشركة بجائزة السالمة مقَدمة من صاحب السمو امللكي نائب أمير املنطقة الشرقية ومديرية الدفاع املدني باعتبارها 

»األكثر أمانا واألفضل صيانة« من بني جميع وحدات البتروكيماويات في اململكة. وقد حصلت الشركة في عام 2006م على جائزة البيئة للصناعات الثانوية من قبل الهيئة 
امللكية للجبيل وينبع تقديرا ألدائها البيئي املتميز في هذا العام.

3-16 تأمني أعمال الشركة
تقوم الشركة بإجراء تامني عادي ضد أمور عديدة من ضمنها أضرار املمتلكات وخسائر انقطاع األعمال بسبب احلريق أو التفجيرات أو كوارث تنجم عنها أضرار مادية أو تدمير 

ملباني أو مصانع الشركة. ملزيد من املعلومات حول هذا األمر )فضالً راجع الفقرة 13-21 »التأمني«(.

3-17 الضمانات البنكية
يطلب من الشركة،في بعض االحيان، تقدمي ضمانات بنكية من البنوك التجارية لصالح اجلهات التي تتعامل معها الشركة على شكل ضمانات إبتدائية أو ضمانات نهائية 
أو ضمانات دفع وذلك لتغطية إلتزاماتها املالية فيما يتعلق باملناقصات اجلديدة أو وفقاً لعقود التوريد اخلاصة بها. وتدفع الشركة رسوماً لقاء حصولها على هذه الضمانات 
من البنوك. وقد قدر إجمالي مبلغ الضمانات بتاريخ 31 ديسمبر 2007م بحوالي 31 مليون ريال سعودي. ملزيد من املعلومات حول هذا األمر )فضالً راجع اجلدول رقم 38 ضمن 

الفقرة 7-4-4 »خطابات الضمان واالعتماد املستخدمة«( 
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4. مشاريع التوسعة
4-1 عام

املصدر الرئيس جلزء كبير من املعلومات املرتبطة مبشاريع التوسعة الواردة في هذا القسم هو الدراسة الفنية التي أعدتها ساميون، وهي مؤسسة استشارية فنية رائدة 
متخصصة في قطاع البتروكيماويات العاملي. الدراسة متوفرة  لإلطالع عليها من قبل املستثمرين ) انظر القسم - 16 »املستندات املتاحة للفحص واملعاينة« ( 

4-2 املشاريع املقترحة
متتلك الشركة في الوضع احلالي ثمانية مصانع. وتقوم كيمانول حالياً بإنشاء سبعة مصانع وخطوط إنتاج جديدة ضمن حزمة مشاريع التوسعة . تشتمل حزمة مشاريع 
التوسعة التي تخطط الشركة لتنفيذها على )1( مشاريع معينة يجري تنفيذها حالياً وتتكون من إضافات مخططة في الطاقات اإلنتاجية للفورمالدهيد ، و)2( مشاريع 

إلنتاج منتجات جديدة. علماً بأن عدد مصانع وخطوط إنتاج كيمانول سيبلغ 15بعد اكتمال حزمة املشاريع. ويوضح اجلدول التالي التفاصيل الرئيسة لهذه املشاريع.

اجلدول رقم22: مشاريع الشركة احلالية واملقترحة

التسلسل

1

2

3

4

5

6

7

اجلدول رقم23: مصانع وخطوط إنتاج كيمانول في حزمة املشاريع، ومنتجاتها، وطاقتها اإلنتاجية، وتاريخ بدءاإلنتاج

املصنع او خط اإلنتاج

مصنع امليثانول

خط غاز اول اكسيد الكربون

مصنع ميثايل امني

مصنع ثاني ميثايل الفورماميد

مصنع بنتا إريثريتول

مصنع استيالدهيد

مصنع الفورمالدهيد

مصنع مستقل أو خط
إنتاج في مصنع قائم

مستقل

خط إنتاج في مصنع امليثانول

يستخدم كلقيم للميثانول

مستقل، يستخدم منتجة كلقيم 

لثاني ميثايل الفورماميد 

مستقل

مستقل

مستقل، يستخدم كلقيم 

إلنتاج البنتا إريثريتول

خط إنتاج إضافي ملصنع الفورمالدهيد 
الرابع املواد املنتجة

املواد املنتجة

• ميثانول

• هيكساميثيلني تترامني )هيكسامني( 

• البارافورمالدهيد

• راتنجات نفثالني الفورمالدهيد املكبرتة
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد املكبرتة

• راتنجات اليوريافورمالدهيد
• راتنجات ميالمني الفورمالدهيد

• اسيتالدهيد

• سائل الفورمالدهيد
• ُمركز اليوريافورمالدهيد

تاريخ بدأ االنتاج

ديسمبر 2008م

ديسمبر 2008م

مارس 2009م

مارس 2009م

سبتمبر 2008م

سبتمبر 2008م

ديسمبر 2008م

الطاقة اإلنتاجية 
طن متري سنوياً

231.000

33.000

50.000

60.000

20.000

12.000

70.000

املصدر: الشركة

فورمالدهيد

هيكسامني

بارافورمالدهيد

محسنات اخلرسانة

راتنجات

راتنجات

فورمالدهيد

بنتا إريثريتول

ثاني ميثايل الفورماميد

مواد أخرى

فورمالدهيد

230.000

فورمالدهيد

70.000

2007

ميثانول مشترى من سابك

98.500 طن متري في العام

املبيعات )طن في العام(املنتجات

124.000

11.100

7.000

165.000

13.500

11.000

20.000

60.000

26.000

124.000

40.000

22.000

24.000

20.000

8.000

62.000

12.500

74.500

144.000

231.000

مشاريع التوسعة
2008

ميثانول

غاز طبيعي 30.000 مليون 
وحدة حرارية بريطانية

املصدر: الشركة
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مشاريع التوسعة

امليثانول
بنتا إريثريتول
ميثايل أمني

ثاني ميثايل فورماميد
الفورمالدهيد

غاز اول اكسيد الكربون

الطاقة اإلنتاجية )طن متري في العام(

231.000
20.000
50.000
60.000
70.000
33.000

تاريخ بدء اإلنتاج املتوقع

ديسمبر 2008م
سبتمبر 2008م
مارس 2009م
مارس 2009م

ديسمبر 2008م
ديسمبر 2008م

اجلدول رقم 24: الطاقة اإلنتاجية بعد اكتمال املشاريع والتواريخ املتوقعة لبدء االنتاج

املصدر: الشركة

وجتدر اإلشارة إلى أن الشركة وحتى تاريخ إصدار هذه النشرة ملتزمة بتنفيذ جميع مشاريع التوسعة املذكورة اعاله واملنطوية ضمن حزمة املشاريع، وتعتقد الشركة بأن 
املشاريع اخملتلفة املذكوره في اجلدول أعاله ستبدأ إنتاجها بحسب التواريخ.املوضحة في اجلدول اعاله.

4-3 أسباب التوسع
تعتقد الشركة أن مشاريع التوسعة احلالية توفر العديد من املزايا الفريدة. فبعد االنتهاء من إنشاء مصنع امليثانول، والذي سيستفيد من التكلفة املنخفضة نسبًيا للغاز 
الطبيعي السعودي والبالغة حالياً  0.75 دوالر لكل  مليون وحدة حرارية بريطانية )2.75 ريال سعودي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية(، ستكون تكلفة امليثانول املستخدم 
كمادة خام في مصانع الشركة إلنتاج باقي املنتجات أقل بكثير من تكلفة شرائها حالًيا. فمن املتوقع أن تكون تكلفة إنتاج امليثانول في حدود 120 - 150 دوالر أمريكي )450-

562.5ريال سعودي( لكل طن متري مقارنة بتكلفة شرائه حاليا من سابك وقدرها 230 – 430 دوالر أمريكي )862.5-1612.5 ريال سعودي( لكل طن متري والتي تعادل متوسط 
سعر بيع سابك للميثانول في األسواق العاملية مطروًحا منه تكلفة الشحن. هذا التخفيض الكبير في تكلفة إنتاج باقي منتجات الشركة سيحسن، وبصورة كبيرة ،من 

قدرتها التنافسية وقدرتها على كسب مزيد من األسواق، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على نتائج أعمال الشركة ومعدالت ربحيتها.
 أجرت الشركة تقييماً ملصانع امليثانول ذات الطاقات اإلنتاجية اخملتلفة، وبعد األخذ في االعتبار متطلبات الشركة احلالية واملستقبلية من امليثانول وكمية الغاز اخملصصة 
لها، رأي مجلس اإلدارة أن إنشاء مصنع للميثانول بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ  230.000 طن متري في العام هو األكثر مالءمة. إن التكلفة املنخفضة املتوقعة إلنتاج امليثانول 
بهذه الكميات ستمكن الشركة من املنافسة خالل فترات انخفاض أسعار البيع في الدورة السعرية ملنتجاتها، وذلك باإلضافة إلى استفادتها أيضاً من الفوائد الناجتة عن 

دمج مصنع امليثانول مع مصانع املنتجات األخرى.
 في يوليو 2005م عينت الشركة ساميون لتقييم أي من مشاريع املنتجات املتممة ميكنها إنتاجها، وخلصت ساميون إلى أن الشركة مؤهلة إلنتاج ثاني ميثايل فورماميد وميثايل 

أمني، وعليه فقد قررت الشركة متابعة تنفيذ هذه املشاريع ولذلك أبرمت عدة اتفاقيات تتعلق بتراخيص التقنية واألعمال الهندسية والتوريد.

4-4 املواد اخلام 
إن املواد اخلام الرئيسية التي تقوم الشركة بشرائها حالياً هي امليثانول واليوريا واألمونيا )غاز النشادر( وامليالمني والصودا الكاوية وحامض الكبريتيك والنفتالني. وتقوم الشركة 
بشراء احتياجاتها من املواد اخلام )ما عدا النفتالني( بكميات كبيرة من سابك والشركات الشقيقة والتابعة لها، أما النفتالني فيتم استيراده من عدد من املوردين في أسبانيا 

والدمنارك وأذربيجان وروسيا البيضاء، وكازاخستان وأوكرانيا. ويوضح اجلدول التالي كميات املواد اخلام املستخدمة:

املادة اخلام

امليثانول
اليوريا

األمونيا )النشادر(
امليالمني

صودا كاوية
حامض الكبريتيك

االيثانول
النفتالني

الغاز الطبيعي

املورد

الشركة السعودية للميثانول )الرازي(
الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )أبن البيطار(

شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(
سافكو، الدمام

الشركة السعودية للبتروكيماويات
سافكو، الدمام

الشركة السعودية للبتروكيماويات)صدف(
موردون عامليون عديدون

أرامكو السعودية

الكمية بعد التوسعة

-
25.000 طن متري في العام
28.500 طن متري في العام
1.000 طن متري في العام

30.000 طن متري في العام
25.000 طن متري في العام 
16.000 طن متري في العام
33.800 طن متري في العام

30.000 مليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم

اجلدول رقم 25: املواد اخلام املستخدمة ملشاريع الشركة احلالية وحزمة مشاريع التوسعة

املصدر: الشركة

الكمية قبل التوسعة

98.500 طن متري في العام
20.000 طن متري في العام
6.000 طن متري في العام
600 طن متري في العام

13.000 طن متري في العام
14.000 طن متري في العام

-
25.300 طن متري في العام

2.413 مليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم

وحتصل الشركة على املواد اخلام من سابك والشركات الشقيقة والتابعة لها  بأسعار على أساس املتوسط الكمي ألسعار بيع سابك والشركات الشقيقة والتابعة لها لهذه 
املنتجات في األسواق العاملية مطروًحا منها تكلفة الشحن. 

)حوالي 3 ماليني قدم مكعب  اليوم  بريطانية في  أرامكو 2.413 مليون وحدة حرارية  الطبيعي كوقود للطاقة وقد خصصت  الغاز  النشرة  بتاريخ هذه  الشركة  وتستخدم 
في اليوم(. هذا باإلضافة إلى خطاب التخصيص، الذي مبوجبه سيتم توفير 30.000 مليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم )29 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم( حلزمة  

املشاريع. 

4-5 تقنيات اإلنتاج املستخدمة
 

4-5-1 اتفاقيات التقنية
لتنفيذ مشاريعها، فقد حصلت الشركة على تقنيات من شركات بارزة في مجال توفير التقنية وفقاً ملا هو محدد في اجلدول التالي:
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املنتج

امليثانول

ميثايل أمني وثاني 
ميثايل فورماميد

بنتا إريثريتول

اجلهة املوفرة للتقنية

هالدور توبسو

ديفي

بيرستورب، السويد

اسباب االختيار

• إمكانية إنتاج امليثانول وأول أكسيد الكربون بشكل مشترك  وأول أكسيد الكربون مطلوب إلنتاج ثاني ميثايل فورماميد.
• سبق جتربة هذه التقنية بالنسبة حلجم اإلنتاج املقترح.

• توفر جميع التقنيات الفرعية الضرورية لدى موفر التقنية.
• تقنية مجربة متاماً
• العرض التنافسي

• اكبر منتج للبنتا إريثريتول في العالم.
• تقنية مجربة متتاز بأدنى تكاليف تشغيل.

• ستقوم بيرستروب بشراء كامل انتاج الشركة. 

اجلدول رقم 26: تقنيات اإلنتاج ملشاريع التوسعة وأسباب اختيارها

املصدر: الشركة

4-5-2 التقنية – ترخيص إنتاج امليثانول 
التقنية التي يتم استخدامها في إنتاج امليثانول هي تقنية تشكيل امليثان بالبخار، ومت احلصول على ترخيصها من هالدور توبسو التي توفر نطاقاً واسعاً من التقنيات إلنتاج 

امليثانول كما هو موضح أدناه:
• مصانع إلنتاج امليثانول تتراوح أحجامها بني املصانع الصغيرة واملصانع ذات األحجام العاملية

• املصانع ذات األحجام العمالقة لتحويل الغاز من املواقع البعيدة 
• إنتاج امليثانول في املناطق  البحرية

• إنتاج امليثانول باستخدام تقنية األمونيا واإلنتاج املشترك في مصانع األمونيا واالستخدامات املتكاملة األخرى
• إنتاج امليثانول من الهيدروجني وثاني أكسيد الكربون

وعلى مر السنوات قامت هالدور توبسو بتصميم عدد كبير من أجهزة تشكيل األنابيب وأجهزة التشكيل الثانوية وشبه احلرارية باستخدام األكسجني وأجهزة التشكيل 
املسبق ثابتة احلرارة وكذلك املفاعالت ثابتة احلرارة واملفاعالت التي تعمل بغليان املياه إلنتاج امليثانول. ويتضح مما سبق ذكره أن هالدور توبسو مؤهلة لتقدمي تقنيات متعددة 

ولتوفير أكثر التقنيات مالئمة لنوع معني من املواد اخلام وحلجم معني من الطاقة اإلنتاجية.

وقد مت تأسيس هالدور توبسو في عام 1940م ويبلغ إجمالي عمالتها 1.600 شخص يعملون في الشركات التابعة لها ومكاتبها الفرعية ومكاتبها التمثيلية املنتشرة في 
ملدينة كوبنهاجن  الشمالية  الضواحي  إحدى  وهي  لنقباي  في  الهندسية  ومكاتبها  املركزية  أبحاثها  ومختبرات  للمجموعة  الرئيسية  املكاتب  وتقع  العالم.  أنحاء  جميع 

بالدمنارك.

4-5-3 التقنية – ترخيص إنتاج األمينات / األميدات 
مت الترخيص إلنتاج امليثايل أمني وثاني ميثايل فورماميد من شركة ديفي. إن تقنية إنتاج امليثايل أمني وثاني ميثايل فورماميد والتي تستخدمها شركة ديفي تقنية مجربة 
متاماً منذ عام 1966م وقد أحرزت جناحاً من خالل أكثر من 26 ترخيصاً الستخدام هذه التقنية. وكانت أول شركة تستخدم هذه التقنية هي شركة ليونارد بروسس باعتبارها 
الشركة الرائدة عاملياً في عمليات إنتاج امليثايل أمني ثم عززت هذه التقنية شركة تقنيات األمينات احلمضية قبل حصول شركة ديفي بروسس تكنولوجي على هذه التقنية. 

وفيما يلي ملخصاً للفوائد الرئيسية العائدة على الشركة من استخدامها لتقنية ديفي بروسس تكنولوجي :
• إن تصميم تقنية ديفي يجعل متطلبات الشركة في مستواها األمثل حيث يقوم مصنع امليثايل أمني بإنتاج كمية ثاني ميثايل أمني وفقاً ملا هو مطلوب وفي الوقت احملدد.

• إن شركة ديفي هي شركة ذات خبرة واسعة في تطوير التقنيات ومنح التراخيص لهذه التقنيات. ولدى شركة ديفي خبرة سابقة في عدد من املشاريع وفي ترخيص التقنية 
للمملكة كما أنها على علم ودراية مبمارسات الشركات السعودية والصالحيات املمنوحة لها.

• معروف عن شركة ديفي قيامها بتطوير التقنيات اخلاصة بها، والتي ترخص لغيرها باستخدامها، وقد التزمت بتقدمي أي تطوير يحدث لهذه التقنيات مستقبالً للشركة.

إن شركة ديفي هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة جونسون ما ثي بي إل سي وهي جزء من قسم املواد احملفزة التابع لهذه الشركة مبسمى بروسس كاتالست آند 
تكنولوجيز. و شركة جونسون ماثي بي إل سي تعمل في إنتاج الكيماويات  املتخصصة وتتمركز مهاراتها األساسية في إنتاج املواد احملفزة واملعادن النفيسة والكيماويات 
النقية. وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل أعمالها في 34 بلداً ويعمل بها 7.400 شخص، كما متلك مرافق للتصنيع والبحوث والتطوير في جميع أنحاء العالم. ويتم بيع منتجاتها 

في بلدان العالم اخملتلفة إلى مجموعة واسعة من صناعات التقنية املتقدمة.

4-5-4 التقنية – ترخيص إنتاج البنتا إريثريتول 
الشركة املرخصة لتقنية إنتاج البنتا إريثريتول هي بيرستورب ومقرها السويد. وتعتبر مجموعة بيرستورب رائدة في العديد من قطاعات سوق الكيماويات  املتخصصة إذ 

تبلغ سنوات خبرتها في هذا اجملال 125 عاماً.

وقد قامت شركة بيرستورب خالل سنوات خبرتها ، بتطوير عمليات إنتاج فريدة لضمان أعلى جودة للمنتج ولتلبية متطلبات العديد من املستهلكني النهائيني. إن تفوق منتج 
بيرستورب من البنتا إريثريتول أمرًا مثبًتا بالتجربة ويضمن عملية تفاعل سريعة ومستقرة مما يؤدي إلى تقليل اخملاطر املرتبطة باملنتجات األقل جودة مثل وقت التفاعل األبطأ 
وانخفاض جودة املنتج النهائي إلى ما دون مستوى املواصفات املطلوبة. إن البنتا إريثريتول املنتج باستخدام تقنية بيرستورب يحتوي على قدر كبير من االريرثيتول األحادي 
)<98%(. كما أن الشوائب املصاحبة لعملية اإلنتاج تكون في أدنى مستوى لها. وفي إنتاج األلكيد ميكن أن يكون لوجود الشوائب نتائج سلبية على خصائص عملية التصنيع 

وعلى اخلصائص النهائية لدهانات االلكيد. وتوفر التقنية اخملتارة من قبل الشركة املزايا الفنية التالية :
• زيادة في سرعة التجفيف والتقسية ومقاومة املاء لدهانات األلكيد.

• ضمان مقاومة مائية وضبط لزوجة زيوت التشحيم االصطناعية.
• ضمان حساسية أقل لقوة بدء التفاعل والقوة املتفجرة للمتفجرات الثانوية.
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اسم املشروع

امليثانول
ميثايل أمني

ثاني ميثايل فورماميد
اخملازن واملستودعات

املبنى الرئيسي
الطرق الداخلية

احلدائق واملناظر الطبيعية
املرافق واملباني األخرى

أرض ألي توسعات مستقبلية

إجمالي املساحة

مساحة األرض املطلوبة )باملتر املربع(

75.000
7.200
9.400

10.600
2.600

32.300
21.000
18.700

113.928

290.728

اجلدول رقم 27: مساحة األرض املطلوبة حلزمة  مشاريع التوسعة

املصدر: الشركة

4-6 اختيار وتطوير املوقع
بتاريخ 15 إبريل 2006م استأجرت الشركة أرض إضافية ألرضها املستأجرة حالياً تبلغ مساحتها 290.728 متر مربع من الهيئة امللكية للجبيل وينبع وذلك إلقامة مشاريع 
التوسعة عليها، ما عدا البنتا إريثريتول والفورمالدهيد، حيث سيتم إنشاء خطوط إنتاجها على اجلزء غير املستغل من األرض التي استأجرتها سابقاً. يوضح اجلدول أدناه 

االستخدام املتوقع لألرض املستأجرة بتاريخ 15 إبريل 2006م كما هو موضح في الفقرة 3-8 »خصائص مرافق االنتاج«.

وسوف يشترك املوقعان اخملصصان حلزمة مشاريع التوسعة مع  موقع املصنع احلالي في بعض املرافق وتشمل مياه الشرب والبخار ومكثف البخار ومرافق معاجلة النفايات 
السائلة وخطوط إمداد الغاز الطبيعي. وسوف يتم تعزيز خطوط إمداد الغاز احلالية لتلقي إمدادات املواد اخلام للمشاريع. أما في املوقع اجلديد فقد مت تصميم املرافق بحيث 

يتسنى لها استخدام مياه البحر للتبريد أثناء العمليات مما سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل.

4-7 تنفيذ مشاريع التوسعة
بتأمني  الشركة  تقوم  الطريقة  ومبوجب هذه  املفتاح.  بتسليم  املشاريع  تنفيذ  بطريقة  باستخدام طريقة شبيهة  بتنفيذ عدة مشاريع  إنشائها  منذ  الشركة  قامت  لقد 
الترخيص واملعرفة الفنية والتقنية واالتفاقيات الهندسية واملعدات الهامة من مرخص العملية ومن ثم تقوم بتنفيذ عملية تشييد املشروع مستعينًة في ذلك مبقاولني 
البنية  الشركة. هذه  أيضا موظفو  الشركة كما يشرف عليها  تعينهم  الذين  املشاريع  إدارة  املشاريع مقاولوا  وإنشاء  تنفيذ  ويشرف على عملية  الصيت.  ذائعي  محليني 

التعاقدية أدت إلى توزيع أفضل للمسئوليات وضبط أكثر فعالية للتكاليف خالل مرحلة تشييد املشاريع بشكل صارم.

وبالنسبة حلزمة مشاريع التوسعة، فسوف تقوم الشركة بتطبيق طريقة مماثلة ملا سبق تطبيقه في املشاريع السابقة. وفيما يلي استعراض ألسماء مقاولي العقود الهندسية 
والتوريدية واإلنشائية:

اجلدول رقم 28: أسماء مقاولي الهندسة والتوريد واإلنشاء  للمشاريع املقترحة

الوصف

ميثانول و مشروع  أول أكسيد الكربون

اتفاقية الترخيص
اتفاقية التصميم والهندسة

اتفاقية التوريد اخلارجي 
اتفاقية اإلنشاء

مشروع ثاني ميثايل الفورماميد/وامليثايل أمني

اتفاقية الترخيص
اتفاقية األعمال الهندسية

اتفاقية اخلدمات داخل اململكة
عقد اخلدمات الهندسية والفنية

اتفاقية البيع اجملدول لثاني ميثايل الفورماميد 
اتفاقية التوريد اخلارجي

اتفاقية اإلنشاء

مشروع   البنتا إريثريتول

اتفاقية الترخيص واملساعدة الفنية
اتفاقية األعمال الهندسية التفصيلية  وتوريد املعدات / اآلالت

اتفاقية البيع اجملدول ملنتجات البنتا إريثريتول وفورميت الصوديوم
عقد اإلنشاء

املقاول/املقاولون

هالدور توبسو
هالدور توبسو وأل آند تي
هالدور توبسو وأل آند تي

شركة ناصر الهاجري

ديفي
ديفي
ديفي

أل آند تي
هيلم ايه جي

أل آند تي
شركة ناصر الهاجري

بيرستورب
ليبرا تيكون

بيرستورب
شركة ناصر الهاجري

تاريخ العقد

23 فبراير 2006م
23 فبراير 2006م
28 يونيو 2006م

5 اغسطس 2007م

28 أبريل 2006م
28 أبريل 2006م
28 أبريل 2006م

23 مارس 2007م
16 أغسطس 2006م

3 سبتمبر 2007م
3 يونيو 2008م

21 يوليو 2006م
19 أكتوبر 2006م
21 يوليو 2006م
20 يناير 2008م
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الوصف

مشروع اسيتالدهيد

اتفاقية التصميم واألعمال الهندسية وتوريد املعدات / اآلالت
اتفاقية اإلنشاء

)MTPD 200(  مشروع فورمالدهيد

اتفاقية الترخيص / األعمال الهندسية
التوريد

اتفاقية اإلنشاء

اخلدمات  االستشارية إلدارة املشروع

اتفاقية اخلدمات االستشارية إلدارة املشروع

املقاول/املقاولون

ليبرا تيك
شركة ناصر الهاجري

هالدور توبسو
ال ينطبق مبا أن املبيعات متت داخلياً

شركة ناصر الهاجري

ساميون

تاريخ العقد

18 مايو 2006م
21 يناير 2008م

30 أكتوبر 10/2006 يناير 2007م
مت طلب جميع املواد

1 يونيو 2008م

1 مايو 2006م

املصدر: الشركة

4-7-1 األعمال الهندسية والتصميم واإلمدادات 
استعانت الشركة بالشركتني التاليتني لتزويدها باألعمال الهندسية والتصاميم واملشتريات ملشروع امليثانول:

• هالدور توبسو: وهي شركة دمناركية تأسست عام 1940م تقدم تقنيات وتراخيص لتكنولوجيا احملفزات لصناعات األسمدة والبتروكيماويات والطاقة. كما إنها قدمت تقنيات
.)www.topsoe.com( وتراخيص للتكنولوجيا التي مت إستخدامها في مصانع امليثانول واألمونيا والفورمالدهيد. وللمزيد من املعلومات يرجى مراجعة املوقع اإللكتروني للشركة
• أل آند تي: شركة إل آند تي، وهي شركة هندسية عاملية تأسست عام 1938م، وتشمل مجاالت أعمالها الرئيسة صناعات النفط والغاز، واملصافي، والصناعات البتروكيماوية،
.)www.lntecc.com( وصناعات األسمدة، والكيماويات، هذا فضالً عن الطاقة الكهربائية والبنية التحتية.  وللمزيد من املعلومات يرجى مراجعة املوقع اإللكتروني للشركة

4-8 عمليات التصنيع
نقدم فيما يلي وصفاً لعمليات اإلنتاج الرئيسية خلطوط املنتجات األساسية.

4-8-1 الفورمالدهيد
يتم إنتاج الفورمالدهيد عن طريق أكسدة امليثانول باحلفز وفقاً للمعادلة التالية:

CH3OH+½ O2         HCHO + H2O
وتشتمل هذه العملية في البداية على تبخير امليثانول السائل في جهاز لتبخير امليثانول ثم مزجه مع الهواء والغاز املعاد دورانه. هذا الغاز يتم تسخينه مسبقاً إلى درجة 
التالية إلى تبريد غاز املعاجلة إلى درجة  200 درجة مئوية قبل أن يتم متريره من خالل أجهزة حفز حتتوي على أكاسيد معدنية في مفاعل. ويؤدي مزج امليثانول في املرحلة 
150 درجة مئوية وحتدث عمليات األكسدة باحلفز. وميكن استخدام الفورمالدهيد املنتج لتصنيع مركز اليوريافورمالدهيد والفورمالدهيد السائل. وفي عملية تصنيع مركز 

اليوريافورمالدهيد، يتم امتصاص غاز الفورمالدهيد في محلول اليوريا أما بالنسبة لتصنيع الفورمالدهيد السائل فانه يتم امتصاص غاز الفورمالدهيد في املاء.

4-8-2 هكساميثيلني تترامني )هكسامني(
يتم إنتاج الهكسامني عن طريق التفاعل الكيميائي بني الفورمالدهيد واألمونيا حسب املعادلة التالية:

6HCHO + 4NH3 = C6H12N4 + 6H2O
يتم مزج الفورمالدهيد السائل مع األمونيا التي مت تبخيرها في مفاعل حتت فراغ. ويتم إرسال محلول الهكسامني الناجت عن ذلك إلى صهريج وسيط ومن ثم تغذي به أجهزة 
التبخير إلزالة املاء وإنتاج طني الهكسامني السائل )املالط(. ويتم إرسال هذا الطني السائل الذي يشتمل على بلورات الهكسامني إلى صندوق يحتوي على ملح ثم يتم ضخ هذا 
املزيج إلى جهاز طرد مركزي لفصل بلورات الهكسامني. وتعمل عملية جتفيف حوض السوائل املستمرة على إزالة الرطوبة من الهكسامني املنتج الذي يتم تكييفه وتسخينه 

إلى درجة احلرارة املناسبة مع مراعاة املستوى املطلوب من الرطوبة ومن ثم يتم تعبئته في أكياس لشحنه.

4-8-3 البارافورمالدهيد 
إن البارافورمالدهيد هو أحد بوليمرات الفورمالدهيد األكثر شيوعاً ويتم تصنيعه من محلول مائي للفورمالدهيد عبر عملية يتم فيها تركيز محلول الفورمالدهيد إلى نقطة 
يحدث عندها تصلب أو ترسيب البلورات. وتتم عملية التركيز األولية في محيط من الضغط السلبي بينما يتم التجفيف في جهاز دوار يعمل بالتفريغ الهوائي في خطوات 

متحكم فيها من دورات التغذية والتسخني والتبريد والتفريغ إلنتاج منتج البارافورمالدهيد.

4-8-4 الراتنجات
يتم تكوين راتنجات اليوريا فورمالدهيد عن طريق تفاعل اليوريا مع الفورمالدهيد املائي. ويتم تصنيع نسبة 50% من الطاقة اإلنتاجية في صورة راتنجات اليوريا فورمالدهيد 
وراتنجات ميالمني الفورمالدهيد السائلة في مصنع الراتنجات السائلة، ويتم تصنيع راتنجات ميالمني الفورمالدهيد عن طريق التفاعل البلمري بني امليالمني والفورمالدهيد املائي.

4-8-5 محسنات اخلرسانة
يتم تصنيع محسنات اخلرسانة التي أساسها النفتالني )راتنجات نفتالني الفورمالدهيد املكبرتة( على دفعات عن طريق كبرتة النفتالني املنصهر بواسطة حامض الكبريتيك 
املركز في ظروف متحكم فيها في مفاعالت مبطنة بالزجاج ويتم تكثيف حامض النفتالني املكبرت الذي تكون خالل مرحلة الكبرتة ثم يتم تفاعله مع الكميات املطلوبة من 

الفورمالدهيد إلنتاج بوليمر حامض السلفونيك للبولي نفتالني الذي تتم معاجلته بعد ذلك بالصودا الكاوية إلنتاج راتنجات نفتالني الفورمالدهيد املكبرتة.
الفورمالدهيد وتقطيره واملاء  التصنيع يتم مزج الكمية املطلوبة من  الفورمالدهيد وامليالمني. خالل عملية  الفورمالدهيد املكبرتة بتفاعل  راتنجات ميالمني  ويتم تصنيع 
املقطر وامليالمني ثم يتم تسخني املزيج لفترة محددة. وتضاف إلى هذا املزيج ميتابيسلفات الصوديوم وحامض الكبريتيك ويتم تقليب املزيج إلى أن يتم الوصول إلى مستوى 

اللزوجة املطلوبة. وأخيرا يتم تبريد املنتج  الناجت وضبط الهيدروجني  قبل تخزين املنتج وشحنه.

4-8-6 امليثانول
يتم إنتاج امليثانول من الغاز الطبيعي الذي يتكون في األساس من مواد هيدروكربونية مثل غاز امليثان وغاز اإليثان أساساً. يتم خلط الغاز الطبيعي مع الهيدروجني ومن ثم 
CO2, CO, H2 تغذيته إلى قسم إزالة الشوائب الكبريتية ألنها سامة للمركبات واملواد احملفزة. ثم بعد ذلك إعادة تشكيل الغاز الطبيعي باستخدام مزيج من املركبات لتشكيل
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ويتم جمع احلرارة الناجمة عن هذه العملية ثم يُضغط الغاز إلى ضط تركيب امليثانول، كذلك يتم جمع احلرارة املتولدة عن الغاز ويستخدم في تعزيز العملية ككل. ويتم في 
البداية ضغط الغاز الطبيعي ثم يتم  تغذية الغاز املضغوط إلى مفاعل امليثانول حيث الـ CO2, CO, H2 )مع أجود املركبات األخرى( لتحويلها إلى ميثانول حسب التفاعالت التالية:

CO + 2H2          CH3OH -1
CO2 + 3H2          CH3OH + H2O -2

بعد ذلك يتم تقطير امليثانول اخلام وتركيزه.

4-8-7 ميثايل أمني
يتم تصنيع امليثايل أمني  من خالل تسخني مزيج غاز النشادر إلى درجة عالية جداً مع امليثانول في وجود محفزات، مثل أكسيد األلومونيوم، لنزع املاء في درجات حرارة عالية. 

التفاعل الرئيسي سيكون كما يلي:
CH30H + 3 NH3          CH3NH2 + )CH3( 2NH + )CH3( 3N + 6 H20 6

ويتم تغذية مزيج التفاعل في سلسلة من أعمدة التقطير حيث يتم إزالة املاء وغاز النشادر ومن ثم يتم فصل أول وثاني وثالث ميثايل أمني.

4-8-8 ثاني ميثايل فورماميد 
يتم إنتاج ثاني ميثايل فورماميد عن طريق تفاعل ثاني ميثايل أمني مع أول أكسيد الكربون عند درجتي حرارة وضغط مرتفعتني وفي وجود عنصر محفز أما املعادلة الكيميائية 

لهذا التفاعل فهي على النحو التالي:
CH3(2NH + CO          )CH3(2 NCOH(

ويتم تغذية املفاعل بصورة مستمرة بكميات محددة مبعيار معني من ثاني ميثايل أمني النقي اجلاف وأول أكسيد الكربون واملادة احملفزة في أسفل املفاعل، بينما يتم سحب 
تيار غازي يتكون من مزيج من ثاني ميثايل فورماميد وثاني ميثايل أمني وامليثانول من أسفل املفاعل لتغذي به سلسلة من أعمدة فصل املواد حيث يتم فصل ثاني ميثايل 

فورماميد الثنائي من املزيج ومن ثم يتم تخزينه.

4-8-9 البنتا إريثريتول / ملح حامض الفورميك
يتم تصنيع البنتا إريثريتول عن طريق تكثيف االسيتالدهيد والفورمالدهيد في وجود هيدروكسيد الصوديوم كعنصر مكثف. وستكون اخلطوة األولى وفقاً للمعادلة التالية:

3HCHO + CH3CHO          )CH2OH(3 CCHO
أما اخلطوة الثانية فهي خفض البنتا أريثروز إلى البنتا إريثريتول وملح حامض الفورميك حسب املعادلة التالية:

HCHO + )CH2OH(3 CCHO + NaOH          )CH2OH( 4C+ NaCOOH
ويتم فصل  فورمات الصوديوم، الذي يتكون كمنتج ثانوي في التفاعل، باستخدام عملية بلورة احتكاكية مع حل حبيبات البنتا أريثريتول لتنقيتها وفصل اللون عنها ومن ثم 

إعادة بلورتها في أجهزة بلورة مستمرة قبل التجفيف والتغليف. 
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5- ملَخص االتفاقيات والتراخيص الهاَمة

5-1  إستراتيجية الشركة في عقود تراخيص التقنية واإلنشاء والتوريد  والعقود الهندسية 
نفذت الشركة أربعة عشر مشروع توسعة رئيسي خالل اخلمس عشرة سنة املاضية، واستخدمت فيها جميعاً طريقة مشابهة لطريقة تسليم املفتاح. وميكن تلخيص 

إستراتيجية الشركة مبا يلي:
• شراء رخص التقنية واخلدمة الهندسية األساسية والتفصيلية واملعدات من مرخص التقنية الرئيسي.

• شراء معدات البنى التحتية مباشرة.
• االستعانة مبقاول إنشاء لتنفيذ األعمال اإلنشائية والكهربائية وامليكانيكية.

• تنفيذ إجراءات ما قبل التشغيل األولي واختبارات التشغيل واختبارات الضمان التشغيلية بالتعاون مع مرخص التقنية.

5-2 عقود ترخيص التقنية واخلدمات الهندسية والتوريد 
حتتوي العقود املبرمة مع اجلهات املرخصة للتقنية على حد أدنى من ضمانات األداء املتعلقة مبا يلي:

• التصميم واألعمال الهندسية.
• اعتمادية املعدات.

• أداء املصنع.

باإلضافة إلى ذلك، فإن التعويضات االتفاقية )ويقصد بها املبالغ التي يفرضها العقد على الفريق اخملل ويجب دفعها للفريق اآلخر نظير اإلخالل بالعقد( تشمل ما يلي:
• تعويضات بسبب التأخير في إكمال الوثائق املتعلقة باألعمال الهندسية.

• تعويضات بسبب التأخير في تسليم املعدات.
• غرامات جزائية بسبب اإلخفاق في الوصول إلى احلد األدنى ألداء املصنع.

• ملزيد من املعلومات، فضالً راجع القسم – 4 )مشاريع التوسعة(.

5-3 عقود اإلنشاءات
دخلت الشركة في عدد من عقود اإلنشاءات والتي تتضمن الشروط واملواد التالية :

• ضمانات من املقاول إلجناز األعمال حسب العقد.
• غرامات جزائية توقع على املقاول في حال تأخير األعمال اإلنشائية

في إطار سوق العقود الهندسية والتوريدية واإلنشائية احلالي، يعتقد مجلس اإلدارة أن اإلستراتيجية التي تتبعها الشركة تنطوي على عدد من املزايا مقارنة مبفهوم تسليم 
املفتاح على أساس املبلغ املقطوع. وميكن تلخيص هذه املزايا فيما يلي:

• مع األخذ في االعتبار أسواق العقود الهندسية والتوريدية واإلنشائية التضخمية احلالية، جند أن املقاولني ليس لديهم االستعداد أو أنهم غير قادرين على إعطاء سعر مقطوع.
وفي حالة إعطاء هذا السعر املقطوع،  فإنه يتم وضع هامش إضافي أو احتياطي مرتفع لألسعار مما يؤدي إلى رفع تكلفة املشروع. 

• قامت الشركة بتنفيذ العديد من املشاريع على مدى اخلمسة عشر عاماً املاضية ولديها عالقات وثيقة جداً مع شركات املقاوالت احمللية. نفذت الشركة بشكل عام معظم هذه 
املشاريع في الوقت احملدد وفي حدود امليزانية املرصودة. وبناًء عليه، فإن الشركة ترى بأنها في موقع تنافسي إلدارة املشروع من كاَفة اجلوانب.

• إن الشركة متتلك حالياً البنية التحتية والقوى العاملة واألنظمة الالزمة لتنفيذ  مشاريع التوسعة، وإن مقاولي العقود الهندسية والتوريدية واإلنشائية سوف يحتاجون إلى 
وقت للتعرف على املشاريع وسوف تتحمل الشركة، نتيجة لذلك، تكاليف ثابتة أعلى إلدارة تشغيل هذه املشاريع.

• إن الطريقة املتعارف عليها ملقاول تسليم املفتاح على أساس املبلغ املقطوع هو أنه يقوم بتعيني مقاولني من الباطن في بداية تأسيس املشروع وفي الوقت الذي تكون فيه العديد 
من مدخالت املشروع الهندسية غير متوفرة. ورمبا يكون لهذا العامل أثر سلبي يتمثل في زيادة تكاليف املشروع نتيجة لتغيير أوامر الشراء أو اإلضافات والتغييرات خالل فترة 

اإلنشاءات. ومن ناحية أخرى، سوف تقوم الشركة بتعيني مقاول اإلنشاءات في الوقت الذي تتوفر فيه املدخالت مما يؤدي بالتالي إلى تقليل الزيادات في التكاليف.

5-3-1  ترتيبات التعاقد ملصنع امليثانول
بتاريخ 2006/2/23م، أبرمت الشركة اتفاقية ترخيص تقنية مع شركة هالدور توبسو واخلاصة مبشروع إنتاج امليثانول وغاز أول أكسيد الكربون وبقيمة إجمالية 1.676.000 دوالر 
أمريكي )6.285.000 ريال(. وبنفس التاريخ أبرمت الشركة عقًدا لتصميم مصنع امليثانول وغاز أول أكسيد الكربون مع كل من شركة هالدور توبسو وشركة إل آند تي بقيمة 
لتوريد  املعدات لوحدة إنتاج امليثانول وغاز أول أكسيد الكربون بقيمة  إجمالية 6.490.000 دوالر أمريكي )24.337.500 ريال(. كما أبرمت الشركة بتاريخ 2006/6/28م عقداً 

إجمالية 142.035.463 دوالر أمريكي )532.632.986 ريال(.
كذلك أبرمت الشركة مع شركة الهاجري عقد إنشاء وتنفيذ األعمال املدنية والكهروميكانيكية اخلاص مبشروع امليثانول بتكلفة إجمالية قدرها 61.511.179 دوالر أمريكي 

)230.666.921 ريال(. وللمزيد من التفاصيل حول استراتيجية التعاقد لدى الشركة، فضالً انظر الفقرة 3-4 »استراتيجية أعمال الشركة«.

5-3-2  ترتيبات العقود للبنتا أريثريتول / امليثايل أمني / ثاني ميثايل فورماميد

مشروع ثاني ميثايل فورماميد وامليثيل أمني:
بتاريخ 2006/4/28م، أبرمت الشركة اإلتفاقيات التالية مع ديفي:

1- اتفاقية ملدة )8( سنوات لترخيص تقنية إنتاج ثاني ميثايل فورماميد وامليثايل أمني بقيمة إجمالية 1.250.000 دوالر )4.687.500 ريال(.
2- اتفاقية خدمات هندسية لثاني ميثايل فورماميد وامليثايل أمني بقيمة إجمالية 3.850.000 دوالر )14.437.500 ريال(.

3- اتفاقية تقدمي خدمات تقنية ملدة 8 سنوات،  ملصنع ثاني ميثايل فورماميد وامليثايل أمني، وترتبط مدة صالحية هذه االتفاقية بعقد ترخيص التقنية املبرم مع نفس الشركة.

وفي 2007/9/3م أبرمت الشركة عقد مع ال آند تي لتوريد األجهزة واملعدات ملصانع ثاني ميثايل فورماميد وامليثايل أمينز بقيمة إجمالية قدرها 59.700.000 دوالر أمريكي 
)223.875.000 ريال(.

البنتا إريثريتول:
أبرمت الشركة اتفاقية ترخيص تقنية بتاريخ 2006/7/21م مع شركة بيرستورب لتصنيع البنتا إريثريتول بقيمة إجمالية قدرها 6.000.000 دوالر أمريكي )22.500.000 ريال(. 

وأبرمت الشركة أيضاً اتفاقيتني مع شركة ليبرا تك:
1- بتاريخ 2006/5/18م لتصميم وتوريد أجهزة ومعدات وآالت ملشروع إنتاج البنتا إريثريتول بتكلفة إجمالية وقدرها 35.820.000 دوالر )134.325.000 ريال(.

2- بتاريخ 2006/5/18م  لتصميم وهندسة وتوريد معدات وآالت لوحدة إنتاج مادة اإلستيالدهايد )وهي مادة وسيطة إلنتاج البنتا إريثريتول( ، بقيمة إجمالية تبلغ 4.240.000 
دوالر )15.900.000 ريال سعودي(.
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إضافة إلى ذلك أرسلت الشركة خطاب نوايا إلى شركة الهاجري لتنفيذ األعمال املدنية والكهروميكانيكة ملشروعي اإلستيالدهايد والبنتا إريثريتول بتكلفة إجمالية قدرها 
20.666.667 دوالر أمريكي )77.500.001 ريال(.

5-3-3  إدارة املشروع
أبرمت الشركة اتفاقية استشارية إلدارة املشروع مع ساميون بتاريخ 1 مايو 2006م إلدارة جميع املشاريع بتكلفة إجمالية قدرها 10.250.000 دوالر أمريكي )38.437.500 ريال(. 

وقد التزمت  ساميون مبوجب هذه االتفاقية بتزويد الشركة باخلطط واإلشراف على املشاريع وعمليات اإلنشاء وغيرها من اخلدمات. 

5-4 اتفاقيات شراء املواد اخلام والغاز
املواد اخلام األساسية املستخدمة في تصنيع مجموعة املواد البتروكيماوية التي تنتجها الشركة هي امليثانول واليوريا واألمونيا )غاز النشادر( وامليالمني والنفتالني، وتقوم 
الشركة بشرائها )عدا النفتالني( من سابك مبوجب اتفاقيات توريد ما عدا امليالمني الذي يتم شراءه من سابك مبوجب أوامر توريد منفصلة عند احلاجة. وفي عام 1995م، أبرمت 
الشركة اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية لتوريد الغاز الطبيعي بسعر 0.50 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )1.84 ريال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية( 
الستخدامها كغاز وقود للغاليات وأجهزة التبريد وأجهزة التجفيف بالبخاخات، وعقب ذلك مت تعديل سعر الغاز الطبيعي ليصبح 0.75 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية 

بريطانية)2.81 ريال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية( بدءاً من عام 1998م بينما ظلت بقية شروط االتفاقية كما هي. 
وسوف حتتاج الشركة إلى حوالي 29 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم الستخدامها كمادة خام إلنتاج امليثانول وباقي منتجات مشاريع التوسعة. ووفقاً خلطاب التخصيص 
فقد خصصت وزارة البترول والثروة املعدنية عن طريق أرامكو السعودية 29 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم للشركة الستخدامه في مشاريع التوسعة. ينص خطاب 
التخصيص على شروط معينة يجب على الشركة االلتزام بها قبل استالم حصتها من الغاز. )انظر القسم 1-3 »عوامل اخملاطرة – اخملاطر  املرتبطة بحزمة مشاريع التوسعة«(. 

وافقت الوزارة على توقيع اتفاقيات امداد الغاز بني كيمانول وشركة ارامكو السعودية ومن املتوقع ان تبرم الشركة اتفاقية جديدة مع أرامكو السعودية لتوريد الغاز وذلك قبل 
إنتهاء كمية الغاز الطبيعي االضافية ببضعة أيام )أي في الربع الرابع من عام 2008م(

5-5 اتفاقيات البيع طويلة األجل ملنتجات الشركة

5-5-1 اتفاقية بيع ثاني ميثايل فورماميد
أبرمت الشركة عقداً لبيع منتج ثاني ميثايل فورماميد مع شركة هيلم والذي مبوجبه ألتزمت شركة هيلم بشراء ما ال يقل عن 48.000 طن متري سنويًا من هذا املنتج من 
الشركة. أن مدة هذا العقد ثمان سنوات تبدأ من تاريخ وصول الطاقة اإلنتاجية للشركة لهذا املنتج إلى 150 طن متري يومًيا. وينتهي سريان هذا العقد عند قيام الشركة 

بتوريد  380.000 طن متري من ثاني ميثايل الفورماميد لشركة هيلم.

5-5-2 اتفاقية بيع بنتا إريثريتول وفورمات الصوديوم
إريثريتول وفورمات الصوديوم والذي مبوجبه وافقت الشركة على تزويد شركة  أبرمت الشركة مع شركة بيرستورب بتاريخ 2006/7/21م عقد توريد طويل األمد ملادتي بنتا 
بيرستورب بكامل إنتاجها من مادة فورمات الصوديوم )البالغ تقريًبا 12.000طن متري سنويًا( ومبا ال يقل عن 80% من إنتاج الشركة من مادة البنتا إريثريتول ومبا يوازي 16.000 

طن متري سنويًا، وتسري هذه االتفاقية ملدة ثمان سنوات. 

5-5-3  اتفاقيات توريد املواد التي لم يتم توقيعها
اتفاقيات توريد املواد اخلاصة باملشروع والتي لم يتم توقيعها حتى تاريخ إصدار هذه النشرة والتاريخ املتوقع لتوقيعها كما يلي:

ان  ويتوقع  اخلصوص  بهذا  بالتنسيق  الشركة  ووجهت  السعودية  ارامكو  مع شركة  الغاز  امداد  اتفاقيات  توقيع  على  الوزارة  • اتفاقية جديدة لبيع الغاز مع أرامكو )وافقت 
توقع االتفاقية في الربع الرابع من عام 2008م(.
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6- تكلفة ومتويل املشاريع

6-1 تكلفة املشروع
تقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع مببلغ 2.052 مليون ريال سعودي. وتشمل هذه التكاليف، التكاليف الرأسمالية لآلالت واملعدات والتكاليف التي تندرج حتت عقود اإلنشاءات 

وتكاليف التمويل وأتعاب االستشاريني ومخصص للطوارئ بحدود 95 مليون ريال، وهذه التكاليف موزعة على حزمة مشاريع التوسعة على النحو التالي:

املشروع

توسعة مشروع 
الفورمالدهيد املرحلة2

ميثايل أمني وثاني

ميثايل فورماميد

بنتا إريثريتول

امليثانول

البنية التحتية

مخصص الطوارئ

مصروفات ما قبل اإلنتاج

اإلجمالي

املصدر: الشركة

اجلدول رقم 29: تكلفة املشاريع املقترحة

التكلفة الفعلية

النسبة املئوية من 
إجمالي التكلفة الفعلية

1

14

13

53

8

-

11

100

امليزانية

كما في 31 
مارس 2008م

11

119

118

463

73

-

97

881

النسبة املئوية من 
إجمالي التكلفة الفعلية

1

16

12

50

9

0

12

%100

كما في 31 
ديسمبر 2007م

5

115

76

358

66

-

79

699

النسبة املئوية من 
إجمالي تكلفة املشروع

2

21

12

42

11

5

7

%100

تكلفة املشروع 
)مباليني الرياالت(

32

428

255

858

234

95

150

2.052

ومما جتدر اإلشارة إليه أن مصروفات ما قبل اإلنتاج تتضمن تكاليف اإلقتراض وال تتضمن تكاليف رأس املال العامل، إن الشركة ال تتوقع ازدياداً في متطلبات رأس املال العامل 
حيث ان الزيادة املتوقعة في احتياجات رأس املال العامل نتيجة حزمة املشاريع سيقابلها إنخفاضاً متوقعاً في احتياجات رأس املال العامل بسبب إنتاج امليثانول ذاتيّا بدالً من 

شرائه من سابك بسعر األسواق العاملية. وفي حال إرتفاع إحتياجات رأس املال العامل سوف يستخدم مخصص الطوارىء.

6-2 خطة التمويل
تعتمد خطة متويل حزمة مشاريع التوسعة على 48.5% من الدين و51.5% من حقوق امللكية، بحيث يقدر إجمالي الدين بـ 996 مليون ريال وإجمالي حقوق امللكية بـ 1.056 

مليون، علماً بأن حقوق امللكية املستخدمة في متويل جزء من حزمة مشاريع التوسعة تتكون من التالي:
• 453 مليون ريال مت تقدميها من قبل املساهمني احلاليني
• 603 مليون ريال ستستقطع من متحصالت االكتتاب

املتبقي من متحصالت االكتتاب سيستخدم في تسديد مصاريف  بأن اجلزء  ريال هو جزء من إجمالي متحصالت االكتتاب، علماً  الـ 603.000.000  بأن مبلغ  بالذكر  واجلدير 
االكتتاب واملتوقع أن تبلغ 32 مليون ريال، وتسديد جزء من القروض والتسهيالت القائمة وملزيد من املعلومات حول استخدام متحصالت االكتتاب الرجاء الرجوع إلى القسم 11 

» استخدام متحصالت االكتتاب«. ويقدم اجلدول التالي بيان بخطة التمويل املقترحة حلزمة مشاريع التوسعة ومكوناتها.

املصدر

الدين

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

قروض/تسهيالت مصرفية نقدية

إجمالي الدين

حقوق امللكية

احلقوق االضافية للمساهمني احلاليون1

جزء من حتصالت االكتتاب2

إجمالي حقوق امللكية

اإلجمالي الكلي

املبلغ )مباليني الرياالت(

600

396

996

453

603

1.056

2.052

النسبة املئويَة

%29.2

%19.3

%48.5

%22.1

%29.4

%51.5

%100

املصدر: الشركة

اجلدول رقم30: خطة متويل املشاريع املقترحة

1- في عام 2006م قام املساهمون احلاليون برفع رأسمال الشركة مببلغ 453 مليون ريال سعودي ليصبح بعد الزيادة 603 مليون ريال سعودي.
2- مت حساب هذا املبلغ على أساس املتحصالت التى ستأتي من حاصل ضرب القيمة األسمية والبالغه )10( عشرة رياالت للسهم في عدد األسهم اجلديدة  والبالغة 60.300.000 سهم. ووفقاً لهذا فإن الشركة ستستخدم 

فقط جزء من املتحصالت لتمويل حزمة املشاريع واجلزء املتبقي تنوي إستخدامه لدفع تكاليف اإلكتتاب وتسديد بعض قروض الشركة.
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وملزيد من املعلومات حول اجلدول الزمني املتوقع لبدء اإلنتاج لكل مشروع متضمن في حزمة مشاريع التوسعة الرجاء الرجوع إلى اجلدول رقم 24 ضمن الفقرة 2-4.

وكما يوضح جدول خطة متويل املشاريع املقترحة أعاله فإن الشركة ستستخدم قروض وتسهيالت نفدية تبلغ 996 مليون ريال ستمثل 48.5% من التكلفة اإلجمالية حلزمة 
ريال  املبلغ عبلرة عن 674 مليون  ا  ريال، وهذ  النقدية املستخدمة كما في 31 مارس 2008م حوالي 749 مليون  القروض والتسهيالت  التوسعة. هذا وبلغ إجمالي  مشاريع 
مستخدمة من تسهيالت املرابحة اإلسالمية )يبلغ إجمالي تسهيالت املرابحة اإلسالمية املوافق عليها 940 مليون ريال(، و 75 مليون ريال مستخدمة من تسهيالت دوارة 
مقدمة من البنك العربي الوطني )تسهيالت البنك العربي الوطني الدوارة مستقلة عن إتفاقية املرابحة اإلسالمية(. ومن املتوقع أن يرتفع املبلغ املستخدم من إتفاقية املرابحة 
اإلسالمية من 674 مليون ريال إلى 940 مليون ريال، ليصل إجمالي القروض والتسهيالت النقدية املستخدمة واملسحوبة إلى 1.015 مليون ريال )مكونة من 940 مليون ريال 
تسهيالت مرابحة و 75 مليون ريال تسهيالت دوارة(. هذا وتعتزم الشركة إستخدام متحصالت فرض صندوق التنمية الصناعية والتي ستبلغ 600 مليون ريال لتسديد جزء من 
تسهيالت املرابحة اإلسالمية بحيث ستنخفض إلى 340 مليون ريال. وبعد هذا التسديد سيتبقى من الـ 1.015 مليون ريال حوالي 415 مليون ريال ستستخدم الشركة منها 
396 مليون ريال فقط كما هو موضح في اجلدول أعاله. وملزيد من املعلومات حول القروض والتسهيالت التي ستستخدم في متويل حزمة مشاريع التوسعة الرجاء الرجوع إلى 

القسم 7 »الرسملة واملديونية«.

6-3 البرنامج الزمني خلطة التمويل

يشتمل اجلدول التالي على توضيح للبرنامج الزمني خلطة التمويل:

املشاريع

توسعة مشروع الفورمالدهيد املرحلة-2

ميثايل أمني وثاني ميثايل فورماميد

بنتا إريثريتول

امليثانول

تكاليف البنية التحتية

مخصص الطوارئ

تكلفة املشاريع

مصروفات ما قبل اإلنتاج

إجمالي تكلفة املشاريع

املصدر: الشركة

اجلدول رقم31: البرنامج الزمني خلطة متويل املشاريع املقترحة

اإلنفاق على املشاريع للفترة املنتهية في 31 ديسمبر )مليون ريال سعودي(

االجمالي

32

428

255

858

234

95

1.902

150

2.052

2007م

5

115

 76

358

 66

-

621

 79

699

2008م

26

313

179

500

168

95

1.281

71

1.352
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7- الرسملة واملديونية 

7-1 الرسملة
يتضمن اجلدول التالي ملخصاً للمعلومات املتعلقة مبديونية الشركة وحقوق الشركاء في التواريخ املعينة:

االف الرياالت

نقدية وشبه نقدية

قروض قصيرة األجل

اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل

قروض طويلة األجل

صافي  املديونية

رأس املال

االحتياطي النظامي والعام واالحتياطات األخرى

أرباح مبقاة

حقوق املساهمني
اجمالي املديونية

اجمالي املديونية/ حقوق املساهمني

املصدر: الشركة

اجلدول رقم 32: هيكلة رسملة الشركة

بعد زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها، بلغ رأس مال الشركة بتاريخ هذه النشرة 603.000.000 ريال سعودي وسيصبح بعد اكتمال االكتتاب 1.206.000.000 ريال 

مقسم إلى 120.600.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت للسهم الواحد )أنظر قسم 13- 5 )املعلومات القانونية – رأس املال(. هذا وتؤكد الشركة بأنه ال توجد رهونات 

للقروض والتسهيالت املوضحة في اجلدول أعاله بخالف ما هو مذكور في الفقرة 7-4 واجلدولني رقم 34 و 35 في نفس الفقرة. وتؤكد الشركة كذلك بأنه ال يوجد لها أي رأس 

مال مشموالً بحق خيار. وبإستثناء ما ذكر في هذه النشرة في الفقرة 7-4 يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد للشركة أية أدوات دين. كما تؤكد الشركة بأنه يتوفر لديها 

السيولة الكافية للوفاء مبتطلبات رأس املال العامل لفترة الـ 12 شهراً التي تلي فترة االكتتاب. 

هذا ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي نية إلجراء تغيير جوهري على طبيعة النشاط وأن أعمال الشركة لم تتوقف بشكل ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً 

على الوضع املالي خالل الـ 12 شهراً املاضية، أو خالل الفترة من تاريخ نهاية املدة املغطاة في تقرير املراجع القانوني إلى تاريخ اعتماد واملوافقة على نشرة اإلصدار هذه. )ملراجعة 

كاملة لإلقرارات املتعلقة برأس املال واملديونية الرجاء اإلطالع على الفقرة 8-5 »إقرارات اعضاء مجلس اإلدارة والعضو املنتدب وسكرتير مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية« وكذلك 

الفقرات 13-5 و 13-17 و13-19 و13-20 ضمن القسم 13 »املعلومات القانونية«(.

7-2 االحتياطيات النظامية
ينبغي على الشركة االحتفاظ باحتياطي نظامي من خالل حتويل 10% من صافي األرباح بعد خصم الزكاة إلى االحتياطي النظامي للشركة. ويجوز للجمعية العامة العادية 

التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ رصيد االحتياطي نصف رأس مال الشركة املدفوع.

7-3 السيولة واملوارد املالية
تتعلق احتياجات الشركة من السيولة النقدية بشكل أساسي بدفع مصاريف التشغيل، التي تتمثل بشكل رئيس في التزامات خدمة القروض واملصاريف العمومية واإلدارية.

سوف تستلم الشركة متحصالت االكتتاب والتي سيستخدم جزء منها لتمويل املشاريع )وذلك بعد دفع الرسوم واملصاريف املتعلقة بعملية الطرح(. ويتوقع في املستقبل 

أن تستمر الشركة في متويل احتياجاتها املالية من املبالغ النقدية املتوفرة لديها، ومن تدفقاتها املالية، ومن خالل االقتراض وفق التسهيالت املصرفية احلالية واملستقبلية 

التي ستحصل عليها.

ومع مراعاة التغيرات السلبية التي قد تطرأ على أنشطة الشركة، فإن مجلس إدارة الشركة يعتقد أن أرصدتها النقدية احلالية والتمويل املصرفي املتوفر لها إلى جانب 

تدفقاتها النقدية ستكون كافية لتلبية احتياجاتها النقدية املتوقعة لرأس املال العامل ونفقات رأس املال على مدى اإلثني عشر شهراً القادمة على أقل تقدير. و مما جتدر 

اإلشارة الية أن الشركة ال تستلم أية مبالغ نقدية أو أرباح نظراً لعدم وجود استثمارات لها. 

السعودي،  الصناعية  التنمية  صندوق  وقرض  الوطني،  العربي  البنك  من  عليها  حصلت  التي  االئتمانية  التسهيالت  على  تشتمل  الشركة  لتمويل  األساسية  املصادر  أن 

وتسهيالت املرابحة. لهذه التسهيالت تواريخ استحقاق متتد لغاية عام واحد قابل للتجديد، ويتم دفع عمولة عليها، ما عدا قرض الصندوق، تتراوح ما بني األسعار املعروضة بني 

البنوك في لندن )»ليبور«( واالسعار املعروضة بني البنوك في السعودية )»سيبور«( يُضاف إليها هامش معني يتراوح بني 1.00% إلى 1.55%. وتدفع الشركة رسماً إلزامياً يتراوح بني 

0.35% الى 0.45% في العام للمبالغ الغير مسحوبة حتت تسهيالت املرابحة. ويوضح اجلدول التالي البيانات املتعلقة بالقروض طويلة األجل املتبقية للسنوات الثالث السابقة:

نسب النمو املركببنهاية 31 ديسمبر

05م – 07م %

26

65

33

116

84

100

66

51

93

74

11

2005م

23.487

77.000

34.500

68.866

156.879

150.000

3.973

27.980

181.954

180.366

1.01

2006م

2.063

166.435

34.350

34.516

233.238

603.000

8.420

42.004

653.425

235.301

2.78

2007م

12.801

208.418

15.683

321.991

533.291

603.000

10.889

64.220

678.109

546.092

1.24
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7-4 القروض والتسهيالت
مثل اجلدولني التاليني القروض والتسهيالت املصرفية النقدية وغير النقدية2 املضمونة بضمانات شخصية واملرهونه للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2007م و 31 مارس 2008م.

االف الرياالت

صندوق التنمية الصناعية

البنك البريطاني

البنك الهولندي

البنك العربي

بنك الرياض

تسهيالت املرابحة اإلسالمية

االجمالي

ناقص اجلزء املتداول

إجمالي القروض والتسهيالت طويلة االجل

املصدر: الشركة

اجلدول رقم 33: القروض طويلة األجل

بنهاية 31 ديسمبر

2007م2006م2005م

اجلزء املتداول

اجلزء طويل األجل

اجلزء املتداول

اجلزء طويل األجل

اجلزء املتداول

اجلزء طويل األجل

اجلزء املتداول

اجلزء طويل األجل

اجلزء املتداول

اجلزء طويل األجل

اجلزء املتداول

اجلزء طويل األجل

8.000

15.200

-

9.000

11.500

24.666

10.000

7.500

5.000

12.500

-

-

9.850

5.350

-

9.000

12.000

12.666

7.500

-

5.000

7.500

-

-

5.350

-

-

9.000

5.333

7.333

-

45.000

5.000

2.500

-

258.157

103.366

34.500

68.866

68.866

34.350

34.516

337.673

15.683

321.990

االف الرياالت

تسهيالت املرابحة حلزمة املشاريع

تسهيالت املرابحة لرأس املال العامل

تسهيالت املرابحة إلعادة متويل القروض اآلجله

صندوق التنمية الصناعية

القروض اآلجله  والدواره

تسهيالت رأس املال العامل

التسهيالت غير النقدية

اجملموع

املصدر: الشركة

اجلدول رقم 34: القروض والتسهيالت املصرفية كما في 31 ديسمبر 2007م )االف الرياالت(

مغطى بظمانات
شخصة

مضمون
برهن

مغطى بضمانات
شخصية ومضمون برهن

غير مغطى ال بضمانات 
شخصية وال برهن

إجمالي القروض
والتسهيالت املستخدمة

إجمالي القروض والتسهيالت 
املوجودة واملعلنة في املصارف
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االف الرياالت

تسهيالت املرابحة حلزمة املشاريع

تسهيالت املرابحة لرأس املال العامل

تسهيالت املرابحة إلعادة متويل القروض اآلجله

صندوق التنمية الصناعية

القروض اآلجله  والدواره

التسهيالت غير النقدية

اجملموع

املصدر: الشركة

اجلدول رقم 35: القروض والتسهيالت املصرفية كما في 31 مارس 2007م )االف الرياالت(
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يوضح اجلدول أعاله أن الشركة استخدمت حوالي 1.359 مليون ريال من القروض والتسهيالت النقدية وغير النفدية البالغة 2.428  مليون ريال. ومن املتوقع أن حتتاج الشركة 
إلى 996 مليون ريال من القروض طويلة األجل والقروض املصرفية لتمويل املشاريع. 

7-4-1 تسهيالت املرابحة اإلسالمية 
أبرمت الشركة في 26 ديسمبر 2007م اتفاقية  تسهيل مرابحة أساسية »اتفاقية املرابحة األساسية« مع الشركة العربية املصرفية، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا 
املالية، والبنك السعودي الهولندي، والبنك األهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، ويشار إليها مجتمعه بـ »البنوك التجارية« لغرض )1( متويل مشاريع التوسعة )2( 

إعادة متويل قروض الشركة طويلة األجل احلالية )3( متويل رأس املال العامل.

بلغت قيمة التسهيالت النقدية مبوجب اتفاقية املرابحة األساسية 1.127 مليون ريال سعودي، وبلغت العموالت مبقتضى هذه االتفاقية سعر سيبور أو ليبور مضاف إليه 
1.5 % )حسب عملة التسهيل املسحوبة ريال سعودي أو دوالر أمريكي(. فيما بلغ حجم املبالغ النقدية املستخدمة من اتفاقية املرابحة األساسية كما في 31 مارس 2008م، 
833 مليون ريال سعودي. وعند استالم قرض صندوق التنمية الصناعية فإن اتفاقية تسهيالت املرابحة األساسية سيتم تخفيضها بقيمة قرض الصندوق )ملزيد من املعلومات 

حول قرض صندوق التنمية الصناعية الرجاء اإلطالع على النقطة 3 ضمن الفقرة 3-4-7(.

اتفاقية املرابحة األساسية مغطاة بالضمانات التالية:-
1. التنازل عن وثائق املشاريع التي في داخل وخارج اململكة العربية السعودية.

2. رهن والتنازل عن حسابات املشاريع التي في داخل وخارج اململكة العربية السعودية.
3. تنازل عن متحصالت قرض صندوق  التنمية الصناعية السعودي.

4. تنازل فئة ثانية عن متحصالت التأمني.

التوسعة.  التجاري ملشاريع  التشغيل  بدء  الشركة حتى  بإبقاء حصصهم في  بالتعهد  احلاليون  املساهمون  تلزم جميع  املرابحة األساسية  اتفاقية  فإن  ذلك  إلى  إضافة 
ووافقت الشركة مبوجب اتفاقية املرابحة األساسية على تزويد مجموعة سامبا املالية )وكيل االستثمار( مبا يلي: )1(  إخطار بأي معلومات جوهرية تقوم الشركة بإرسالها 

إلى الشركاء أو الدائنني و )2( أية معلومات تتعلق بانتقال ملكية أي سهم من قبل أي من  الشركاء األصليني في الشركة.

كما تعهدت  أيضاً )بعد احلصول على موافقة الصندوق( على توفير الضمانات )بنفس البنود والشروط املقدمة للصندوق(، وتقدمي رهن على املصنع في كل حالة لصالح البنوك 
التجارية. لذا، فإن إخفاق الشركة في االلتزام ببنود اتفاقية قرض الصندوق مُيثل حالة إخالل مبوجب اتفاقية املرابحة األساسية.

كما تعهدت الشركة مبا يلي: )1( عدم وضع ضمانات على، أو بيع املصنع أو األصول املادية اجلوهرية )لضمان قيمة الدين املتراكم الذي يزيد على 3 مليون دوالر أمريكي(، و)2( عدم 
الدخول في شكل من أشكال إعادة الهيكلة، و)3( عدم تعديل رأسمالها بأي شكل كان )ومما جتدر اإلشارة إليه أن زيادة رأس املال وعملية الطرح قد مت التطرق لها في اتفاقية 
التفاقية املرابحة األساسية. هذا ويلخص اجلدول التالي املبالغ  املرابحة األساسية(. وحتتفظ البنوك التجارية بحق الرفض األول فيما يتعلق بأي ديون مسموح بها وفقاً 

املستخدمة من تسهيالت اتفاقية املرابحة األساسية كما في 31 مارس 2008م.

نوع التسهيل

تسهيالت املشاريع )القسط غير اجلاري(
تسهيالت املرابحة إلعادة متويل القروض طويلة األجل القائمة )القسط اجلاري(
تسهيالت املرابحة إلعادة متويل القروض طويلة األجل القائمة )القسط غير اجلاري(

تسهيالت متويل رأس املال العامل

املصدر: الشركة

جدول رقم 36: القروض والتسهيالت املصرفية املستخدمة من اتفاقية املرابحة اإلسالمية كما في 31 مارس 2008م و 31 ديسمبر 2007م )االف الرياالت(

التسهيالت املستخدمة في 31 مارس2008م

674.147

14.449

18.833

126.057

التسهيالت املستخدمة في 31 ديسمبر 2007م

258.158

-

-

-

التفاقية املرابحة األساسية بتسديد املبالغ املسحوبة من تسهيل مرابحة املشاريع باإلضافة إلى العمولة من خالل 14 دفعة نصف سنوية تتراوح  الشركة وفقاً  تلتزم 
قيمتها بني 57 إلى 77 مليون ريال سعودي لكل دفعة، تبدأ في 15 يوليو 2009م، وتنتهي في 15 يناير 2016م.  كما تلتزم الشركة بتسديد املبالغ املسحوبة واملستخدمة من 
تسهيالت إعادة متويل قروض الشركة باإلضافة إلى العموالت، وذلك من خالل 13 دفعة، و تتراوح قيمتها بني 1.3 إلى 9 ماليني ريال سعودي لكل دفعة، وسوف تبدأ الدفعات في 

تاريخ 13 مايو 2008م، وتنتهي في 10 ابريل 2010م.

ويبلغ هامش ربح املرابحة مبقتضى اتفاقية املرابحة األساسية على التسهيالت التي بالريال السعودي سعر سيبور مضاف عليه 1.5% تقريباً، في حني أن هامش ربح املرابحة 
على التسهيالت التي بالدوالر االمريكي سعر ليبور مضاف عليه 1.5% تقريباً. وبتاريخ 29 يوليو 2008 قامت الشركة بالدخول في إتفاقية حتوط مع البنك السعودي البريطاني 
لتثبت سعر فائدة تسهيالت املرابحه حلزمة املشاريع التي بالدوالر وذلك بعد خصم رهن الصندوق وعليه فإن الشركة سوف تدفع 4% مضافاً إليها 1.24% لسعر فائدة وذلك 

من تاريخ 15 يوليو 2010م بناًء على اتفاقية املرابحة األساسية تُثبت هوامش ربح مختلفة خالل الفترات التالية:
1. الفترة املمتدة إلى تاريخ إكتمال املشروع  واملتضمنة اليوم الذي يتم فيه اكتمال املشروع )أي التاريخ الذي حدث فيه اكتمال املشروع وذلك مبا يتفق مع الشروط التي تضمنتها 

اتفاقية املرابحة األساسية(.
1. الفترة املمتدة من تاريخ إكتمال املشروع واملتضمنة اليوم الذي يتم فيه اكتمال املشاريع إلى يوم الذكرى الثالثة إلكمال املشروع.   

2. الفترة املمتدة من يوم الذكرى الثالثة لتاريخ إكتمال املشروع، إلى التاريخ النهائي لالستحقاق.

هذا ودخلت الشركة بتاريخ 26 ديسمبر 2007م في اتفاقية حسابات مع مجموعة سامبا املالية )كوكيل استثمارات(، ومع البنك السعودي الهولندي )كوكيل ضمان داخل 
اململكة العربية السعودية وبنك للحسابات داخل اململكة العربية السعودية(، وبنك الرياض ) كوكيل ضمان خارج اململكة العربية السعودية وبنك للحسابات خارج اململكة 
العربية السعودية ( واملتعلقة باتفاقية املرابحة األساسية. وفقاً لهذه االتفاقية فإنه مطلوب من الشركة حتويل )1( املتحصالت املستلمة من الشركة مبوجب العمليات التي 
جرت من تسهيالت مرابحة رأس املال العامل وتسهيالت املرابحة الفرعية قيد التنفيذ و)2( كل العوائد التي تدخل للشركة  إلى حسابات خاصة »حسابات  العوائد« املوجودة 

في حسابات بنكية في بنوك داخل وخارج اململكة العربية السعودية.

والنقود التي بحسابات العوائد هذه ستستخدم في تلبية مدفوعات معينة ولكن أية نقود موجودة في قيد الدائن حلسابات العوائد ) متى ما مت دفع كل املدفوعات املعينة ( 
يحق للشركة حتويلها )شريطة أال  يترتب على التحويل خرق أي قوانني مطبقة أو نظام تتبعه الشركة وأن يتم في جميع األحوال التقيد والوفاء بالشروط التي مت إدراجها في 
اتفاقية احلسابات لكل حتويل( إلى احلسابات األخرى في بنوك داخل وخارج اململكة العربية السعودية. وبناًء على اتفاقية احلساب، ميكن للشركة استعمال األموال املوجودة  
في قيد الدائن لهذه احلسابات بإرادتها املنفردة، ومبا تعتقد أنه مناسب لها، ويشمل ذلك دفع األرباح ملالكي األسهم ) علماً بأن أي قرار بدفع األرباح يجب أن تتوافق مع سياسة 

توزيع األرباح بالشركة واملوضحة في قسم 14 »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة.
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7-4-2 االتفاقيات املالية مع البنوك التجارية:
باإلضافة إلى اتفاقية املرابحة األساسية ، دخلت الشركة في اتفاقيات تسهيالت عديدة مع البنوك التجارية، تشمل التسهيالت النقدية ) القروض ( والتسهيالت غير النقدية 

)خطابات اعتماد أو  خطابات الضمانات البنكية(.

وفقاً التفاقية املرابحة األساسية، قامت الشركة في الربع األول من 2008م بتسديد وإلغاء جميع التسهيالت النقدية املمنوحة للشركة من البنوك التجارية وتنوي توقيع 
اتفاقيات جديدة في الوقت املناسب لتسهيالت غير نقدية. والتسهيالت الوحيدة املتبقية هي التسهيالت غير النقدية و هي كالتالي:

1. البنك السعودي الهولندي: إجمالي التسهيالت غير  النقدية مبوجب االتفاقية املبرمة في ديسمبر 2007م بني الشركة والبنك السعودي الهولندي  هي 25 مليون ريال سعودي.
وقد قدم لهذه التسهيالت ضمانات تتمثل في التالي: )1( سند ألمر من الشركة مببلغ 35 مليون ريال سعودي )موقع من العضو املنتدب مازن خليفة الالحق النعيمي نيابًة عن 
الشركة ( لصالح البنك السعودي الهولندي، و)2( تنازل عن متحصالت بعض العمالء الرئيسيني، و)3( خطاب تطمني من مالكي األسهم بالشركة. وبحلول 31 مارس 2008م 
كانت املبالغ اإلجمالية لتسهيالت خطابات االعتماد وخطابات الضمانات البنكية 27 مليون ريال سعودي، علماً بأنها بلغت 26 مليون ريال سعودي بنهاية 31 ديسمبر 2007م. 
ودخلت الشركة في عدد من التعهدات مع البنك السعودي الهولندي خاضعة للمراجعة بصورة دورية وذلك بناًء على ما جاء في االتفاقية. وهذه تشمل التعهدات املالية التي 
تتطلب من الشركة حفظ معدالت الديون اإلجمالية إلى حقوق امللكية مبا ال يقل عن 1.3:1 وإجمالي املوجودات إلى حقوق امللكية مبا ال يقل عن 8:1 وتغطية الفائدة مبعدل 
ربح تشغيلي  لنفقات عمولة البنك مبا يزيد عن 1:3. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن ال تتعدى األرباح التي تدفعها الشركة األقل من 25% من رأس املال املدفوع للشركة أو مجموع 

مبالغ السداد لهذا العام املالي مبوجب اتفاقية القرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي. وأيضاً يجب أن ال يقل صافي القيمة احلقيقية
و / أو حقوق املالك املعنية عن 130 مليون ريال سعودي خالل عمر التسهيالت. وسيعتبر البنك السعودي الهولندي أي إخالل ببنود اتفاقية القرض مع الصندوق إخالالً بهذه االتفاقية.

2. البنك األهلي التجاري:  بلغ إجمالي  التسهيالت غير النقدية مبوجب االتفاقية املبرمة في 23 يوليو 2007م بني الشركة والبنك األهلي التجاري 47 مليون ريال سعودي 
تشمل )1( خطابات اعتماد حاضرة ومؤجلة مببلغ 45 مليون ريال سعودي كحد أقصى، و)2( خطابات ضمان بنكي حتى 2 مليون ريال سعودي. وهذه التسهيالت مضمونة بسند 
ألمر مببلغ 85.800.000 مليون ريال سعودي صادرة من الشركة وموقع من العضو املنتدب مازن خليفة الالحق النعيمي بالنيابة عن الشركة لصالح البنك األهلي التجاري. وقد 
بلغت تسهيالت خطابات االعتماد وخطابات الضمانات البنكية املستخدمة كما في 31 مارس 2008م مبلغ 8.6 مليون ريال سعودي ، علماً بأنها بلغت 8.9 مليون ريال سعودي بنهاية 
31 ديسمبر 2007م. وتتعهد الشركة مبوجب هذه االتفاقية بعدم )1( تنفيذ  أية رهونات أو حقوق أو امتيازات على أصولها الثابتة أو  املنقولة، و)2( بيع أية أصول أخرى تزيد قيمتها 
مجتمعة عن املبالغ التي يحددها البنك األهلي التجاري من وقت آلخر أو النسبة املقررة إلجمالي االلتزامات إلى صافي األصول، و)3( إعالن األرباح بدون موافقة كتابية مسبقة من 
البنك األهلي التجاري. باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة ملزمة باحلصول على املوافقة املسبقة من البنك األهلي التجاري قبل إجراء أية تغييرات قانونية، مالية  و / أو إدارية بالشركة. 

وقد وافق البنك األهلي التجاري شفوياً على حتويل الشركة إلى شركة مساهمة.

3. بنك الرياض: بلغ إجمالي التسهيالت الغير نقدية مبوجب االتفاقية املبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2007م بني الشركة وبنك الرياض 100 مليون ريال سعودي. هذه التسهيالت 
مضمونة بسند ألمر مقدم من الشركة بقيمة 130.893.000 ريال سعودي وموقع من العضو املنتدب مازن خليفة الالحق النعيمي نيابًة عن الشركة لصالح  بنك الرياض. 
وقد بلغ إجمالي املبالغ املستخدمة حتت بند تسهيالت خطابات االعتماد وخطابات الضمانات البنكية كما في 31 مارس 2008م 62 مليون ريال سعودي، علماً بأنها بلغت 61.8 
مليون ريال سعودي بنهاية 31 ديسمبر 2007م. وطبقاً لهذه االتفاقية، يجب إخطار بنك الرياض مباشرة بأي تغيير على الوضع القانوني للشركة، أو نسبة الشركاء أو حصص 
األسهم من رأس املال والتزاماتها نحو األطراف األخرى  كما تتعهد الشركة بتزويد بنك الرياض بالوثائق الرسمية التي تؤكد مثل هذا التغيير وتوافق على أية ضمانات يطلبها 

البنك في هذا اخلصوص. وقد وافق بنك الرياض شفوياً على حتويل الشركة إلى شركة مساهمة.

4. البنك السعودي البريطاني: بلغ إجمالي مبالغ التسهيالت الغير نقدية مبوجب االتفاقية املبرمة بتاريخ 28 يونيو 2006م بني الشركة والبنك السعودي البريطاني 100 
مليون ريال سعودي. هذه التسهيالت مضمونة مبا يلي  )1( سند ألمر عند الطلب مببلغ 70.125.000 مليون ريال سعودي مقدم من الشركة وموقع من العضو املنتدب مازن 
خليفة الالحق النعيمي نيابة عن الشركة لصالح البنك السعودي البريطاني، و)2( التنازل عن متحصالت بالنيابة عن قرض الصندوق القدمي لصالح البنك السعودي البريطاني 
)علماً بأن هذا القرض مت سداده بالكامل( ، و)3( إضافة اسم البنك السعودي البريطاني كمستفيد ثاني  مبوجب بوليصة التأمني التي تغطي املصنع واملعدات اآلت. وقد بلغ 
إجمالي مبالغ تسهيالت خطابات االعتماد وخطابات الضمانات البنكية املستخدمة كما في 31 مارس 2008م  26 مليون ريال سعودي، علماً بأنها بلغت 23.3 مليون ريال 
سعودي بنهاية 31 ديسمبر 2007م. وقد دخلت الشركة في عدد من التعهدات مع البنك السعودي البريطاني تشمل: )1( تطبيق جميع التعهدات املالية في قرض الصندوق 
على التسهيالت املمنوحة من البنك السعودي البريطاني، و)2( أن ال تتجاوز نسبة الدين من رأس املال مبا في ذلك قروض الشركاء ما نسبته 1.3:1، و)3( يجب أن تكون النسبة 
احلالية للدين إلى رأس املال أقل من 1.0 – 1، )4( يجب أن ال تتجاوز نسبة الدين إلى رأس املال 3:1، )5( يجب أن ال تزيد األرباح التي تعلنها الشركة عن 25% من رأس املال املدفوع 
أو إجمالي املبالغ املدفوعة كأقساط إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي لنفس العام املالي أيهما أقل. وتنص اتفاقية التسهيالت هذه أيضاً على عدم إجراء أي  تغييرات 
رئيسية في ملكية الشركة  دون موافقة مسبقة  من البنك السعودي البريطاني إال إذا مت أوالً إعادة كامل مبالغ التسهيالت ودفعها بالكامل أو تأمينها بضمانات مالية يقبلها 

البنك السعودي البريطاني. وقد وافق البنك السعودي البريطاني شفوياً على حتويل الشركة إلى شركة مساهمة.  

5. مجموعة سامبا املالية: بلغ إجمالي مبالغ التسهيالت الغير نقدية مبوجب االتفاقية املبرمة بتاريخ 11 أغسطس 2007م بني الشركة ومجموعة سامبا املالية 10 ماليني 
ريال سعودي مضمونة بسند ألمر مببلغ 348.500.000 مليون ريال سعودي صادر من الشركة وموقع بالنيابة عنها من العضو املنتدب مازن خليفة الالحق النعيمي لصالح 
مجموعة سامبا املالية. وقد بلغ إجمالي مبالغ تسهيالت خطابات االعتماد وخطابات الضمانات البنكية املستخدمة 10 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2008م، علماً 

بأنها بلغت 9.9 مليون ريال سعودي بنهاية 31 ديسمبر 2007م.
 

7-4-3 تسهيالت مع البنوك األخرى:

1. البنك العربي الوطني: دخلت الشركة بتاريخ 30 أكتوبر 2007م في اتفاقية مالية مع البنك العربي الوطني بإجمالي قدره 213.500.000 مليون ريال سعودي لتمويل رأس 
املال العامل وتشمل : )1( قروض قصيرة األجل، و)2( تسهيالت قروض قصيرة األجل دوارة، و)3( خطابات إعتماد وخطابات ضمان بنكية. هذه االتفاقية مضمونة بسند ألمر صادر 
من الشركة موقع بالنيابة عنها من العضو املنتدب مازن خليفة الالحق النعيمي مببلغ 213.500.000 مليون ريال سعودي لصالح البنك العربي الوطني. وقد بلغ إجمالي مبلغ 

التسهيالت املستخدمة 137 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس  2008م، كما بلغ إجمالي التسهيالت املستخدمة كما في 31 ديسمبر 2007م 77 مليون ريال سعودي.

2. بنك اجلزيرة: دخلت الشركة بتاريخ 15 مايو 2007م مع  بنك اجلزيرة في اتفاقية تسهيل إسالمي مببلغ إجمالي قدره 40 مليون ريال سعودي. وهذه االتفاقية مضمونة بسند 
ألمر صادر من الشركة موقع بالنيابة عنها من العضو املنتدب مازن خليفة الالحق النعيمي مببلغ 40.000.000 مليون ريال سعودي. وكما في 31 مارس 2008 لم تستخدم 
الشركة أية مبالغ مبوجب هذه االتفاقية. وقد قدمت الشركة عدداً من التعهدات املالية لبنك اجلزيرة مبوجب هذه االتفاقية والتعهدات اجلوهرية هي: )1( سحب كامل املبلغ 
املتوفر مبوجب اتفاقية املرابحة اإلسالمية دفعة واحدة، و)2( احملافظة على النسبة احملددة في االتفاقية للدين مقابل رأس املال، و)3( عدم رهن أي من أصولها دون موافقة بنك اجلزيرة.
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3. صندوق التنمية الصناعية السعودي: دخلت الشركة بتاريخ 30 أغسطس 2003م في اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي مبوجبها حصلت الشركة 
على قرض يبلغ كحد أقصى 103.180.000 ريال سعودي بغرض توسعة خطوط إنتاج الفورمالدهايد احلالية اخلاصة بالشركة. وفقاً التفاقية القرض فإنه يجب سداده على 10 
أقساط خالل )6( سنوات . وقد دفعت الشركة القسط األخير في فبراير 2008م. وقد قدمت الشركة لصندوق التنمية الصناعية السعودي رهناً من الدرجة األولى كتأمني على 
التزاماتها مبوجب اتفاقية القرض. وبتاريخ 1429/5/5هـ )املوافق 2008/5/10م( أبرمت الشركة إتفاقية قرض جديد مع صندوق التنمية الصناعية السعودي مبوجبها حصلت 
الشركة على قرض يبلغ بحده األقصى 600 مليون ريال سعودي يتم سداده على أربعة عشر دفعة خالل ست سنوات ونصف. وميكن تلخيص أحكام وشروط هذه اإلتفاقية 

كما يلي:

أ- قيمة القرض: مبلغ التسهيل  600 مليون ريال سعودي كحد أعلى.

الشروط: يدفع الصندوق املبالغ اخلاصة بالقرض بناًء على عدد من الشروط منها:
1- أن تقوم الشركة بإثبات أنها سوف تستخدم في حزمة املشاريع، حيثما أمكن، املوارد املتاحة محلياً.

2- توقيع عدد من اإلتفاقيات اخلاصة بعدد من مشاريع التوسعة.
3- حصول الشركة على موافقة مبدئية من هيئة السوق املالية على الطرح العام قبل سحب مبالغ تزيد عن 200 مليون ريال سعودي.

4- تقدمي الشركة ما يثبت احلصول على التمويل املصرفي حلزمة املشاريع وذلك وفقاً لشروط وأحكام ومبالغ مقبولة من الصندوق قبل سحب مبالغ تزيد عن 300 مليون ريال سعودي.
5- دخول الشركة في عدد من اإلتفاقيات ومنها اإلتفاقية اخلاصة بالتزويد بالغاز الطبيعي قبل سحب مبالغ تزيد عن 480 مليون ريال سعودي 

6- حصول الشركة على موافقة بيئية من الهيئة امللكية للجبيل وينبع.

ت- الضمانات: قرض الصندوق مدعوم بالضمانات التالية: 
1- رهن لصالح الصندوق لتغطية التزامات الشركة مبوجب اتفاقية قرض الصندوق.

2- ضمانات من الشركاء لصالح الصندوق لتغطية التزامات الشركة مبوجب اتفاقية قرض الصندوق ومن املتوقع أن تلغى هذه الضمانات بعد فترة من إنتهاء االكتتاب.   
وتنوي الشركة استخدام مبلغ هذا القرض لتخفيض قيمة القرض الذي حصلت عليه مبوجب إتفاقية تسهيالت املرابحة االساسية. 

ويقدم اجلدول التالي رقم 35 تفصيل لكل التسهيالت املوافق عليها واملستخدمة بنهاية 31 ديسمبر 2007م.

البنوك

البنوك املشاركة في املرابحة
البنك السعودي الهولندي

البنك األهلي
بنك اجلزيرة

بنك الرياض
البنك البريطاني

مجموعة سامبا املالية
البنك العربي الوطني

صندوق التنمية الصناعية

اجملموع

املصدر: الشركة

جدول رقم 37: القروض والتسهيالت املصرفية املوافق عليها واملستخدمة كما في 31 ديسمبر 2007م )االف الرياالت( 

تسهيالت
املرابحة

-
12.666

-
-

7.500
9.000

-
45.000
605.350

679.516

التسهيالت املستخدمة كما بنهاية 31 ديسمبر 2007مالتسهيالت املوافق عليها كما بنهاية 31 ديسمبر 2007ماالف الرياالت

القروض
االجلة
والدوارة

تسهيالت 
املرابحة إلعادة 
متويل القروض

تسهيالت متويل 
رأس املال العامل

التسهيالت غير 
النقدية

تسهيالت
املرابحة

القروض
االجلة
والدوارة

تسهيالت 
املرابحة إلعادة 
متويل القروض

تسهيالت متويل 
رأس املال العامل

التسهيالت غير 
النقدية

37.666
-
-
-
-
-
-
-
-

37.666

150.000
4.000

31.000
35.000
22.000

-
25.000
30.000

-

297.000

342.116
25.000
47.000
5.000

100.000
54.000
10.000
130.000

-

713.116

258.157
-
-
-
-
-
-
-
-

258.157

-
12.666

-
-

7.500
9.000

-
45.000
5.350

79.516

-
-
-
-
-
-
-
-
-

0

-
-

28.000
35.000
16.168

-
20.500

-
-

201.057

342.116
26.016
8.909

-
61.875
23.353
9.993
32.365

-

504.629

940.000
-
-
-
-
-
-
-
-

940.000

البنوك

البنوك املشاركة في املرابحة
البنك السعودي الهولندي

البنك األهلي
بنك اجلزيرة

بنك الرياض
البنك البريطاني

مجموعة سامبا املالية
البنك العربي الوطني

صندوق التنمية الصناعية

اجملموع

املصدر: الشركة

جدول رقم 38: القروض والتسهيالت املصرفية املوافق عليها واملستخدمة كما في 31 مارس 2008م )االف الرياالت(

تسهيالت
املرابحة

-
-
-
-
-
-
-

75.000
600.000

675.000

التسهيالت املستخدمة كما بنهاية 31 ديسمبر 2007مالتسهيالت املوافق عليها كما بنهاية 31 ديسمبر 2007ماالف الرياالت

القروض
االجلة
والدوارة

تسهيالت 
املرابحة إلعادة 
متويل القروض

تسهيالت متويل 
رأس املال العامل

التسهيالت غير 
النقدية

تسهيالت
املرابحة

القروض
االجلة
والدوارة

تسهيالت 
املرابحة إلعادة 
متويل القروض

تسهيالت متويل 
رأس املال العامل

التسهيالت غير 
النقدية

37.666
-
-
-
-
-
-
-
-

37.666

150.000
-
-
-
-
-
-
-
-

150.000

255.096
25.000
47.000
5.000

100.000
54.000
10.000

130.000
-

713.116

674.146
-
-
-
-
-
-
-
-

674.146

-
-
-
-
-
-
-

75.000
-

75.000

33.281
-
-
-
-
-
-
-
-

33.281

126.057
-
-
-
-
-
-
-
-

126.057

255.434
27.025
8.643

-
61.957
26.113
10.007
62.170

-

451.349

940.000
-
-
-
-
-
-
-
-

940.000
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7-4-4 خطابات الضمان واإلعتماد املستخدمة

خطابات االعتمادات املستندية

املستفيد

ساميون الهندية احملدودة
ترايجون اخلليج ش م ح

ديزا أس
هالدور توبسوا

شركة دار الرياض القابضة احملدودة
باور بيلت احملدودة

ديزا أس
شركة متسوبيشي الهندية احملدودة

كيماويات روتغرز جي ام بي أيش
مهندسني مايكرو مرتكس احملدودة

إي أي إيكو بايكس الشرق األوسط إف زي إي
ثيرا ماكس بابكوك و ويلوكس

الرسن و توبرو

اإلجمالي

املصدر: الشركة

جدول رقم 39 : خطابات االعتمادات املستندية املستخدمة كما في 31 ديسمبر 2007م )آالف الرياالت(

املبالغ املستخدمة

3.192
 2.129
2.128
2.517
 45
53

1.127
 879
2161
133

3.485
4.718

342.116

364.689

الغرض

خدمة إستشارات إدارة املشاريع 
توريجد مخزون 
توريجد مخزون
توريد معدات 
توريد معدات

توريد معدات 
توريد مخزون

توريد مخزون 
توريد مخزون  
توريد معدات 
توريد معدات 
توريد معدات 
توريد معدات

خطابات القبول املستندية

املستفيد

شركة فالكون للتجارة
سلع التجارة الدولية احملدودة

اإلجمالي

املصدر: الشركة

جدول رقم 40: خطابات القبول املستندية املستخدمة كما في 31 ديسمبر 2007م )آالف الرياالت(

املبالغ املستخدمة

37.500
 71.250

108.750

الغرض

توريد مخزون 
توريد مخزون

خطابات ضمان

املستفيد

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(
شركة الدلتا األسمدة و الصنلعات الكيملوية

شركة حلوان لألسمدة
شركة جمونة لألسمدة

وزارة الصحة 
شركة أبو قير لألسمدة

ميناء امللك فهد الصناعي باجلبيل
ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

شركة الزيت العربية السعودية )ارامكو(

اإلجمالي

املصدر: الشركة

جدول رقم 41: خطابات الضمان املستخدمة كما في 31 ديسمبر 2007م )آالف الرياالت(

املبالغ املستخدمة

26.000
150
721
103

1
355

1.550
1.796
510

31.190

الغرض

ضمان دفع
ضمان شراء
ضمان أداء

ضمان عطاء
ضمان أداء
ضمان أداء
ضمان دفع
ضمان دفع
ضمان دفع
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8- الهيكل التنظيمي للشركة

8-1 مجلس اإلدارة
وفقاً للنظام األساسي للشركة، مت تعيني أول مجلس إدارة للشركة ملدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعالن حتّول الشركة إلى 

شركة مساهمه.

8-2 أعضاء مجلس اإلدارة
يوضح اجلدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعمارهم ومناصبهم في مجلس اإلدارة:

اجلمعية العامة

جلنة الترشيحات 
واملكافآت

جلنة متابعة
جلنة املراجعةاللجنة التنفيذيةاألداء واالستثمار

العضو املنتدب
مازن النعيمي

الشئون اإلدارية
سعد الثليب

رئيس الشركة ومدير اإلنتاج ومشاريع التوسعة
سعد الثليب

الشئون املالية
ديليب جورج

الشئون القانونية
محمد عثمان

اإلنتاج
املشاريعاملواد واملشترياتالصيانةوضبط اجلودة

مجلس ادارة شركة كيميائيات املثانول

املصدر: الشركة

االسم

عبد اهلل محمد املزروعي 
مازن خليفة الالحق النعيمي 

عبد اهلل علي كانو 
خالد عبد اهلل احلمد الزامل 
أديب عبد اهلل احلمد الزامل 

بدر عبد العزيز كانو 
عبد احملسن فهد النفيسي

سامي محمد يوسف جالل 
حمد محمد حمد املانع

املصدر: الشركة

اجلدول رقم 42: أعضاء مجلس اإلدارة 

العمر

55 عاماً
53 عاماً
79 عاماً
54 عاماً
53 عاماً
43 عاماً
53 عاماً
54 عاماً
48 عاماً

اجلنسية

إماراتي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
كويتي
بحريني
قطري

املنصب

رئيس مجلس اإلدارة
العضو املنتدب

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الوظيفة

عضو تنفيذي
عضو تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل

8-2-1 خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة

عبد اهلل محمد املزروعي  ـ رئيس مجلس اإلدارة ــ55 عاًم
بدأ عبداهلل محمد املزروعي عمله في وزارة املالية بحكومة أبو ظبي، في قسم االستثمار األجنبي في عام 1975م. وفي عام 1976م إلتحق بالعمل ببنك أبو ظبي الوطني، وُعني 
نائباً للرئيس التنفيذي في يوليو من العام 1976م. وفي العام 1977م عني كعضو في جلنة تتألف من ثالثة أشخاص تترأس مجلس العملة في بنك اإلمارات املركزي. ثم ُعني بعد 
ذلك مديراً تنفيذياً لبنك أبو ظبي الوطني في العام 1978م، ومن هذا التاريخ الى الوقت احلالي حظي عبداللة محمد املزروعي بخبرة كبيرة في اجملال التجاري على النطاقني 
احمللي والدولي. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال واقتصاد من جامعة كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية في العام 1975م. وإلى جانب كونه رئيساً 
جمللس إدارة كيمانول، فإن محمد املزروعي يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لعدد من الشركات فهو رئيس مجلس إدارة شركة اإلمارات األمنية ذات املسئولية احملدودة منذ 
العام 1986م، ورئيس مجلس إدارة شركة اجلشامنال الوطنية منذ العام 1995م، ورئيس مجلس إدارة مدرسة الشويفات العاملية بأبو ظبي منذ العام 1997م، ورئيس مجلس إدارة 
املستثمر الوطني منذ العام 2000م، ورئيس مجلس إدارة شركة املزروعي القابضة منذ العام 2001م، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للنقل )أرامكس(، وشركة 

اإلمارات للتأمني منذ العام 2005م. واملزروعي ايضاً عضو مجلس إدارة في شركة االستثمار الوطنية منذ العام 2003م، وشركة إنفست كورب منذ العام 2006م.
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مازن خليفة الالحق النعيمي ـ العضو املنتدب ـ 53 عاماً

بدأ مازن خليفة الالحق النعيمي عمله كمهندس مشرف على مراقبة اجلودة بإدارة اخلدمات الصناعية في شركة أرامكو في العام 1977م حيث عمل ملدة عامني.  ثم عمل 
مهندساً مشرفاً في محطة ضخ مياه البحر )خدمات أرامكو، هيوسنت، تكساس، الواليات املتحدة األمريكية( للفترة من 1979م إلى 1989م، ثم عمل كمهندس مشرف على 
مشروع املصفاة بالقصيم )خدمات أرامكو، سان فرانسسكو، الواليات املتحدة األمريكية( للفترة من 1980م إلى 1984م، ثم كمدير ملشروع إنتاج الكبريت )أرامكو، طوكيو ، 
اليابان( للفترة من 1984م إلى 1985م،  وعقب ذلك مدير أول إلدارة القروض الصناعية في البنك السعودي الفرنسي للفترة من 1985م الى 1989م. وإلى جانب كونه العضو 
املنتدب لكيمانول )لالطالع على تفاصيل صالحياته والتزاماته أنظر القسم 10-17 »مجلس اإلدارة«(، يشغل مازن خليفة الالحق النعيمي حالياً عدداً من املناصب وهي املدير 
التنفيذي لشركة اخلليج املتحد لدرفلة الفوالذ احملدودة منذ العام 1995م واملدير التنفيذي لشركة تصنيع منتجات الديكور واألخشاب احلديثة منذ العام 2000م، ورئيس مجلس 
إدارة شركة التطوير والتسويق الصناعي منذ العام 1990م، ورئيس مجلس إدارة شركة مازن خليفة الالحق وأوالده منذ العام 1999م، وأخيراً رئيس مجلس إدارة شركة مانسو 

القابضة )البحرين( منذ العام 2003م.

والنعيمي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة )بدرجة شرف( من جامعة نبراسكا، الواليات املتحدة األمريكية في العام 1977، وشهادة املاجستير في إدارة األعمال 
)بتمُيز( من جامعة هيوسنت، تكساس، الواليات املتحدة األمريكية عام 1983م.

 علي كانو ـ عضو مجلس إدارة مستقل ـ 80 عاماً
َ

عبد اهلل

هو أحد أبرز رجال األعمال السعوديني، رئيس مجموعة كانو وبنك البحرين الوطني. تلقى تعليمه األولي في البحرين وبدأ حياته العملية ككاتب على بواخر شركة عائلة كانو 
في البحرين قبل أن ينتقل إلى السعودية مع أخويه مبارك وحمد. ساهم في تطوير مجموعة كانو في السعودية والتي تعمل كشركة مستقلة عن بقية شركات اجملموعة، 
حيث تولى إدارة اجملموعة بعد وفاة أخيه أحمد، وإلى جانب كونه عضو مجلس إدارة في كيمانول، فإنه يشغل حالياً عدة مناصب، فهو رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي 
لشركة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كانو تيرمينال سيرفيسز احملدودة منذ عام 1977م ويترأس عبداهلل كانو مجالس 
إدارات عدة شركات وهي شركة إنسبيكتوريت الدولية احملدودة منذ عام 1980م، وشركة انترناشيونال بينت السعودية احملدودة منذ العام 1982م، وشركة أكاسا للتأمني بس 
أس سي منذ العام 1986م. وفي عام 1990م ترأس عبداهلل مجلس إدارة شركة خدمات حاويات املوانئ، ثم أصبح رئيساً جمللس إدارة بنك البحرين الوطني عام 1999م. باإلضافة 
إداراة عدد من الشركات  أنه عضو في مجلس  العام 1985م. كما  البحري احملدودة منذ  إدارة شركة وكاالت الشحن  نائب رئيس مجلس  لذلك يشغل عبداهلل كانو منصب 
السعودية وهي بارويد العربية السعودية احملدودة بداية من العام 1977م وشركة دكا سيرفي السعودية احملدودة منذ العام 1984م، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة اللجني 

منذ 1991م.

خالد عبد اهلل الزامل ً ـ عضو مجلس إدارة مستقل ـ 59 عاماً

األوسط  الشرق  إدارة شركة  يتولى  1995م  العام  منذ  فهو  املناصب  من  عدد  حالياً  يشغل  القابضة كما  الزامل  العام جملموعة شركات  املدير  الزامل منصب  خالد  يشغل 
للبطاريات، وكذلك فإن خالد الزامل عضو في مجلس إدارة شركة دهانات سيجما منذ العام 1998م وعضواً جمللس إدارة الهيئة امللكية للجبيل وينبع منذ العام 2001م، أما في 

العام 2007م أصبح عضواً جمللس إدارة كل من شركة اخلليج للمالحة )أل أأل سي دوبي( وبنك آسيا اإلسالمي )دي بي أس( في سنغافورة.
وخالد الزامل حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا، الواليات املتحدة في العام 1972م.

أديب عبد اهلل حمد الزامل ـ عضو مجلس إدارة مستقل ـ 55 عاماً

إلى جانب كونه عضو في مجلس إدارة كيمانول، فإنه يشغل حالياً منصب مدير الشئون املالية في شركة مجموعة الزامل القابضة منذ 1975م واملدير العام لشركة جارديان 
جالس إندستريز كومبني ملتد )جلف جارد( منذ العام 1995م، واملدير العام لشركتي الزامل للصناعة واالستثمار والشركة املوحدة للصناعات الكرتونية احملدودة منذ العام 
1998م تولى إدارة، واملدير العام ايضاً للشركة الوطنية للطاقة منذ العام 2003م، وفي العام 2005م أصبح أديب الزامل عضو مجلس إدارة في بنك البالد. وأديب الزامل حاصل 

على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بورتالند، أوريغون، الواليات املتحدة األمريكية، في العام 1975م.

بدر عبد العزيز كانو ـ عضو مجلس إدارة مستقل ـ 43 عاماً 

بدأ بدر كانو عمله في القسم التجاري في شركة مجموعة يوسف بن أحمد كانو عام 1985م وهو حالياً مدير الشركة واملسئول عن قسم االستثمارات وقسم الشراكات مع 
الغير في اململكة العربية السعودية. وإلى جانب كونه عضو في مجلس إدارة كيمانول، فإنه يشغل  عضوية عدة مجالس إدارة لعدد من الشركات. فهو عضو مجلس اإلدارة 
في الشركة احلديثة للديكور واملنتجات اخلشبية احملدودة منذ عام 2000م، وفي العام 2002م أصبح عضواً في مجلس إدارة كل من شركة جارديان اندستريز كومبني ملتد وشركة 
أكسا للتأمني )السعودية(، بي.أس.سي، ثم إنضم جمللس إدارة بنك يونيكورن لإلستثمارفي عام 2004م، وبعد ذلك بعامني )2006م( إنضم بدر كانو جمللس إدارة خمس شركات 
هي: الشركة العربية السعودية إل آند تي املتحدة للكهربائيات، وشركة سي أي إم بي لإلستثمار االسالمي بي إس سي، وشركة بايومي دبليو إل إل، ودمام 7 للبتروكيماويات، 
وشركة رنا لالستثمار. وفي العام 2007م أصبح عضواً جمللس إدارة ثالث شركات أخرى هي: شركة خدمات املساندة الوطنية، وشركة سيفيتسر العربية السعودية املتحدة 

وشركة  يونايتد للتأمني.
وبدر كانو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ميرسر، جورجيا، الواليات املتحدة األمريكية في العام 1985م.

عبد احملسن فهد النفيسي ـ عضو مجلس إدارة مستقل ـ 53 عاماً

بدأ عبد احملسن النفيسي عمله عام 1980م كمهندس منفذ في شركة التعاقدات الكهربائية، دبليو أل.أل )الكويت(.  وفي عام 1984م، متت ترقيته إلى مدير تنفيذي وبقي في 
هذا املنصب حتى عام 1990م. وفي عام 1990م تولى منصب املدير العام وأصبح مسئوالً عن جميع أعمال التخطيط واإلدارة االستراتيجية في الشركة املذكورة أعاله. ومنذ 
عام 2000م ُعني رئيساً جمللس اإلدارة وهو املنصب الذي ال يزال يشغله حتى اآلن. وإلى جانب كونه عضو في مجلس إدارة كيمانول، فإنه يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة 
شركة باج العاملية للتجارة واملقاوالت احملدودة )الكويت( منذ العام 1993م، ورئيس مجلس إدارة شركة انترميديا يونايتد فور ميديا سيرفسز ملتد منذ العام 1996م. وعبداحملسن 

النفيسي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية في العام 1979م.

سامي محمد يوسف جالل ـ عضو مجلس إدارة  مستقل ـ 54 عاماً

بدأ محمد يوسف جالل عمله في عام 1979م لدى مجموعة محمد جالل وأبناؤه ، وهي شركة ذات مسئولية محدودة كشريك وعضو مجلس املديرين. وإلى جانب كونه عضو 
في مجلس إدارة كيمانول، فإنه يشغل عدداً من املناصب فهو عضو مجلس اإلدارة في مجموعة محمد جالل وأبناؤه ذات املسئولية احملدودة منذ العام 1980م، كما أنه رئيس 
مجلس إدارة شركة جالل أيونكس )أكوا كوول( ذات املسئولية احملدودة منذ العام 1984م ويشغل سامي جالل منصب عضو مجلس إدارة املتحدة للصناعات الورقية، بي.أس.سي 
منذ العام 1994م وكذلك عضو مجلس إدارة إنترتشايلدر، أل.أل.سي منذ العام 1992م وعضو مجلس إدارة شركة مصنع اخلليج املتحد لصناعة الفوالذ احملدودة، )السعودية( 
منذ العام 1995م، وعضو مجلس إدارة، اجملموعة اخلليجية املتحدة )السعودية( احملدودة منذ العام 1989م. كما أنه كان عضو في الغرفة التجارية الصناعية في البحرين بني 

عامي 1998م و2002م.وسامي جالل حاصل على شهادة  املاجستير في إدارة األعمال من جامعة ثندر بيرد، أريزونا، الواليات املتحدة األمريكية في العام 1979م.

36



حمد محمد حمد املانع ـ عضو مجلس إدارة مستقل ـ 48 عاماً

إلى جانب كونه عضو في مجلس إدارة كيمانول، فإنه يشغل عدداً من املناصب فهو نائب رئيس مجموعة حمد املانع منذ العام 1985م، واملدير العام لشركة املصانع الوطنية 
للغاز منذ العام 1985م، ومدير بنك الدوحة احملدود منذ العام 1999م، وهو كذلك مدير عام شركة قطر للتأمني العام وإعادة التأمني منذ العام 2000م ومدير دار الشرق للطباعة 
والنشر منذ العام 2005م، ومدير الشركة العربية القطرية ملنتجات األلبان منذ العام 2004م. ويشغل حمد املانع منصب عضو في مجلس إدارة شركتني سعوديتني هما 

الشركة اخلليجية لدرفلة الصلب احملدودة منذ العام 1995م، وشركة تصنيع منتجات الديكور واألخشاب احلديثة منذ العام 2000م.
وحمد املانع حاصل على شهادة البكالوريوس في اإلدارة الصناعية من جامعة ميشاغن، آن أربور، ميشاغن، الواليات املتحدة األمريكية عام 1985م.

8-2-2 سكرتير مجلس اإلدارة :
يشغل الدكتور محمد عثمان منصب سكرتير مجلس اإلدارة وهو مصري اجلنسية، ويبلغ من العمر 31 عاماً، وهو حاصل على بكالوريوس احلقوق من جامعة القاهرة وشهادة 
الدكتوراه من اجلامعة األمريكية، بريطانيا في العام 2006م. هذا وبدأ الدكتور محمد عثمان مسيرته العملية كمحامي في قسم براءاة اإلختراع والعالمات التجارية في مكتب 
الدكتور حسام لطفي للمحاماة من يوليو 2001م إلى يناير من العام 2002م. ثم عمل في مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة من فبراير 2002م إلى اكتوبر من العام ذاته. وفي 

نوفمبر من العام 2002م انضم الدكتور محمد إلى كيمانول كمدير لقسم الشؤون اإلدارية وكسكرتير جمللس اإلدارة.

8-3 اإلدارة التنفيذيَة
يدير الشركة فريق من املهنيني من حملة الدرجات العلمية العليا والذين يتمتعون بأفضل اخلبرات العاملية املمزوجة باملعرفة بشؤون االقتصاد احمللي والصناعة السعودية 
ويرأسهم املهندس / مازن خليفة الالحق النعيمي بوصفه عضواً منتدباً جمللس اإلدارة. وتتوزع وظائف اإلدارة على أربع إدارات / أقسام وكل إدارة من هذه اإلدارات مسئولة مباشرة 

أمام عضو مجلس اإلدارة املنتدب كما سيتم توضيحه أدناه. 

االسم

مازن خليفة الالحق النعيمي
باندورانق النقي

ديليب جورج
سعد الثيليب
محمد عثمان

املصدر: الشركة

جدول رقم 43: أعضاء اإلدارة التنفيذية وملكيتهم املباشرة وغير املباشرة في الشركة بعد االكتتاب

العمر

53 عاماً
49 عاماً
42 عاماً
42 عاماً
31 عاماً

اجلنسية

سعودي
هندي
هندي

سعودي
مصري

االسم

العضو املنتدب 
الرئيس ومدير اإلنتاج ومشاريع التوسعة

املدير املالي ومدير تقنية املعلومات 
مدير إدارة الشئون اإلدارية والقوى البشرية

مدير إدارة الشئون القانونية وسكرتير مجلس اإلدارة 

امللكية املباشرة

ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء

امللكية الغير مباشرة

%5.1
ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء

ونورد فيما يلي التفاصيل اخلاصة مبؤهالت وخبرات فريق اإلدارة للشركة:
العضو املنتدب: سبق اإلشارة إلى املعلومات اخلاصة به في الفقرة 8-2-1 أعاله

الرئيس ومدير االنتاج ومشاريع التوسعة: باندورانق النقي، هندي اجلنسية، ويبلغ من العمر 49 عاماً، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة كيماوية من جامعة بومبي – الهند 
في العام 1982م. وهو مسئول عن إدارة األعمال اليومية وضمان اكتمال جميع املشاريع التي تنفذها الشركة حسب اجلدول الزمني احملدد ووفقاً للميزانيات املرصودة لها. هذا 
وابتدأ باندورانق النقي حياته العملية في شركة راشتاريا للكيماويات واألسمدة احملدودة في الهند، حيث عمل من فيها من اكتوبر 1982م إلى مارس من العام 1991م. ثم انضم 
لكيمانول في ابريل من العام 1991م، حيث تدرج في عدة مناصب كمدير للتسويق، ونائب مدير العمليات، ونائب مدير املشاريع والتطوير. ويشغل حالياً منصب رئيس الشركة 

ومدير االنتاج ومشاريع التوسعة. 

إدارة الشئون اإلدارية والقوى البشرية: يرأس اإلدارة سعد الثيليب، سعودي اجلنسية، يبلغ من العمر 42 عاماً وهو حاصل على بكلوريوس في االدارة من جامعة سنترال فلوريدا 
في الواليات املتحدة األمريكية في عام 1998م  و كذلك حاصل على بكالوريوس في الهندسة االلكترونية من جامعة تكساس في سان انتونيو ولدية خبرة تزيد عن 12 سنة 

في مجال الشئون اإلدارية واملوارد البشرية.

اإلدارة املالية وتقنية املعلومات: يرأس هذا القسم ديليب جورج، وهو هندي اجلنسية، ويبلغ من العمر 42 عاماً، وهو حاصل على بكالوريوس في التجارة مع مرتبة الشرف من 
جامعة دلهي – الهند في العام 1986م، وديليب حاصل ايضاً على شهادة احملاسبة القانونية من معهد احملاسبني القانونيني الهندي. هذا وابتدأ ديليب حياته العملية كمتدرب 
في قسم املراجعة في مكتب ارورا للمحاسبة من يوليو 1986م إلى يونيو من العام 1988م. ثم كمتدرب في امريكان اكسبريس- الهند من يوليو 1988م إلى أغسطس من 
العام 1990م. ثم عمل كمحاسب قانوني في ارنست ويونغ – الهند من سبتمبر 1990م إلى ابريل من العام 1991م. ومن مايو 1991م إلى اكتوبر من العام 1992م عمل كمدير 
مالي في شركة كارير للمكيفات – الهند. ثم انتقل إلى آرثر اندرسون للعمل كمدير في قسم املراجعة من يناير 1993م إلى ابريل من العام 1998م. وفي مايو من العام 1998م 

انضم إلى كيمانول كمدير لإلدارة املالية وتقنية املعلومات حيث ال يزال يشغل هذا املنصب. 

سكرتارية الشركة والشئون القانونية: هذا القسم يرأسه الدكتور/ محمد عثمان الذي سبق اإلشارة إلى املعلومات اخلاصة به في الفقرة 8-2-2 أعاله.

8-4 حوكمة الشركة
املالية، كما أنهم سيتبعون املمارسات  يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأعلى معايير حوكمة الشركات، ويعتزمون تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 

السليمة لتعظيم الفائدة العامة للمساهمني.    

8-4-1 جلنة املراجعة
مجلس اإلدارة أنشأ جلنة املراجعة وفقاً لقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 903 وتاريخ 1414/8/12هـ والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية لضمان 
معايير مراجعة عالية )»جلنة املراجعة«(. وتعمل جلنة املراجعة تلك بالنيابة عن مجلس اإلدارة وتتبع مباشرة للمجلس. وتتكون جلنة املراجعة من ثالثة أعضاء بحد أدنى احدهم 

يجب أن تكون لديه خلفية محاسبية.
التنظيمي للشركة – خبرات  )أنظر القسم 8-2-1 »الهيكل  )رئيساً(  الزامل والذي ميلك خبرة محاسبية  أديب عبداهلل احلمد  أول جلنة للمراجعة مكونة من  شكل اجمللس 
ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة( و سامي محمد يوسف جالل وبدر عبدالعزيز كانو)عضوان( اللذين لديهم خبرات مالية عالية )أنظر القسم 8-2-1 الذي يلخص هذه اخلبرات(.

وسيقوم  مجلس اإلدارة بإعداد وتقدمي قواعد اختيار أعضاء جلنة املراجعة ومدتهم وإجراءات اللجنة إلى اجلمعية العامة لالعتماد. وتقوم هذه اجلمعية وفقاً لتوصيات اجمللس 
بإصدار قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأحكام وإجراءات عملهم تبعاً لذلك. وتتكون مهام ومسئوليات جلنة املراجعة مما يلي: 

• اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهام التي حددها لها مجلس اإلدارة.  
• دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.  
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• دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.  
• التوصية جمللس اإلدارة بتعيني وجتديد تعيني احملاسبني القانونيني اخلارجيني وفصلهم وحتديد إتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيني التأكد من استقالليتهم.  

• متابعة أعمال احملاسبني القانونيني.  
• دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوني اخلارجي وإبداء  مالحظاتهم عليها.  

• دراسة  مالحظات احملاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما مت في شأنها.  
• دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.  

• دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة في شأنها.  
 

8-4-2 اللجنة التنفيذية
ستقوم اللجنة التنفيذية بالشركة والتي تتألف من 3 أعضاء مبراقبة األداء التشغيلي العام وتقدمي اقتراحاتها جمللس اإلدارة بخصوص تعيني أعضاء اإلدارة التنفيذية واخلطط 

اإلستراتيجية. وتتكون اللجنة التنفيذية من خالد عبداهلل الزامل وبدر عبدالعزيز كانو ومازن خليفة الالحق النعيمي.

8-4-3 جلنة الترشيحات واملكافآت
ستكون مهام هذه اللجنة التوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بأي جرمية مخلة بالشرف واألمانة، واملراجعة السنوية 
لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة،  وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، مبا في ذلك حتديد الوقت الالزم تخصيصه 
من العضو ألعمال مجلس اإلدارة، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي ميكن إجراءها، وحتديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، 
واقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود تعارض مصالح في حال أن العضو يشغل عضوية 
مجلس إدارة شركة أخرى، ووضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني، واالستعانة مبعايير ترتبط باألداء في حتديد تلك املكافآت. وستصدر اجلمعية 
العامة العادية  للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. وستتكون اللجنة من 

ثالثة أعضاء على األقل تشمل بحد أدنى عضوين مستقلني .
وقد عني مجلس اإلدارة أول  جلنة للترشيح واملكافآت مكونة من عبداحملسن فهد النفيسي )رئيساً(، وسامي محمد يوسف جالل وبدر عبدالعزيز كانو )عضوان(. 

8-5 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة والعضو املنتدب وسكرتير مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة والعضو املنتدب وسكرتير اجمللس واإلدارة التنفيذية بالتالي:

• بأنهم لم يشهروا في أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالس.
• باستثناء ما مت اإلفصاح عنه في اجلدول رقم )78( من هذه النشرة )أنظر القسم 13-4 »املعلومات القانونية – ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة    

    واألقرباء أو الشركات التابعة(، فإنه ليس لهم وال ألي من أقاربهم أو األطراف التابعة  لهم أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو سندات الدين في الشركة.
• باستثناء ما مت اإلفصاح عنه في هذه النشرة )انظر القسم 8-8 »أسماء األطراف املشاركني بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة، والذين لهم مصالح وروابط جتارية  
    معها«(،  فإنهم وال أي من أقاربهم وال أي طرف ذي عالقة بهم له أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو ترتيبات حالية، سواء كانت مكتوبة أم ال، أو أي عقد أو 

    ترتيب مستقبلي من شأنه أن يؤثر بصورة جوهرية على نشاط الشركة في وقت إصدار هذه النشرة.
• لم يحصل أي منهم على أية عمولة من الشركة، أو خصم رسوم  أو أتعاب وساطة أو أي اعتبارات غير نقدية تتعلق بإصدار أو بيع أية أوراق مالية للشركة خالل السنتني 

    السابقتني لتاريخ تقدمي طلب  اإلدراج في القائمة الرسمية.
• ليس لديهم أي صالحية تخولهم االقتراض من الشركة أو التصويت على مكافآت متنح لهم.

• يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن ليس لديهم نية إلجراء أي تغير جوهري في طبيعة نشاط احلركة.
• التزامهم بالتقيد باملادة )69( و )70( من نظام الشركات وباملادة )18( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. هذا ووفقاً للمادة )69( من نظام 
للمادة )18( من الئحة حوكمة الشركات في اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 2006-212-1    الشركات ووفقاً 
    وتاريخ 1427/10/21هـ املوافق 2007/11/12م ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعامالت أو عقود تقدم حلساب الشركة إال
    بترخيص من اجلمعية العامة العادية يجدد كل سنة، ويُستثنى من ذلك التعامالت التي تتم باملناقصة العامة في حال كان عرض العضو املعني هو األقل. كذلك على عضو     
    مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس عن كل مصلحة شخصية له في التعامالت أو العقود التي تتم حلساب الشركة وتدون هذه املعلومات في محضر اجتماع  اجمللس. وال يجوز 
    لعضو اجمللس املعني املشاركة في التصويت على القرار املتعلق بذلك في اجتماع مجلس اإلدارة أو اجتماع اجلمعية العامة. ويقوم رئيس اجمللس بإبالغ اجلمعية العامة العادية  
    )عند انعقادها( بالتعامالت والعقود التي يكون ألي عضو من أعضاء اجمللس مصلحة فيها، على أن يكون هذا التبليغ مشفوعاً بتقرير خاص يُعده مراجع حسابات الشركة.  

    وتنص املادة )70( من نظام الشركات واملادة )18( من الئحة حوكمة الشركات على أنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بدون ترخيص من اجلمعية العامة العادية، يُجدد سنوياً،
    أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في احدى فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وفي حال ثبوت مخالفة العضو لهذه الشروط يحق للشركة  
    مطالبته بتعويضها أو اعتبار ما قام به من أعمال حلسابه على أنها متت حلساب الشركة. كما تنص الفقرة )ج( من املادة الثامنة عشر من الئحة حوكمة الشركات على أنه 

    ال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

8-6 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
قبل حتول الشركة إلى شركة مساهمة، كانت الشركة تدفع للمدير التنفيذي )مازن خليفة الالحق النعيمي(  بصفته املدير التنفيذي للشركة، راتباً سنوياً أساسياً قدره 
)540.000( خمسمائة وأربعون ألف ريال سعودي باإلضافة إلى نسبة )3.5%( ثالثة ونصف في املائة من صافي أرباح الشركة السنوية قبل خصم مخصص الزكاة، إضافة إلى 
املزايا األخرى التي يتمتع بها سائر العاملني في الشركة واملنصوص عليها في الالئحة الداخلية للشركة، وقد بلغ إجمالي املبالغ التي دفعت لألستاذ/ مازن خليفة الالحق في 

عام 2007م 1.700.000ريال سعودي. )ولم يتقاضى أي من أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين أي مبالغ مقابل حضور أي اجتماعات للشركاء قبل حتول الشركة(.

لم يتم منح عموالت أو حسومات أو سمسرة أو أي نوع آخر من املكافآت غير النقدية خالل سنتني السابقة لطلب إدراج أسهم االكتتاب في السوق فيما يتعلق بإصدار أو بيع 
أية أوراق مالية تخص الشركة ألي مدير أو مدير مقترح للشركة أو مسئول تنفيذي أو خبير. ومن املتوقع أن يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً يحدد فيه مكافأة العضو املنتدب 
)مازن خليفة الالحق النعيمي( بصفته العضو املنتدب للشركة، مببلغ شهري قدره )70.000( سبعون ألف ريال سعودي باإلضافة إلى نسبة )3.5%( ثالثة ونصف في املائة من 
أرباح الشركة السنوية، وذلك قبل خصم الزكاة التي تفرض على الشركة، وبالنسبة ملكافأة رئيس مجلس اإلدارة فسوف يقوم مجلس اإلدارة بتحديدها في وقت الحق. ويحصل 

أعضاء مجلس اإلدارة على املكافآت املنصوص عليها في النظام األساسي للشركة )أنظر الفقرة 10-17 من القسم العاشر »ملخص النظام األساسي«( .

8-7 ملخص بيانات  املساهمني احلاليني من األشخاص االعتباريني 

8-7-1 شركة مجموعة الزامل القابضة
اليوم لدى  العائلية لتتوسع في ميادين الصناعة والتجارة. ويعمل  الزمن تطورت هذه الشركة  التجارة في اململكة. ومبرور  تأسست الشركة في عام 1930م كإحدى بيوت 
مجموعة شركات الزامل ما يزيد عن عشرة آالف عامل في وحداتها الصناعية في اململكة العربية السعودية والبحرين ومكاتبها في الواليات املتحدة األمريكية
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واململكة املتحدة. وتشمل أنشطة اجملموعة، على سبيل املثال ال احلصر:
• تصنيع املكيفات.  

• اإلنشاءات احلديدية.  
• الصناعات الغذائية.  

• مجال تصنيع البتروكيماويات والدهانات وإنتاج زيوت الطعام وغيرها، باملشاركة مع كبرى الشركات العاملية   
ومت فصل العديد من األنشطة التي تقوم بها اجملموعة لتعمل ككيانات شقيقة ومستقلة.

اسم الشريك

محمد عبد اهلل حمد الزامل
عبد الرحمن عبد اهلل حمد الزامل

حمد عبد اهلل حمد الزامل
عبد العزيز عبد اهلل حمد الزامل

زامل عبد اهلل حمد الزامل
أحمد عبد اهلل حمد الزامل

سليمان عبد اهلل حمد الزامل
خالد عبد اهلل حمد الزامل
فهد عبد اهلل حمد الزامل
أديب عبد اهلل حمد الزامل
وليد عبد اهلل حمد الزامل

توفيق عبد اهلل حمد الزامل
لطيفة فهد مساعد السويلم

لولوة عبد اهلل حمد الزامل
حصة عبد اهلل حمد الزامل

فاطمة عبد اهلل حمد الزامل
بدرية عبد اهلل حمد الزامل

فهد عبد اهلل عبد العزيز احلمدان
مناهل عبد اهلل عبد العزيز احلمدان

اإلجمالي

املصدر: الشركة

جدول رقم 44 :حصص الشركاء في شركة مجموعة الزامل القابضة

مسلسل

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
17
19

اجلنسية

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودي
سعودية

نسبة امللكية في
مجموعة الزامل 

القابضة )%(

% 6.800
% 6.80
% 7.30
% 6.80
% 7.30
% 6.80
% 6.80
% 7.30
% 6.10
% 6.10
% 6.10
% 6.10
% 4.20
% 3.40
% 3.40
% 3.60
% 3.40
% 1.20

% 0.600

% 100

امللكية املباشرة
في كيمانول )%(

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

امللكية غير املباشرة
في كيمانول )%(

% 1.53
% 1.53
% 1.64
% 1.53
% 1.64
% 1.53
% 1.53
% 1.64
% 1.37
% 1.37
% 1.37
% 1.37
% 0.95
% 0.77
% 0.77
% 0.81
% 0.77
% 0.25
% 0.14

% 22.5

امللكية املباشرة
في كيمانول )%(

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

امللكية غير املباشرة
في كيمانول )%(

% 0.765
% 0.765
% 0.821
% 0.765
% 0.821
% 0.765
% 0.765
% 0.821
% 0.686
% 0.686
% 0.686
% 0.686
% 0.473
% 0.383
% 0.383
% 0.405
% 0.383
% 0.124
% 0.068

% 11.25

بعد اإلكتتابقبل اإلكتتاب

8-7-2   شركة مازن خليفة الالحق النعيمي وأوالده
هي شركة توصية بسيطة مكونة من أفراد عائلة مازن خليفة الالحق النعيمي ومتثل الذراع االستثمارية مازن في داخل اململكة العربية السعودية. ومتتلك الشركة حصص 

ملكية في املشاريع الصناعية التي يؤسسها ويطورها ويديرها مازن، على سبيل املثال:
• الشركة اخلليجية املتحدة لدرفلة الصلب احملدودة.  

• شركة تصنيع منتجات الديكور واألخشاب احلديثة احملدودة.  
وأيضاً متتلك الشركة حصة األغلبية في شركة التنمية والترويج الصناعي املتخصصة في توطني التقنيات الصناعية احلديثة وإعداد دراسات اجلدوى للمشاريع الصناعية والترويج لها.

اسم الشريك

مازن بن خليفه بن أحمد الالحق النعيمي
تليد إحسان سعيد احللفاوي 

نور مازن خليفه أحمد الالحق النعيمي 
محمد مازن خليفه احمد الالحق النعيمي

اإلجمالي

جدول رقم 45 :حصص الشركاء في شركة مازن خليفه الالحق النعيمي وأوالده 

مسلسل

1
2
3
4

اجلنسية

سعودي
سعودية
سعودية
سعودي

نسبة امللكية في
شركة مقرن

الالحق النعيمي )%(

% 68
% 12
% 10
% 10

% 100

امللكية املباشرة
في كيمانول )%(

-
-
-
-

امللكية غير املباشرة
في كيمانول )%(

% 10.20
% 1.80
% 1.50
% 1.50

% 15

امللكية املباشرة
في كيمانول )%(

-
-
-
-

امللكية غير املباشرة
في كيمانول )%(

% 5.10
% 0.90
% 0.75
% 0.75

% 7.5

بعد اإلكتتابقبل اإلكتتاب

8-7-3   شركة يوسف بن أحمد كانو 
 بدأت شركة يوسف بن أحمد كانو قبل مائة وخمسة عشر عاماً وينظر إليها كواحدة من أعرق الشركات العائلية في اململكة العربية السعودية. وقد اكتسبت سمعة طيبة 
وخبرات واسعة في مجاالت صناعية وجتارية متعددة. ومن الصفات املميزة للمسيرة الناجحة لهذه اجملموعة هي استمرارية التوسع األفقي في مجاالت العمل بحيث أصبح 

يشمل، على سبيل املثال ال احلصر:
• النقليات.  

• القسم التجاري ويشمل اآلالت وخدمات آبار البترول والتجارة العامة.  
• املشاريع املشتركة وفيها يتم التعاون مع كبرى الشركات العاملية في مجاالت التصنيع واألعمال املدنية والتأمني والشحن البحري والكيماويات وغيرها.  

• اخلدمات مثل خدمات الكمبيوتر.  
• إدارة العقارات، وتشمل اإلنشاءات املدنية وصيانة العقارات وتأجيرها.  
• إدارة االستثمار، وتشمل االستثمار في املشاريع داخل وخارج اململكة  

املصدر: الشركة
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اسم الشريك

عبد اهلل علي كانو
عبد العزيز جاسم كانو

اإلجمالي

جدول رقم 46 : حصص الشركاء في شركة عبد اهلل وعبد العزيز كانو

مسلسل

1
2

اجلنسية

سعودي
سعودي

نسبة امللكية في
شركة عبداهلل 

وعبدالعزيز كانو  )%(

% 50
% 50

% 100

امللكية املباشرة
في كيمانول )%(

-
-

امللكية غير املباشرة
في كيمانول )%(

% 11.25
% 11.25

% 22،5

امللكية املباشرة
في كيمانول )%(

-
-

امللكية غير املباشرة
في كيمانول )%(

% 5.63
% 5.63

% 11.5

بعد اإلكتتابقبل اإلكتتاب

املصدر: الشركة
8-7-4   شركة محمد جالل وأوالده

تأسست شركة محمد جالل وأوالده في عام 1947م في مملكة البحرين بواسطة رئيسها احلالي محمد يوسف جالل.  ومبرور السنني منت الشركة لتصبح واحدة من كبريات 
الشركات العائلية في البحرين والتي متتلك فروع في العديد من دول الشرق األوسط. وتشمل أنشطة الشركة، على سبيل املثال ال احلصر:

• سيارات الركوب والسيارات التجارية.  
• املعدات اآلت الثقيلة.   

• مختلف أنواع مواد البناء مثل اخلشب واحلديد والزجاج وغيرها.  
• املستلزمات الصحية.  

• املطابخ.  
• مختلف أنواع املستلزمات املكتبية واملعدات واألجهزة واألثاث املكتبي والكمبيوتر.  

• مقاوالت الديكورات الداخلية والتأثيث.  
• املصاعد والساللم الكهربائية.  

• املقاوالت املدنية )املباني( وامليكانيكية والكهربائية.  
ويعمل حوالي ألف عامل في مختلف األنشطة التي متلكها الشركة بالكامل وحوالي 2.000 عامل في الشركات التي تشارك فيها.

اسم الشريك

محمد يوسف جالل
محمد جالل

أحمد محمد جالل
سامي محمد جالل

فؤاد محمد جالل

اإلجمالي

جدول رقم 47 : حصص الشركاء في شركة محمد جالل وأوالد

مسلسل

1
2
3
4
5

اجلنسية

بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني

نسبة امللكية في
شركة محمد 
جالل واوالده )%(

% 10
% 24
% 22
% 22
% 22

% 100

امللكية املباشرة
في كيمانول )%(

-
-
-
-
-

امللكية غير املباشرة
في كيمانول )%(

% 1.00
% 2.40
% 2.20
% 2.20
% 2.20

% 15

امللكية املباشرة
في كيمانول )%(

-
-
-
-
-

امللكية غير املباشرة
في كيمانول )%(

% 2.55
% 0.50
% 0.15
% 0.15
% 0.15

% 7.5

بعد اإلكتتابقبل اإلكتتاب

املصدر: الشركة

8-7-5  شركة املزروعي القابضة
تأسست الشركة في مطلع عام 2001م في إمارة أبو ظبي في اإلمارات العربية املتحدة وتكونت من أفراد عائلة عبد اهلل محمد املزروعي الذي يرأسها ويديرها لتصبح الذراع 
االستثمارية له داخل وخارج اإلمارات العربية املتحدة. ومن أغراض هذه الشركة متلك وإدارة األسهم والسندات واألموال املنقولة وغير املنقولة والعقارات اململوكة للشركاء في 

الشركة داخل وخارج دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
ويتمتع رئيسها عبد اهلل محمد املزروعي مبكانة مميزة كرجل أعمال وخبرة ممتدة في ميادين األعمال، حيث أنه عضو سابق باجمللس الوطني االحتادي والرئيس احلالي لعدد من مجالس إدارة 
كبرى الشركات باإلمارات العربية املتحدة مثل شركة اإلمارات للتأمني، وشركة املستثمر الوطني، وشركة أرامكس وغيرها إلى جانب كونه في السابق رئيس جمعية الشركاء بالشركة.

اسم الشريك

عبد اهلل محمد املزروعي 
روضة مبارك فاضل

فاطمة عبد اهلل محمد املزروعي
علياء عبد اهلل محمد املزروعي
نوف عبد اهلل محمد املزروعي

عائشة عبد اهلل محمد املزروعي
بثينة عبد اهلل محمد املزروعي

فرح عبد اهلل محمد املزروعي
نورا عبد اهلل محمد املزروعي

محمد عبد اهلل محمد املزروعي
مبارك عبد اهلل محمد املزروعي

منصور عبد اهلل محمد املزروعي

اإلجمالي

املصدر: الشركة

جدول رقم 48 :حصص الشركاء في شركة املزروعي القابضة 

مسلسل

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

اجلنسية

إماراتي
إماراتية 
إماراتية
إماراتية
إماراتية
إماراتية
إماراتية
إماراتية
إماراتية
إماراتي
إماراتي
إماراتي

نسبة امللكية في
شركة املزروعي

القابضة )%(

% 51
% 10
% 3
% 3
% 3
% 3
% 3
% 3
% 3
% 6
% 6
% 6

% 100

امللكية املباشرة
في كيمانول )%(

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

امللكية غير املباشرة
في كيمانول )%(

% 5.10
% 1.00
% 0.30
% 0.30
% 0.30
% 0.30
% 0.30
% 0.30
% 0.30
% 0.60
% 0.60
% 0.60

% 10

امللكية املباشرة
في كيمانول )%(

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

امللكية غير املباشرة
في كيمانول )%(

% 2.55
% 0.50
% 0.15
% 0.15
% 0.15
% 0.15
% 0.15
% 0.15
% 0.15
% 0.30
% 0.30
% 0.30

% 5

بعد اإلكتتابقبل اإلكتتاب

8-8   أسماء األطراف املشاركني بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة والذين لهم روابط جتارية معها
يشتمل القسم 13-12 )»املعلومات القانونية - عقود األطراف ذات العالقة«( على تفاصيل العقود املبرمة بني الشركة وجميع األطراف ذات العالقة مبا فيها املبالغ املدفوعة مبوجب هذه العقود.
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9- مناقشة اإلدارة وحتليلها للمركز املالي ونتائج العمليات

إن مناقشة وحتليل اإلدارة املبني أدناه واملتعلق باملركز املالي لكيمانول ونتائج أعمالها مبني على- ويجب أن يقرأ مع – القوائم املالية املراجعة وتقرير الفحص احملدود واإليضاحات 
املرفقة بهما للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2005م، 2006م، و2007م والتي متت مراجعتها من قبل إرنست ويونغ. وقد أعدت البيانات املالية املراجعة واإليضاحات 
املتعلقة بها، والواردة في القسم 17)»القوائم املالية املراجعة »( وفقاً للمعايير واألنظمة احملاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني وطبقاً للمتطلبات 
ذات العالقة من نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات املالية املراجعة. وتنشر الشركة قوائمها املالية بالريال السعودي. ويتضمن هذا 
القسم إفادات مستقبلية تتضمن من مخاطر وإحتماالت غير مؤكدة، وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن تلك الواردة في هذه اإلفادات املستقبلية وذلك 

نتيجة لعوامل مختلفة منها تلك الواردة أدناه وفي القسم 1 )»عوامل اخملاطرة«(

9-1 إقرار مجلس اإلدارة بشأن سالمة املعلومات املالية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة منفردين ومجتمعني، بأن كافة املعلومات املقدمة في هذه النشرة قد مت إستخراجها من القوائم املالية املراجعة للشركة دون أي تغيير جوهري 
عليها وأن القوائم املالية املراجعة مت إعدادها وفقاً للمعايير واإلنظمة احملاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونني وطبقاً للمتطلبات ذات العالقة من نظام 

الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات املالية املراجعة.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطر أي تغيير جوهري على الوضع املالي أو الوضع التجاري للشركة منذ تاريخ 31 ديسمبر 2007م وحتى تاريخ هذه النشرة.

9-2 استعراض 
مت تأسيس الشركة حتت »أسم شركة كيمائيات الفورمالدهيد السعودية احملدودة« كشركة سعودية ذات مسئولية محدودة مبوجب السجل التجاري رقم 2055001870وتاريخ 
1409/12/28هـ )املوافق 1989/8/1م(، برأس مال مدفوع 5.500.000 ريال سعودي مقسم إلى 55.000 حصة، تبلغ قيمة احلصة الواحدة  100 ريال سعودي. ومت زيادة رأس املال بتاريخ 
1415/9/6هـ )املوافق 1995/2/6م( إلى 12.000.000 ريال مقسم إلى 120.000 حصة قيمة احلصة الواحدة 100 ريال سعودي عن طريق مساهمة نقدية من الشركاء. ومت زيادة 
رأس املال بتاريخ 1419/1/6هـ )املوافق 1998/5/3م( إلى 25.000.000 ريال مقسم إلى 250.000 حصة قيمة احلصة الواحدة 100 ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح املبقاة. 
كما مت زيادة رأس املال بتاريخ 1421/7/20هـ )املوافق 2000/10/18م( إلى 58.000.000 ريال مقسم إلى 580.000 حصة قيمة احلصة الواحدة 100 ريال سعودي عن طريق رسملة 
األرباح املبقاة ورسملة االحتياطي النظامي. وبتاريخ 1426/12/25هـ )املوافق 2006/1/26م( مت زيادة رأس مال الشركة إلى 150.000.000 ريال مقسم إلى 3.000.000 حصة قيمة 
احلصة الواحدة 50 رياالً سعودياً عن طريق رسملةاألرباح املبقاه. وبتاريخ 1427/7/20هـ )املوافق 2006/8/14م( مت زيادة رأس املال إلى 603.000.000 ريال مقسمة إلى 60.300.000 
حصة قيمة احلصة الواحدة 10 )عشرة( رياالت سعودية عن طريق مساهمة نقدية من الشركاء. وفي 1427/7/20هـ )املوافق 2006/8/15م( مت تعديل عقد التأسيس اخلاص بها 
ليصبح اسم الشركة »شركة كيمائيات امليثانول احملدودة. وقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة، مبوجب القرار رقم 286/ق وتاريخ 1428/11/4هـ املوافق 2007/11/14م، على 
حتول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة بالسجل التجاري رقم 2050057828. وبعد التحول مت نقل السجل التجاري االصلي رقم 2055001870 
الي فرع الشركة في مدينة اجلبيل. وقررت اجلمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1429/7/13هـ )املوافق 2008/7/16م( زيادة رأسمال الشركة من 603.000.000 ريال إلى 

1.206.000.000 ريال وذلك بإصدار 60.300.000 سهم نقدي جديد قيمة كل  منها )10( عشرة رياالت.

التي تستخدم في  اخلرسانة  والراتنجات ومحسنات  والبارافورمالدهيد  والهكسامني  اليوريافورمالدهيد  الفورمالدهيد مثل مركز  الفورمالدهيد ومشتقات  الشركة  وتنتج 
الفورمالدهيد  ويتم تسويق  واإلنشاءات.  والراتنجات  الزراعية  الكيماوية  واملواد  واملطاط  والكيماويات  النفطية وصناعات األسمدة  الصناعات  العديد من االستخدامات في 
بشكل أساسي في اململكة وباقي دول اخلليج بينما يتم تسويق املنتجات األخرى محلياً وإقليمًياً وعاملياً. ويوضح اجلدول التالي توزيع حصص ملكية أسهم الشركة قبل وبعد 

عملية االكتتاب:

املساهمون احلاليون

املصدر: الشركة

اجلدول رقم 49: توزيع حصص ملكية أسهم الشركة قبل وبعد عملية االكتتاب

شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة مازن خليفة الالحق النعيمي وأوالده

شركة عبد اهلل وعبد العزيز كانو
شركة محمد جالل وأوالده

فهد عبد احملسن عبد اهلل النفيسي
محمد حمد عبد اهلل املانع

شركة املزروعي القابضة
عبد احملسن فهد عبد احملسن النفيسي

حمد محمد حمد عبد اهلل املانع
املستثمرون من األفراد واملؤسسات

اجملموع

نسبة امللكيةعدد األسهم احلالية
)%(

القيمة االسمية لألسهم
)ريال(

عدد األسهم احلالية

بعد اإلكتتابقبل اإلكتتاب

13.567.500
9.045.5000
13.567.500
6.030.000
6.023.970
6.023.970
6.030.000

6.030
6.030

-

60.300.000

% 22.50
% 15

% 22.50
% 10

% 9.99
% 9.99
% 10

% 0.01
% 0.01

-

% 100

135.675.000
90.450.000

135.675.000
60.300.000
60.239.700
60.239.700
60.300.000

60.300
60.300

-

603.000.000

نسبة امللكية
)%(

القيمة االسمية لألسهم
)ريال(

13.567.500
9.045.000

13.567.500
6.030.000
6.023.970
6.023.970
6.030.000

6.030
6.030

60.300.000

120.600.000

% 11.250
% 7.5

% 11.250
% 5

% 4.995
% 4.995

% 5
% 0.005
% 0.005

% 50

% 100

135.675.000
90.450.000

135.675.000
60.300.000
60.239.700
60.239.700
60.300.000

60.300
60.300

603.000.000

1.206.000.000

9-3    السياسات احملاسبية الهامة
مت إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير احملاسبية املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية، والصادرة عن هيئة احملاسبني وطبقاً للمتطلبات النظامية ذات العالقة، ونورد 

فيما يلي بيانا بأهم السياسات احملاسبية املتبعة: 

9-3-1 العرف احملاسبي
تعد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية.

9-3-2 املدينون
تدرج احلسابات املدينة مببلغ الفاتورة األصلي ناقصاً اخملصص ألية مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم تقدير الديون املشكوك في حتصيلها عندما ال يتوقع حتصيل كامل املبلغ. 

ويتم شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
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9-3-3 اخملزون
يدرج اخملزون بالتكلفة أو القيمة السوقية، أيهما أقل وحتدد التكلفة كما يلي: 

• تكلفة الشراء على أساس املتوسط املرجح  
• املواد اخلام وقطع الغيار واللوازم  

• تكلفة املواد والعمالة املباشرتني مضافاً إليها املصاريف غير املباشرة اخلاصة بها على أساس مستوى النشاط العادي  
• البضاعة التامة الصنع   

9-3-4 املصاريف املؤجلة / اإلطفاء 
إن تكاليف ما قبل اإلنتاج التي تعتبر مبثابة مصاريف مؤجلة تطفأ على مدى الفترة املقدرة لالنتفاع بها. ومتثل تكاليف ما قبل اإلنتاج املصاريف املتكبدة قبل بدء اإلنتاج 
التجاري ملصنع الشركة األصلي وإضافات املصنع الرئيسي اخلاصة بخطوط اإلنتاج اجلديدة . وسيتم إطفاء رسوم رخصة برامج الكمبيوتر وتكاليف تطبيقاتها على مدى 

الفترة املقدرة لالنتفاع بها. 

9-3-5 املمتلكات اآلت واملعدات / االستهالك 
تدرج جميع املمتلكات اآلت واملعدات مبدئياً بالتكلفة األصلية وتستهلك التكلفة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املتوقعة لهذه األصول. تطفأ التحسينات 

على العقارات املستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع للتحسينات أو فترة عقد اإليجار، أيهما أقصر.
حُتمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل، بينما ترسمل التحسينات التي من شأنها زيادة قيمة األصول ذات العالقة أو إطالة أعمارها بشكل جوهري.

9-3-6 الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
يتم االعتراف بااللتزامات بشأن املبالغ التي يتوجب دفعها مستقبالً لقاء البضائع أو اخلدمات التي يتم احلصول عليها سواء أصدر املورد فواتير بها أم ال.

9-4 نتائج العمليات 
ميثل البيان الوارد أدناه تفصيالً بقائمة الدخل للثالث سنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2007م.

املصدر: القوائم املالية املراجعة 

اجلدول رقم 50: نتائج عمليات الشركة للفترة من عام 2005م وحتى  عام 2007م

)ألف ريال سعودي( 

املبيعات 
مركز اليوريافورمالدهيد

سائل الفورمالدهيد املائي
محسنات اخلرسانة

بارافورمالدهيد
الهكسامني

راتنجات
تكلفة املبيعات 
إجمالي األرباح 

تكاليف التشغيل
تكاليف املبيعات والتوزيع

مصاريف عمومية
إطفاء

أرباح العمليات
عوائد أخرى 

نفقات متويلية 
األرباح قبل الزكاة 

الزكاة 
صافي األرباح 

نسبة منو املبيعات 
هامش إجمالي الربح
هامش صافي الربح 

نسبة النمو املركب 2005م - 2007م )%(2007م2006م2005م

311.812
100.933
18.238

128.835
21.003
27.198
15.605

 213.380
98.432
50.513
33.750
16.713

50
47.919
1.309
8.155

41.073
1.335

39.738
% 33.48
% 31.57
% 12.74

376.218
101.366
22.560

174.345
20.942
34.398
22.607

265.228
110.990
58.270
40.898
16.602

770
52.720
1.716
9.264

45.172
700

44.472
% 22.66
% 29.50
% 11.82

461.369
78.222
26.076

256.930
26.764
38.165
35.212

357.203
104.166
68.497
46.443
20.706
1.349

35.669
959

11.544
25.084

400
24.684
% 22.63
% 22.58
% 5،35

21.6
- 12.0
19.6
41.2
12.9
18.5
50.2
29.4
2.9

16.4
17.3 
11.3

419.4
- 13.7
- 14.4
19.0

- 21.9
- 45.3
- 21.2

-
-
-

9-4-1 مبيعات وصافي أرباح الشركة مقارنة بأسعار امليثانول
يبني اجلدول التالي إجمالي مبيعات الشركة وصافي األرباح مقارنة بأسعار امليثانول للسنوات املالية 2005م  و 2006م  و 2007م، حيث يوضح اجلدول العالقة القوية بني أرباح 

الشركة وهوامش الربح احملققة بأسعار امليثانول نظراً لكونه املاده اخلام األساسية وبالتالي تتأثر أسعار منتجات الشركة وتكاليف املبيعات بإرتفاع أو إنخفاض أسعاره :

السنة

اجلدول رقم 51: مبيعات وصافي أرباح الشركة مقارنة بأسعار امليثانول للفترة املمتدة من عام 2005م وحتى عام 2007م

2005م

2006م

2007م

املبيعات
)ألف ريال(

311.812

376.218

461.369

النمو
)%(

33.48

20.66

22.63

صافي الربح
)ألف ريال(

39.738

44.472

24.684

صافي هامش
الربح )%(

12.74

11.82

5.35

سعر امليثانول
)دوالر لكل طن متري(

213

292

341

التغير في سعر
امليثانول )%(

)2.83(

37.09

16.78

املصدر: القوائم املالية املراجعة 
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سجلت املبيعات معدل منو سنوي مركب قدره 21.64% للسنوات 2005-2007م وذلك بسبب زيادة الطاقة اإلنتاجية ملنتجات الفورمالدهيد والهكسامني ومحسنات اخلرسانة.
وتقوم الشركة بتصدير معظم إنتاجها إلى اخلارج خاصة اإلمارات العربية املتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وعمان، وبنغالديش، ومصر، وسنغافورة، والهند، واألردن، حيث منت 
حصة الصادرات من أجمالي مبيعات الشركة من 74.66% في عام 2005م إلى 83.08 % في عام 2007م، أي مبعدل سنوي مركب قدره 28.30% باملقارنة مع معدل منو سنوي مركب 

للمبيعات احمللية قدره 0.6% للفترة نفسها. وأدناه تفصيالً لهذه املبيعات احمللية والصادرات خالل الثالث سنوات السابقة:

السنة

اجلدول رقم 52: مبيعات الشركة احمللية واخلارجية للفترة املمتدة من عام 2005م وحتى عام 2007م.

2005م

2006م

2007م

املبيعات
)ألف ريال(

311.812

376.218

461.369

املبيعات احمللية
)ألف ريال(

79.018

74.581

78.076

25.34

19.82

16.92

74.66

80.18

83.08

املصدر: القوائم املالية املراجعة 

املبيعات اخلارجية
)ألف ريال(

232.794

301.637

383.293

املبيعات احمللية
)%(

املبيعات اخلارجية
)%(

املنتج

اجلدول رقم 53 : توزيع الصادرات واملبيعات احمللية لعام 2007م

محلول الفورمالدهيد
مركز اليوريافورمالدهيد

الهكسامني
البارافورمالدهيد

الرانتجات
محسنات اخلرسانة

املصدر: الشركة

الصادرات )%(

27.47
91.87
99.93
97.08
94.80
80.84

املبيعات احمللية )%(

72.53
8.13
0.07
2.92
5.20

19.16

اإلجمالي )%(

100
100
100
100
100
100

إنخفضت صافي أرباح الشركة من 39.74 مليون ريال سعودي في عام 2005م إلى 24.68مليون ريال سعودي في عام 2007م. وكذلك إنخفض صافي هامش ربح الشركة من 
12.74% في عام 2005م إلى 11.82% في عام 2006م. ويرجع السبب في إنخفاض األرباح وهامش الربح إلى زيادة أسعار املواد اخلام وخاصًة امليثانول، إذ أن متوسط سعر امليثانول 
كان 292 دوالر أمريكي )1.095 ريال سعودي( لكل طن متري في عام 2006م  مقارنة بـ 213دوالر أمريكي )798 ريال سعودي( لكل طن متري في عام 2005م. ولقد حققت الشركة 

أرباح صافية قدرها 44.47مليون ريال سعودي في عام 2006م مقارنة بصافي أرباح قدرة 39.74 مليون ريال سعودي في عام 2005م. 

بينما استقرت صافي األرباح في عام 2007م عند 24.68مليون ريال سعودي مقارنة مببلغ 44.47مليون ريال سعودي لنفس الفترة في عام 2006م بهامش صافي ربح %5.35 
في عام 2007م. ويرجع هذا النقص في صافي األرباح إلى زيادة معدل أسعار  امليثانول من 292 دوالر أمريكي )1.095 ريال سعودي( للطن املتري إلى 341 دوالر أمريكي )1.278 
ريال سعودي( للطن املتري باإلضافة إلى زيادة تكلفة النفتالني بنسبة 31% خالل عام 2007م. كما انخفض صافي األرباح في العام املنتهي في 2007م بسبب هبوط مبيعات 

اليوريافورمالدهيد وذلك العتماد سابك )العميل الرئيسي للشركة( على إنتاج هذه املادة من خالل مصنعها اجلديد.

كنتيجة ملا سبق، فإن الشركة تسعى حالياً إلنشاء مصنع للميثانول كجزء من  حزمة مشاريع التوسعة وذلك من أجل توفير حاجاتها الداخلية لهذه املادة. ومن املتوقع أن يبدأ إنتاج 
امليثانول في الربع األخير من عام 2008م. إنشاء هذا املصنع سيمكن الشركة من تخطي التذبذب في سعر امليثانول )أنظر القسم 4-3 )مشاريع الشركة - أسباب التوسع(.

9-4-2 ربحية املنتجات 

مركز اليوريافورمالدهيد 
يستخدم هذا املنتج كمانع للتحجر ومحسن خلواص سماد اليوريا، وقد استقرت  مبيعات اليوريافورمالدهيد املركز عند نسبة 16.95% من إجمالي املبيعات في عام 2007م، 
و26.94% في عام 2006م، و32.37% في عام 2005م. واجلدير بالذكر أن أكبر 8 عمالء للشركة شكلوا 46.20% من مبيعات هذا املنتج  في عام 2007م، وكانوا قد شكلوا سابقاً %47 

في عام 2006م  و50 % في عام 2005م. )فضالً راجع قسم 1«عوامل اخملاطرة – فقدان العمالء الرئيسيني للشركة« وقسم »وصف أعمال الشركة – نقاط قوة الشركة«(.

املنتج

اجلدول رقم 54: مبيعات اليوريافورمالدهيد للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

حجم املبيعات )طن متري في العام(

نسبة منو حجم املبيعات )%(

املبيعات )ألف ريال سعودي(

نسبة منو املبيعات )%(

تكلفة اإلنتاج )ألف ريال سعودي(

إجمالي الربح )ألف ريال سعودي(

هامش إجمالي الربح )%(

املصدر: القوائم املالية املراجعة 

2005م

45.835

29.00

100.933

33.60

59.839

41.094

40.71

2006م

43.158

)5.84(

101.366

0.43

59.633

41.733

41.17

2007م

31.318

)27.43(

78.222

)22.83(

51.241

26.982

34.49
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هذا وانخفض معدل مبيعات مركز اليوريافورمالدهيد خالل الفترة املمتَدة من عام 2005م إلى عام 2007 م  إلى 78.22 مليون ريال في عام 2007م من 100.93مليون ريال في عام 
2005م. ويعود السبب االساسي في إالنخفاض نظرا لقيام سابك )العميل الرئيسي لهذا املنتج( بافتتاح مصنعها إلنتاج اليوريافورمالدهيد.

إنخفض معدل هامش الربح من 40.71% في عام 2005م الى 34.49% في عام 2007م وذلك بسبب إرتفاع تكلفة إنتاج الطن الواحد من هذا املنتج - بسبب ارتفاع سعر امليثانول 
- إلى مستويات اعلى من سعر بيعه. وشهد امليثانول إرتفاع ملحوظ في السعر خالل عام 2007م، حيث إرتفع من 292 دوالر )1.095ريال( للطن املتري فى عام 2006م الى 341 

دوالر )1.278ريال( للطن املتري في عام 2007م. 

ويستخدم امليثانول كمادة خام رئيسية لصناعة مركز اليوريافورمالدهيد، وقد تأثرت أسعار امليثانول بزيادة أسعار الغاز الطبيعي عاملًياً، وقد شهدت السنوات الثالث األخيرة 
تذبذبًا حادًا في أسعار امليثانول، كما هو موضح في اجلدول التالي: 

بالدوالر األمريكي للطن املتري

اجلدول رقم 55: أسعار امليثانول للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

الربع األول

الربع الثاني 

الربع الثالث

الربع الرابع 

املصدر: الشركة

2005م

215

225

205

206

2006م

243

250

267

407

2007م

410

233

235

487

سائل الفورمالدهيد املائي
يستخدم سائل الفورمالدهيد املائي  بشكل أساسي لتبخير/ تطهير مزارع الدواجن وكذلك يستخدم كمادة خام أيضاً في إنتاج املواد العازلة وإنتاج الفايبرجالس وكذلك 
مواد خام للمشتقات اخملتلفة مثل الغراء واملواد الالصقة. وتنتج الشركة سائل الفورمالدهيد املائي الستخدامه كمادة خام في صناعة كل من الهكسامني والبارافورمالدهيد 
والراتنجات ومحسنات اخلرسانة. ومتثل مبيعات سائل الفورمالدهيد املائي نسبة 5.85% و 6% و 5.65% من إجمالي مبيعات الشركة خالل األعوام  2005 و 2006م  و 2007م على 
التوالي. ونظراً لصعوبة نقل وتداول سائل الفورمالدهيد املائي، فقد تركزت معظم مبيعات هذا املنتج في السوق احمللي، وبلغت حوالي 72.53% من مبيعات سائل الفورمالدهيد 

املائي لعام 2007م.

البيــــــان

اجلدول رقم56: مبيعات سائل الفورمالدهيد املائي للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

حجم املبيعات )طن متري في العام(
نسبة منو حجم املبيعات )%(
املبيعات )ألف ريال سعودي(

نسبة منو املبيعات )%(
تكلفة اإلنتاج )ألف ريال سعودي(
إجمالي الربح )ألف ريال سعودي(

هامش إجمالي الربح )%(

املصدر: الشركة 

2005م

14.445
43.45

18.238
42.22
8.307
9.931
54.45

2006م

17.257
19.47

22.560
23.70

12.816
9.744
43.19

2007م

17.946
3.99

26.076
15.59

17.046
9.030
34.63

منت مبيعات سائل الفورمالدهيد املائي مبعدل منو سنوي مرّكب قدره 19.57% خالل السنوات الثالثة من عام 2005م إلى عام 2007م مع ارتفاع املبيعات بنسبة 15.59% خالل عام 

2007م فقط، نظراً للكميات اإلضافية املباعة لعمالء الشركة، باإلضافة إلى الكميات املباعة ألحد العمالء اجلدد مببلغ 1.9 مليون ريال سعودي. وظل منو املبيعات يعتمد بصورة 

أساسية على الكميات املباعة والتي بلغت 43.45% و 19.47% في األعوام 2005م  و2006م على التوالي. 

 كانت نسبة هامش إجمالي الربح 54.45% في عام 2005م، إال أن هذه النسبة هبطت إلى 43.19% و34.63% في عام 2006م و عام 2007م على التوالي نظراً الرتفاع سعر توريد 

امليثانول مقارنة  بعام 2005م. ومن الناحية األخرى، إرتفعت أسعار بيع هذا املنتج من 1.263 ريال سعودي للطن في 2005م  إلى 1.307 ريال سعودي للطن في عام 2006م، علماً 

بأن أسعار البيع حتسنت لتصبح 1.453 ريال للطن في 2007م، وذلك لتغطي الزيادة في تكلفة اإلنتاج التي نتجت عن الزيادة في أسعار املواد األولية.

محسنات اخلرسانة
يستخدم هذا املنتج سائل الفورمالدهيد املائي كمادة خام، ويستخدم هذا املنتج في الصناعات اإلنشائية إلنتاج العديد من أنواع اخلرسانة سابقة الصنع. استمراراً لنهج 

الشركة الدائم للتوسع أفقياً في منتجاتها، مت إنشاء املصنع األول حملسنات اخلرسانة في عام 2001م وبدأ اإلنتاج في شهر مايو من عام 2001م. ونظراً الرتفاع الطلب في أسواق 

املنطقة مثل دولة اإلمارات العربية املتحدة وقطر وعمان التي تشهد ازدهاراً في قطاعاتها اإلنشائية، عملت الشركة على زيادة طاقتها اإلنتاجية من 25.000 طن متري في 

العام خالل عام 2001م إلى املستوى القائم حالياً  والبالغ 160.000طن متري في العام، وذلك من خالل سلسلة من التوسعات أثناء الفترة من 2001 إلى  2007م إلنتاج كمية 

إضافية بحوالي 135.000 طن متري خالل هذه الفترة.

وقد ارتفع معدل النمو السنوي املركب ملبيعات محسنات اخلرسانة إلى 41.22% خالل الفترة املمتدة من 2005م إلى 2007م بسبب زيادة الطاقة اإلنتاجية وزيادة الطلب في دول 

اخلليج التي شهدت ازدهاراً في قطاعاتها اإلنشائية وبذلك أصبحت مبيعات هذا املنتج متثل أكبر دخل مبيعات للشركة منذ عام 2004م مخلًفا وراءه منتج اليوريافورمالدهيد 

الذي حل ثانياً بعد أن ظل منذ إنشاء الشركة وحتى عام 2003م ميثل أكبر عائد مبيعات للشركة. وقد شكلت مبيعات محسنات اخلرسانة ما نسبته 41.32 % في عام 2005م  

و 46.34% في عام 2006م  و 55.68% من إجمالي املبيعات في  عام 2007م . وعلى الرغم من النمو القوي للمبيعات واحلجم اإلجمالي للمبيعات إال أن هامش إجمالي الربح حترك 

في نطاق قدره 22.14% و30.38% خالل السنوات الثالث املاضية وذلك لإلرتفاع الذي شهده معدل تكلفة النفثالني بعد عام 2006م وذلك بنسبة %31 .
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البيــــــان

اجلدول رقم57: مبيعات محسنات اخلرسانة للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

حجم املبيعات )طن متري في العام(
نسبة منو حجم املبيعات )%(
املبيعات )ألف ريال سعودي(

نسبة منو املبيعات )%(
تكلفة اإلنتاج )ألف ريال سعودي(
إجمالي الربح )ألف ريال سعودي(

هامش إجمالي الربح )%(

املصدر: الشركة 

2005م

90.507
39.86

128.835
44.75

89.694
39.141
30.38

2006م

118.339
30.75

174.345
35.32

123.611
50.734
29.10

2007م

149.873
26.65

256.930
47.37

200.041
56.889
22.14

البارافورمالدهيد
يُستخدم هذا املنتج في تصنيع الراتنجات كمادة مانعة لتحجر وحتسني خواص سماد اليوريا وفي صناعة املبيدات احلشرية. وقد أدخلت الشركة البارافورمالدهيد والهكسامني 
اإلنتاجية من  ترفع طاقتها  الشركة  املشتقات جعلت  فإن هذه  ذلك،  إلى جانب  الفورمالدهيد ومشتقاته لعمالئها.  قائمة منتجاتها بغرض تقدمي نطاق متكامل من  إلى 
الفورمالدهيد، اخلام الرئيس إلنتاج كل من الهكسامني والبارافورمالدهيد، وبذلك استفادت من مزايا حجم اإلنتاج الضخم للفورمالدهيد لتخفيض تكلفة إنتاج الطن منه 

واحلصول على كفاءة تشغيلية أفضل.

وقد صمم املصنع في األصل إلنتاج 6.000 طن متري في العام من الدرجات القياسية من البارافورمالدهيد، ومت رفع الطاقة اإلنتاجية للمصنع في سبتمبر    2000م  لتصل 
إلى  حوالي7.000 طن متري في العام. وقد أصبح باإلمكان إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة بدرجات مختلفة من املنتجات بطيئة التفاعل وذلك من خالل العمليات اإلضافية 

التي مت تطويرها داخل الشركة.

البيــــــان

اجلدول رقم 58: مبيعات البارافورمالدهيد للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

حجم املبيعات )طن متري في العام(
نسبة منو حجم املبيعات )%(
املبيعات )ألف ريال سعودي(

نسبة منو املبيعات )%(
تكلفة اإلنتاج )ألف ريال سعودي(
إجمالي الربح )ألف ريال سعودي(

هامش إجمالي الربح )%(

املصدر: الشركة 

2005م

8.295
)4.93(
21.003
12.50

18.464
2.539
12.09

2006م

6.885
)17.00(
20.942
)0.29(
18.819
2.123
10.14

2007م

8.175
18.73

26.764
27.80

22.860
3.904
14.59

بلغ معدل النمو السنوي املركب للبارافورمالدهايد 12.88% خالل الفترة املمتدة من 2005م إلى 2007م وذلك بسبب ارتفاع أسعار البيع الذي رافقه ارتفاع في أسعار املواد اخلام، 

وشهدت املبيعات معدل منو سلبي في عامي 2005م و 2006م وذلك بسبب انخفاض كمية املبيعات اخلارجية بسبب املنافسة. خالل عام 2007م حققت الشركة نسبة منو 

مرتفعة في املبيعات وصلت إلى 27.80% مقارنة بنمو سلبي مقداره 0.29% في نفس الفترة من عام 2006م، وذلك بسبب الزيادة في نسبة املبيعات اخلارجية لعمالء جدد في 

كل من السويد وأوغندا.

 واستطاعت الشركة احلصول على أسعار أفضل للبارافورمالدهايد وذلك بالوصول إلى سعر 3.274ريال سعودي للطن املتري خالل عام 2007م مقابل مبلغ 3.042 ريال سعودي 

للطن املتري في العام 2006م، إال أن نسبة مبيعات البارافورمالدهيد إلى إجمالي مبيعات الشركة هبطت من 6.74%  في عام 2005 إلى 5.80% في عام 2007م وذلك الرتفاع 

مبيعات املنتجات األخرى خاصة منتج احملسنات اخلرسانية الذي منت مبيعاته بسبب إزدهار القطاعات اإلنشائية بدول اخلليج.

وحققت الشركة في هذا املنتج هامش إجمالي ربح تراوح بني 10.09% و 14.59% خالل العامني 2005م و2007م. وهذا يعتبر أقل نسبياً مقارنة بهوامش إجمالي ربح الفورمالدهيد 

املائي ومركز اليوريافورمالدهيد ومحسنات اخلرسانة وذلك ألن الشركة تقدم تخفيضات سعريه للعمالء على مبيعات البارافورمالدهيد ألنها تغطي التكاليف وحتسن من 

العائد على إجمالي املبيعات، وهذه إستراتيجية عامة في صناعة البارافورمالدهيد.

الهكسامني 
يتم إنتاج الهكسامني باستخدام سائل الفورمالدهيد املائي واألمونيا كمواد خام. ويستخدم الهكسامني في صناعة املطاط ومتفجرات املناجم، وكيمائيات التصوير وبودرة 

املتزن  الهكسامني  من  نوعني  الشركة  وتنتج  هذا  خلواصه.  ومحسنة  اليوريا  سماد  لتحجر  مانعة  كمادة  الهكسامني  يستخدم  كما  امليالمني.  كبس  وبودرة  اليوريا  كبس 

والنشط. 

وكان معدل النمو السنوي املركب ملنتج الهكسامني 18.46% خالل الفترة من 2005م إلى 2007م. وترجع زيادة املبيعات لكل من الزيادة في حجم املبيعات وأيًضا حتسن أسعار 

البيع. مثلت مبيعات منتج الهكسامني  نسبة تتراوح بني 9.1%  و 8.27% من إجمالي مبيعات الشركة خالل  الفترة من 2005م إلى  2007م.

وقد أرتفع هامش إجمالي الربح للهكسامني خالل عام 2005م كنتيجة منطقية لزيادة أسعار البيع بنسبة 11% ليعود وينخفض إلى 9.64% في 2006م، حيث ارتفعت كلفة 

اإلنتاج إلى 35.05% بسبب إرتفاع أسعار امليثانول عاملياً ولكون امليثانول مادة خام رئيسية في تصنيع الهكسامني مقارنة بزيادة في سعر البيع بلغت 11.86% في عام 2006م . 

بينما استقر إجمالي الهامش عند 10.09% في عام 2007م وذلك بسبب إرتفاع سعر البيع بنسبة 16% والذي عوض تكاليف إرتفاع أسعار امليثانول.
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البيــــــان

اجلدول رقم 59: مبيعات الهكسامني للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

حجم املبيعات )طن متري في العام(
نسبة منو حجم املبيعات )%(
املبيعات )ألف ريال سعودي(

نسبة منو املبيعات )%(
تكلفة اإلنتاج )ألف ريال سعودي(
إجمالي الربح )ألف ريال سعودي(

هامش إجمالي الربح )%(

املصدر: الشركة 

2005م

8.535
6.13

27.198
17.80

23.016
4.183
15.38

2006م

9.650
13.06

34.395
26.47

31.082
3.316
9.64

2007م

9.196
)4.70(
38.165
10.95

34.314
3.851
10.09

الراتنجات 
هناك نوعني من الراتنجات يتم إنتاجهما وهما: راتنجات ميالمني الفورمالدهيد ورتنجات اليوريافورمالدهيد. ويستخدم كل من هذين النوعني في صناعة معاجلة أسطح ألواح 

اخلشب وإنتاج ألواح اخلشب.

لقد عانى حجم مبيعات الراتنجات من التذبذب في املاضي كنتيجة حلالة الركود االقتصادي التي صاحبت انتشار وباء )سارس( في الشرق األقصى وحالة احلرب في ليبيريا. وقد 
استعادت مبيعات الشركة من هذا املنتج في العام 2004م عافيتها كنتيجة لدخول الشركة أسواق جديدة والتعامل مع عمالء كبار جدد مكنوا الشركة من البيع بأسعار 
أفضل من ذي قبل. وعاد هذا املنتج ليعاني من منو سلبي في الكميات املباعة خالال العام 2005م وذلك بسبب املنافسة، لكن خالل العام 2006م زاد حجم املبيعات من هذا 
املنتج بنسبة 55.63% كنتيجة جلهد الشركة في إيجاد عمالء وأسواق جديدة مع اكتمال زيادة الطاقة اإلنتاجية التي متت في نهاية 2006م، وهذا مقارنة بهبوط بلغ %11.83 
في العام 2005م. وقد أضافت الشركة في ديسمبر 2006م طاقة إنتاجية جديدة مقدارها 8.000 طن متري في العام من الراتنجات لتضاف للطاقة األصلية البالغة 6.000 طن 
متري في العام. وفي عام 2007م حققت الشركة منواً في حجم اإلنتاج بلغ 40.61% مع منو في حجم املبيعات بلغ 55.76% مقارنة بعام 2006م، ويرجع ذلك إلى انتهاء خط اإلنتاج 

اجلديد بطاقة إنتاجية قدرها 24 طن متري في اليوم.

البيــــــان

اجلدول رقم60: مبيعات الرتنجات للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

حجم املبيعات )طن متري في العام(
نسبة منو حجم املبيعات )%(
املبيعات )ألف ريال سعودي(

نسبة منو املبيعات )%(
تكلفة اإلنتاج )ألف ريال سعودي(
إجمالي الربح )ألف ريال سعودي(

هامش إجمالي الربح )%(

املصدر: الشركة 

2005م

4.785
)11.83(
15.605

7.92
14.060
1.545
9.90

2006م

7.447
55.63

22.607
44.87

19.267
3.340
14.77

2007م

10.471
40.61

35.212
55.76

31.701
3.511
9.97

9-4-3 تكلفة التشغيل

تشتمل التكلفة التشغيلية على مصاريف البيع والتوزيع واملصاريف العمومية واإلدارية واإلطفاء. خالل الفترة 2005م-2007م، ارتفعت تكلفة التشغيل من 50.51 مليون 

ريال سعودي تقريباً إلى 68.5 مليون ريال سعودي، أي مبعدل منو سنوي مركب قدره 16.40%، ويعود ذلك إلى الزيادة في تكلفة البيع والتوزيع. وإذا قمنا مبقارنة تكلفة التشغيل 

بإجمالي املبيعات، سنجد أن التكلفة التشغيلية كانت متثل 16.20% من إجمالي املبيعات خالل عام 2005م وانخفضت إلى 14.85% خالل عام 2007م. 

ألف ريال سعودي

اجلدول رقم 61: تكاليف التشغيل للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

مصاريف البيع والتوزيع 

مصاريف عمومية وإدارية 

اإلطفاء 

تكلفة التشغيل 

املصدر: القوائم املالية املراجعة 

2007م2006م2005م

9-4-4 مصاريف البيع والتوزيع  

تشتمل مصاريف البيع والتوزيع على تكلفة العاملني، وعموالت البيع، ونفقات الشحن، ومخصص ديون مشكوك في حتصيلها ومصاريف البيع األخرى مبا في ذلك الدعاية 

واإلعالن ومصاريف الترويج. وحققت تلك املصاريف معدل منو سنوي مركب بـلغ 17.31% خالل الفترة 2005م وحتى 2007م، ويعود ذلك أساساً إلى االرتفاع في نفقات الشحن 

الناجت عن الزيادة الكبيرة في حجم مبيعات منتج محسنات اخلرسانة إلى جانب الزيادة العاملية في أسعار النفط. وظلت نسبة مصاريف البيع والتوزيع مقارنة بقيمة إجمالي 

املبيعات تتراوح في مكانها بني 10.06% و10.87%  خالل العامني 2005م  و 2007م. 

33.750

16.713

50

50.513

40.898

16.602

770

58.270

46.443

20.705

1.349

68.498
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اجلدول رقم 62: مصاريف البيع والتوزيع للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

9-4-5 املصاريف العمومية واإلدارية 
تتضمن املصاريف العمومية واإلدارية تكلفة العاملني، وأتعاب االستشارات اخلارجية، ومصاريف السفر، واالستهالكات اخلاصة باملعدات املكتبية، وأتعاب اإلدارة، واملصاريف 

األخرى كالتأمينات، االتصاالت واإليجارات.

وخالل الفترة من 2005م وحتى 2007م، ارتفعت املصاريف العمومية واإلدارية مبعدل منو سنوي مركب قدره 11.30%، إال إننا إذا قمنا مبقارنة املصاريف العمومية واإلدارية إلجمالي 
مبيعات الشركة سنجد أنها هبطت من 5.35% في العام 2005م إلى 4.49% في عام 2007م كنتيجة لزيادة املبيعات.  

متثل تكلفة العاملني اجلزء األكبر من املصاريف العمومية واإلدارية حيث بلغت 49.2% من حصة إجمالي هذه املصاريف خالل عام 2007م. أما املصاريف األخرى، والتي تأتي في 
املرتبة الثانية بعد تكلفة العاملني،  فقد ظلت بدون تغيير جوهري خالل نفس الفترة. 

تقوم الشركة بسداد أتعاب إدارة للمهندس / مازن خليفة الالحق النعيمي، املدير التنفيذي للشركة قبل حتولها لشركة مساهمة، مقابل قيامة بإدارة شئون الشركة طبًقا 
التفاق الشركاء في الشركة وبواقع 3.5% من صافي األرباح قبل خصم مخصص الزكاة الشرعية.

قامت الشركة فيما مضى مبشاركة بعض مصادرها املعلوماتية والتعامالت املالية وإدارة الشركة مع كل من شركة جلف يونايتد ستيل ميل ملتد، ومودرن ديكور آند  وود 
التي تتحملها الشركة نتيجة لهذه املشاركة تعتمد على مستوى املعلومات املطلوبة من كل شركة، ومستوى  التكلفة  بأن  بروداكتس مانيوفاكشرينج كومبني، علماً 
اخلدمات املقدمة من مختلف األقسام وفقاً التفاقيات الشراكة في هذه اخلدمات، والتي مع أنها ُجددت في 1 يناير 2007، إال أنه مت إنهاء هذه االتفاقية في نفس العام نظراً 

لعدم وجود خدمات لالشتراك فيها.

ألف ريال سعودي

تكلفة العاملني  
عموالت البيع  

نفقات الشحن  
مخصص الديون املشكوك في حتصيلها 

الدعاية والترويج
مصاريف أخرى 

إجمالي مصاريف البيع والتسويق

املصدر: القوائم املالية املراجعة 

2005م

1.562
6.481

22.220
314

1.051
2.122

33.750

2006م

1.960
8.470

27.466
-

623
2.379

40.898

2007م

2.586
7.892

32.407
-

91
3.467

46.443

اجلدول رقم 63: املصاريف العمومية واإلدارية للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

ألف ريال سعودي

تكلفة العاملني  
رسوم مهنية  

السفر وتذاكر الطيران  
استهالك وإطفاء 

أتعاب إدارة
مصاريف أخرى 

خدمات مشتركة محملة على شركات منتسبة

اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة 

2005م

8.842
1.773
1.621
1.083
1.603
4.226

)2.435(

16.713

2007م2006م

10.199
1.651
1.305
1.532
1.664
4.090

)3.839(

16.602

10.189
1.843
1.367
1.872
805

5.379
749

20.706
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9-4-6 العوائد آخرى
العوائد اآلخرى تتكون من فوائد مستحقة على أرصدة مدينة متعلقة باتفاقية اخلدمات املشتركة، أرباح أو خسائر متحققة من بيع ممتلكات ومعدات اآلت، مكاسب أو خسائر 

ناجتة عن عمليات العمالت األجنبية، وفوائد على أرصدة بنكية.

ارتفعت العوائد اآلخرى بنسبة 31% من العام 2005م إلى العام 2006م وهذا يعزى إلى ارتفاع عوائد الفوائد البنكية بسبب ارتفاع األرصدة البنكية نتيجة إليداع الشركة مبلغ 
453 مليون ريال كوديعة بنكية – متحصالت زيادة رأس مال الشركة من 150 مليون ريال إلى 603 مليون ريال – لفترة بلغت 43 يوم.

وفي العام 2007م انخفضت العوائد اآلخرى بنسبة 44% عن العام 2006م، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى إنخفاض الفوائد البنكية بسبب إنخفاض الودائع البنكية. وكانت 
املكاسب الناجتة عن عمليات العمالت األجنبية مكون رئيسي للعوائد اآلخرى في هذا العام حيث اسهمت بـ 0.73 مليون ريال وهذا يشكل ما نسبته 76% من العوائد اآلخرى. 

كما اسهمت األرباح الناجتة عن بيع عربات للشركة بـ 0.15 مليون ريال أي حوالي 17% من العوائد اآلخرى في العام 2007م.

جدول رقم 64: مكونات العوائد االخرى )2005م إلى 2007م(

املصدر: القوائم املالية املراجعة

)ألف ريال سعودي(

الفوائد على اخلدمات املشتركة
األرباح / )اخلسائر( من بيع املمتلكات واملنشآت واملعدات

املكاسب/ )اخلسارة( على عمليات العمالت األجنبية
الفائدة على الودائع

أخرى
اجملموع

2005م

1.367
265

)122(
-

)201(
1.309

2006م

47
28
29

1.612
-

1.716

2007م

-
155
732

-
72

959

9-4-7 نفقات متويلية
النفقات التمويلية تتكون من فوائد بنكية مستحقة على قروض قصيرة وطويلة اآلجل مستخدمة من قبل الشركة، ورسوم بنكية مقابل إصدار خطابات اعتماد وضمان 

لصادرات وواردات الشركة.

ارتفعت الفوائد البنكية على القروض والتسهيالت البنكية من 7.03 مليون ريال في عام 2005م إلى 8.95 في عام 2007م. وهذا االرتفاع عائد إلى زيادة الفوائد على القروض 
قصيرة األجل وتسهيالت السحب على املكشوف بنسبة 65.4%. كما ارتفعت الرسوم البنكية مقابل إصدار خطابات اعتماد وضمان بنسبة 131.4% من العام 2005م إلى العام 

2007م، وهذا يعزى إلى زيادة إصدار خطابات االعتماد والضمان نظراَ الرتفاع مبيعات الشركة اخلارجية وزيادة واردات الشركة من املعدات واالالت.

جدول رقم 65: تكاليف التمويل )2005م إلى 2007م(

املصدر: القوائم املالية املراجعة

)ألف ريال سعودي(

تسهيالت السحب على املكشوف
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل

صندوق التنمية الصناعية
رسوم على خطابات االعتماد والضمان

أخرى
اجملموع

2005م

444
4.090
2.185
315

1.121
-

8.155

2006م

952
5.845
1.255
297
913

2
9.264

2007م

1.272
6.228
1.167
280

2.517
80

11.544

9-4-8 الزكاة
استطاعت الشركة احلصول على تقدير الزكاة النهائي من مصلحة الزكاة وضريبة الدخل لغاية عام 2005م. وقد قدمت الشركة إقرارها لألعوام 2006م و 2007م لكنها لم 

حتصل إلى االن على تقدير الزكاة النهائي لهذه األعوام من مصلحة الزكاة وضريبة الدخل.

جدول رقم 66: احلركة في مخصصات الزكاة )2005م إلى 2007م(

املصدر: القوائم املالية املراجعة

)ألف ريال سعودي(

الرصيد كما في 1  يناير
مخصصات للسنة

مدفوعات خالل السنة
الرصيد في 31  ديسمبر

2005م

687
1.335
868-
1.154

2006م

1.154
700

1.097-
757

2007م

757
400
94-

1.063

9-4-9 صافي األرباح
الرجاء اإلطالع على الفقرة 9-4-1 ضمن هذا الفقرة.

48



9-5 قائمة املركز املالي للشركة 
تفاصيل القوائم املالية للشركة موضحة في اجلدول التالي:

اجلدول رقم 67: قائمة املركز املالي للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

املصدر: القوائم املالية املراجعة

)ألف ريال سعودي(

أرصدة لدى البنوك ونقدية
تأمينات نقدية لدى البنوك

ذمم مدينة 
اخملزون 

إجمالي املوجودات املتداولة

مصاريف مؤجلة
ممتلكات ومعدات وآالت 

إجمالي املوجودات غير املتداولة
إجمالي املوجودات

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
قروض قصيرة األجل وحسابات مكشوفة لدى البنوك

قسط جارٍ من قروض ألجل
إجمالي املطلوبات املتداولة

 
قروض آجلة 

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 
إجمالي املطلوبات

رأس املال 
احتياطي نظامي 

أرباح مبقاة 
صافي حقوق امللكية

إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

2005م

23.487
107

82.717
22.479

128.790

3.309
294.882
298.191
426.981

58.243
77.000
34.500

169.743

68.867
6.417

245.027

150.000
3.973

27.980
181.954
426.981

2006م

2.063
183.090
123.129
38.122

346.404

5.983
604.483
610.466
956.870

60.592
166.534
34.350

261.476

34.516
7.452

303.444

603.000
8.421

42.005
653.426
956.870

2007م

12.801
60.579

156.893
37.927

268.200

4.997
1.027.678
1.032.675
1.300.875

66.745
208.418
15.683

290.846

321.991
9.928

622.765

603.000
10.890
64.220

678.110
1.300.875

9-5-1 األرصدة املصرفية والنقدية:
شكلت األرصدة املصرفية والنقدية من األصول اجلارية ما نسبته 18.24% و 0.60% و 4.77% في األعوام 2005م و 2006م و2007م على التوالي. ويتكون الرصيد البنكي والنقدي 
بصورة رئيسية من املدفوعات املتحصلة من العمالء. وفي نهاية عام 2006م كان الرصيد البنكي والنقدي منخفض مقارنة مع ما كان عليه في 31 ديسمبر 2005م و2007م . 

9-5-2 تأمينات نقدية لدى البنوك:
يجب على الشركة أن حتافظ على ودائع هامشية مع البنوك حني تصدر خطابات اعتماد الستيراد اآلالت واملعدات. ولقد تراجعت الودائع الهامشية بنسبة 66.91% في 2007م 

مقارنة مع ما كانت علية في 2006م حيث أن معظم املعدات التي استوردتها الشركة قد وصلت.

9-5-3 الذمم املدينة واملدفوعات املسبقة:
الذمم املدينة واملدفوعات املسبقة تتألف من ذمم مدينة جتارية، ومدفوعات مسبقة للموردين واملدفوعات املسبقة والذمم االخرى. ارتفعت الذمم املدينة التجارية بنسبة 39.82 % 
في 2006م مقارنة مع ما كانت عليه في 2005م كما ارتفعت بنسبة 26.39 % في 2007م مقارنة بـ 2006م. كما بلغت الذمم املدينة التجارية كنسبة من املبيعات 24.67% و 
28.59% و 29.47% في األعوام 2005م و 2006م و2007م على التوالي. وتعزى الزيادة في الذمم املدينة التجارية إلى تزايد صادرات الشركة كنسبة من إجمالي املبيعات، وإلى زيادة 
مبيعات محسنات اخلرسانة حيث أن الشركة متنح عمالء هذا املنتج تسهيالت دفع طويلة نسبياً تتراوح بني 90 و 110 يوم. وجتدر اإلشارة إلى أن تسهيالت الدفع الطويلة ملنتج 

محسنات اخلرسانة متماشية مع التسهيالت التي متنح عادة في صناعة محسنات اخلرسانة.

متثل املدفوعات املسبقة للموردين املدفوعات املسبقة للمواد اخلام والنقل واخلدمات األخرى. ومتثل غالبية املدفوعات املسبقة للمواد اخلام مدفوعات ملادة النفثالني. تتكون 
الذمم املدينة األخرى من  الذمم املدينة واملدفوعات املسبقة كما في 31 ديسمبر 2007م. وتتألف  التأمني واإليجار وشكلت ما نسبته 1% من إجمالي  املدفوعات املسبقة من 

املستحقات للموظفني لقاء بدل السكن والسلف واستحقاقات نهاية اخلدمة.

جدول رقم 68: الذمم جتارية مدينة واملدفوعات املسبقه )2005م إلى 2007م(

املصدر: القوائم املالية املراجعة

)ألف ريال سعودي(

ذمم جتارية مدينة
دفعات مقدمة للموردين

املدفوعات املسبقه وذمم آخرى
اجملموع

2005م

76.934
3.751
2.032

82.717

2006م

107.567
7.446
8.116

123.129

2007م

135.955
9.662

11.276
156.893
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9-5-4 اخملزون:
يتألف اخملزون من املواد اخلام والسلع التامة الصنع. وقطع الغيار واللوازم األخرى. وشكل اخملزون 17.45% و 11% و 14.14% من األصول اجلارية و 5.26% و 3.98% و 2.92% من إجمالي 
األصول في 2005م و 2006م و 2007م على التوالي. هذا وبلغ معدل أيام اخملزون 38 يوماً في 2005م و 52 يوماً في 2006م وانخفض مرة أخرى إلى 39 يوما في 2007م. كانت الزيادة 
الكبيرة في اخملزون في 2006م بسبب زيادة اخملزون من املواد اخلام. وفي املقام األول النفثالني وهذا يعود بدوره إلى زيادة املبيعات. هذا وانخغض اخملزون في عام 2007م بسبب عدم 

شحن شحنة من النفثالني املستورد حتى 31 ديسمبر 2007م. وبالتالي فإن هذا اسهم في انخفاض مخزون املواد اخلام وبالتالي إجمالي اخملزون في ذلك التاريخ.

وحافظت الشركة على متوسط مخزون ملدة سبعة أيام بني عامي 2005م و2007م للسلع التامة الصنع. كما حافظت الشركة على معدل تدوير منخفض للسلع التامة 
الصنع بالنسبة املبيعات حيث وصل املعدل إلى 1% و 2.6% و 2.4% في األعوام 2005م و 2006م و 2007م على التوالي. أما بالنسبة لقطع الغيار واللوازم فتتألف من قطع 
استبدال وغيار الزمة لصيانة املنشآت واملعدات. وشكلت قطع االستبدال والغيار واللوازم من إجمالي اخملزون ما نسبته 57.73% و 44.89% و 69.28% في األعوام 2005م و 2006م 

و 2007م على التوالي. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة تكلفة املواد احملفزة التي تعد من أهم مكونات اخملزون وعملية اإلنتاج.

جدول رقم 69: اخملزون )2005م إلى 2007م(

املصدر: القوائم املالية املراجعة

)ألف ريال سعودي(

املواد اخلام
السلع التامة الصنع
قطع الغيار واللوازم

البضائع العابرة
اجملموع

2005م

3.685
3.221

15.573
-

22.479

2006م

6.059
9.873

17.114
5.076

38.122

2007م

4.955
11.077
21.895

-
37.927

9-5-5 املمتلكات واملنشآت واملعدات
متثل املمتلكات واملنشآت واملعدات ما نسبته 63.17% و79% من اجمالي اصول الشركة في نهاية 2006م و2007م على التوالي. وتتألف املمتلكات واملنشآت واملعدات من مصانع 
حزمة مشاريع التوسعة التي حتت االنشاء، وثمانية مصانع إلنتاج الفورمالدهيد و الهكسامني والبارافورمالدهيد ومحسنات اخلرسانة والراتنجات وغيرها من املركبات ومعدات 

املكاتب واالثاث والتجهيزات األخرى. كما أن اآلالت واملعدات ارتفعت مبقدار 732.80 مليون ريال سعودي في 2007م مقارنة مع ما كانت عليه في 2005م. 

وميثل هذا االرتفاع زيادة في الطاقة اإلنتاجية للفورمالديهايد وتكاليف بناء مصانع حزمة مشاريع التوسعة التي تهدف إلى توسيع نطاق اإلنتاج احلالي للشركة وزيادة عدد 
املنتجات. هذا ومت متويل الزيادات في املمتلكات واملنشآت واملعدات من حقوق امللكية والقروض قصيرة األجل. هذا وتتكون األصول التي مت التخلص منها بني عامي 2005م و 2007م 

أساساً من املركبات املعدة لالستخدام الرسمي من قبل املوظفني.

جدول رقم 70: املمتلكات واملنشآت واملعدات )2005م إلى 2007م(

)ألف ريال سعودي(

صافي القيمة الدفترية كما في 1 يناير
إضافات

تطوير املباني واألراضي
املنشآت و املعدات

األثاث ومعدات املكاتب
احلاسبات  والبرامج

رأس املال العامل
االستبعادات

االستهالك
اجملموع

2005م

229.639

1.753
9.574
669
636

70.132
)668(

)16.853(
294.882

2006م

294.882

1.006
8.760
789
675

316.632
)165(

)18.096(
604.483

2007م

604.483

520
5.544
358
459

440.213
)1.160(

)22.739(
1.027.678

املصدر: القوائم املالية املراجعة

9-5-6 الذمم الدائنه واملبالغ مستحقة الدفع 
يتألف بند الذمم الدائنه واملبالغ مستحقة الدفع من ذمم دائنة جتارية، ومبالغ مستحقة ملقاولني حزمة مشاريع التوسعة، ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة، ومصروفات 
مستحقة الدفع، ومستحقات أخرى. ومثل بند الذمم الدائنه واملبالغ مستحقة الدفع ما نسبته 34.31% و 23.17% و 22.95% في األعوام 2005م و 2006م و 2007م على التوالي من 
إجمالي املطلوبات املتداولة. ارتفعت الذمم الدائنه واملبالغ مستحقة الدفع بنسبة منو مركب بلغت 7.05% في الفترة من 2005م إلى 2007م، ويعزى االرتفاع في بند الذمم الدائنه 

واملبالغ مستحقة الدفع خالل هذه الفترة بسبب رئيسي إلى زيادة مشتريات الشركة من النفثالني التي بدورها ازدادت بسبب ارتفاع مبيعات محسنات اخلرسانة.

جدول رقم 71: الذمم الدائنه واملبالغ مستحقة الدفع )2005م إلى 2007م(

املصدر: القوائم املالية املراجعة

)ألف ريال سعودي(

الذمم الدائنه
مستحقات املقاولني

مستحقات الشركاء و الفروع
املصروفات املستحقة
مدفوعات آجل  أخرى

اجملموع

2005م

24.815
17.373
2.507

12.137
1.411

58.243

2006م

25.751
11.829
3.949
18.305

758
60.592

2007م

35.627
4.147
3.736

22.172
1.063

66.745
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9-5-7 القروض و الديون قصيرة االجل
ارتفعت القروض و الديون قصيرة االجل من 77 مليون ريال سعودي في عام 2005م لتصل إلى 208.08 في عام 2007م. كما استطاعت الشركة جتديد وترحيل التسهيالت 
املقدمة لها منذ عام 2005م لتغطية احتياجات راس املال العامل. والسبب الرئيسي الرتفاع القروض قصيرة االجل هو استخدام الشركة لهذة القروض لتمويل جزء من حزمة 
املشاريع إلى حني حصول الشركة على تسهيالت املرابحة اإلسالمية وهي قروض طويلة االجل.  كما إن القروض و الديون قصيرة االجل مضمونة بواسطة سندات المر مقدمة 

من قبل الشركة. ملزيد من املعلومات حول القروض قصيرة االجل الرجاء اإلطالع على القسم 7 )»الرسملة واملديونية«(.

9-5-8 الديون طويلة االجل
ارتفعت الديون طويلة االجل ما بني عام 2006م و 2007م بنسبة 390.33% لتصل الى 258.16 مليون ريال سعودي وهذا يعزى إلى حصول وإستخدام الشركة على تسهيالت 
املرابحة اإلسالمية  املقدمة للشركة من قبل البنوك التجارية. تسهيالت املرابحة اإلسالمية  تقدم متويالً حلزمة مشاريع التوسعة بقيمة 940 مليون ريال سعودي، وتسهيالت 
إعادة متويل بقيمة 37.5 مليون ريال سعودي ومتويل لرأس املال العامل بقيمة 150 مليون ريال سعودي. وقامت الشركة باعادة تبويب لديون قصير االجل بقيمة 36 مليون ريال 
سعودي في عام 2007 م لتتحول الى ديون طويلة اجل لتستفيد من ديون اضافية بقيمة 9 مليون ريال سعودي من نفس البنك في نفس العام. ملزيد من املعلومات حول القروض 

طويلة االجل الرجاء اإلطالع على القسم 7 )»الرسملة واملديونية«(.

9-5-9 حقوق امللكية
تعديل  الوقت، مت  وفي نفس  املبقاة.  األرباح  ريال سعودي في 2003م من خالل رسملة  ريال سعودي في عام 2004م من 58 مليون  إلى 150 مليون  الشركة  رأسمال  زيادة  مت 
القيمة االسمية حلصص الشركة بحيث أصبحت 50 ريال سعودي للحصة بدالً من 100 ريال سعودي للحصة وتعدل العدد اإلجمالي للحصص ليصبح 3 مليون حصة بدالً 
من580.000 حصة عام 2003م. في عام 2006م متت زيادة رأسمال الشركة إلى 603 مليون ريال سعودي عن طريق قيام الشركاء بضخ الزيادة ومقدارها 453 مليون ريال سعودي. 
وأخيراً، أقرت اجلمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1429/7/13هـ املوافق 2008/7/16م  زيادة رأسمال الشركة إلى 1.206 مليون ريال من خالل إصدار 60.300.000 سهم 

جديد. وتؤكد الشركة أن أسهم رأسمالها غير مشمولة بحق خيار. وفيما يلي املؤشرات الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة للفترة من عام 2004م وحتى عام 2007م.

اجلدول رقم 72: النسب املالية لهيكل رأس مال الشركة للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

املصدر: الشركة

إجمالي املطلوبات / إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات / حقوق امللكية 

إجمالي القروض / حقوق امللكية

2005م

%0.75
%1.35
%0.99

2006م

%0.32
%0.46
%0.36

2007م

%0.48
%0.92
%0.80

وفي ما يلي شرح للمؤشرات املذكورة  في جدول رقم 72:
• إنخفضت نسبة إجمالي املطلوبات إلى إجمالي األصول لكيمانول من 57. :1 في السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2005م إلى 48. :1 في السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2007م. ويعزى هذا اإلنخفاض بشكل رئيسي إلى الزيادة في إجمالي أصول الشركة التي منت مبعدل سنوي مركب بلغ  74.5% من العام 2005م إلى العام 2007م، 
مقارنة بنمو املطلوبات مبعدل سنوي مركب بلغ 59.4% لنفس الفترة. والسبب الرئيسي لزيادة األصول خالل الفترة املذكورة هو اإلضافات التي متت للمباني واملصانع واملعدات 

التي زادت بـ 732.79 مليون ريال سعودي خالل الفترة من 2005م إلى 2007م.

• ارتفع إجمالي حقوق املساهمني في السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2007م  إلى مبلغ 678.11 مليون ريال مقارنة مببلغ 150 مليون ريال في السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2005م، ويعود ذلك إلى ضخ الشركاء احلاليني مبلغ يعادل 453 مليون ريال خالل العام املالي 2006م وذلك لزيادة رأس املال. ولقد كان أثر ذلك إنخفاض نسبة املطلوبات 

إلى حقوق امللكية في الشركـة من1.35 :1 خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2005م إلــى  92. :1 بنهاية السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2007م.

إرتفع إجمالي قروض الشركة مبعدل منو سنوي مركب قدره 81.9% خالل الفترة من 2005م إلى 2007م نتيجة زيادة القروض القصيرة وطويلة األجل مببلغ 416.79 مليون ريال خالل 
الفترة. وعلى الرغم من ذلك انخفضت نسبة القروض إلى حقوق امللكية من 99. :1 خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2005م إلى 88. :1 في السنة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2007م. وذلك بسبب إرتفاع حقوق امللكية مبعدل أعلى من إرتفاع إجمالي القروض، حيث منت حقوق امللكية مبعدل منو مركب قدره 93.1% خالل الفترة.

9-6 الوضع املالي والسيولة للشركة
نتج عن تطبيق الشركة إلستراتيجية إقامة حزمة مشاريع التوسعة وزيادة املبيعات إلى توفر تدفقات نقدية كافية لتمويل مشاريع توسع مستقبلية.  اجلدول التالي يلخص 

مصادر التمويل والبنود التي مت الصرف فيها خالل الفترة من 2005م وحتى2007م  )أنظر القسم 7 »الرسملة واملديونية«(.

اجلدول رقم 73: التدفقات النقدية للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

)ألف ريال سعودي(

األرباح قبل الزكاة 
يضاف: أعباء مالية
تسويات غير نقدية

التدفقات النقدية التشغيلية قبل رأس املال العامل
تغيرات في رأس املال العامل

التدفقات النقدية التشغيلية
ناقص:رسوم مالية مدفوعة 

ناقص: الزكاة الشرعية املدفوعة 
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

شراء آالت ومعدات 
املتحصل من بيع آالت ومعدات

صافي التغير في مقدم فتح خطابات االعتماد
مصاريف مؤجلة

صافي التغيير للمبالغ املستحقة ملقاول مشروع

2005م

41.073
8.155

19.295
68.523
10.355
78.878
)8.156(
)868(

69.854
)82.764(

133
-

)3.259(
17.374

2006م

45.172
9.264

20.029
74.465

)47.764(
26.701
)9.264(
)1.097(
16.340

)327.863(
37

)182.983(
)3445(
)5.544(

2007م

25.084
11.544
27.540
64.168

)20.040(
44.128

)11.544(
)94(

32.490
)447.094(

184
122.511

)363(
)7.682(

51



املصدر: القوائم املالية املراجعة

)ألف ريال سعودي(

التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة االستثمارية
متحصالت إصدار أسهم

صافي التغير في اإليداعات اآلجلة للقروض البنكية
التغيرات في التسهيالت القصيرة األجل

صافي التغير في القروض اآلجلة
حصص األرباح املدفوعة 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
الزيادة / )النقص( في البنوك واألرصدة النقدية

النقد لدى البنوك واألرصدة النقدية في بداية \السنة
النقد لدى البنوك واألرصدة النقدية في نهاية السنة

2005م

)68.516(
-
-

14.859
8.548

)10.000(
13.408
14.745
8.742

23.487

2006م

)519.798(
453.000

-
89.534

)34.500(
)26.000(
482.034
)21.424(
23.487
2.063

2007م

)332.444(
-

41.884
-

268.808
-

310.692
10.738
2.063

12.801

9-6-1 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
تأثرت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بشكل رئيسي خالل الثالث سنوات املاضية خاصة باحتياجات رأس املال العامل، والتي زادت بزيادة التوسع في األعمال. 
التدفقات النقدية من العمليات )قبل إدخال التغييرات على رأس املال العامل( إنخفضت من 68.52 مليون ريال في عام 2005م الى 64.17 مليون ريال في عام 2007م.  وفي عام 
2005م ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بشكل ملحوظ ألن متويل منو أعمال الشركة لم يعد يتم فقط من العمليات، إال أن التدفقات النقدية التشغيلية  تقلصت مرة 
أخرى إلى 26.70 مليون ريال سعودي في عام 2006م نتيجة لزيادة احتياجات رأس املال العامل إلى 47.76 مليون ريال سعودي. عقب ذلك زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية 
مبعدل 44.13 مليون ريال في عام 2007م حيث استقرت احتياجات رأس املال العامل عند 20.04 مليون ريال  لنفس العام.وقد سجلت فترة دوران النقدية زيادة خالل الفترة من 
عام 2005م وحتى 2007م حيث زادت تلك الدورة من 86 يوم في عام 2005م إلى 121 يوم في عام 2006م كنتيجة لزيادة فترة حتصيل الذمم املدينة وتقليل فترة سداد الذمم الدائنة 
وكذلك نتيجة لزيادة فترة دوران اخملزون التي إرتفعت من 38 يوم في عام 2005م الى 52 يوماً في عام 2006م.  وقد زادت فترة دوران النقدية بصورة كبيرة خالل عام 2006م لتصل 
إلى 121 يوًما نتيجة للزيادة الكبيرة في مبيعات محسنات اخلرسانة والتي تتضمن أعطاء فترات تسهيالت  طويلة نسبياً.  يجب أيضا مالحظة أن أيام سداد الذمم الدائنة قد 
انخفضت من 42 يوم في عام 2005م إلى 35 يوم في عام 2006م. إنخقضت فترة دوران النقدية خالل عام 2007م الى 110 يوم مقارنة بـ 121 يوم في عام 2006م وذلك بوجود 

إدراة مخزون افضل.

9-6-2 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
تشمل التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بشكل أساسي على مشتريات املعدات واآلليات. وقد أنفقت الشركة على األنشطة االستثمارية حوالي 857.72 مليون 
ريال سعودي خالل الفترة )2005م - 2007م( لتتماشى هذه األرقام مع إستراتيجية الشركة األساسية باستمرار الزيادة في الطاقات اإلنتاجية للفورمالدهيد والتوسع في إنشاء 
مشتقات جديدة له وتنفيذ عدد من مشاريع التوسعة وعلى سبيل التحديد إنشاء وحدة إنتاج امليثانول، ووحدة إنتاج البنتا إريثريتول، ووحدة إنتاج ثاني ميثيل الفورماميد، 

وكذلك توسعة خط اإلنتاج احلالي للفورمالدهيد. 

9-6-3 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
قامت الشركة بتمويل متطلبات رأس املال العامل لديها وخطة االستثمارات الرأسمالية من خالل مزيج من التمويل الذاتي ومجموعة من القروض القصيرة واملتوسطة 
والطويلة األمد. وبنهاية عام 2007م كان مجموع التسهيالت البنكية قصيرة  األجل 208 مليون ريال سعودي مت احلصول عليها من عدد من البنوك التجارية السعودية بشروط 
جتارية تقليدية. وإلى جانب ذلك، لدى الشركة قروض متوسطة  األجل مع عدد من البنوك. وبلغ رصيد القروض متوسطة  األجل 321.76 مليون ريال سعودي في عام 2007م. 
وتضع بعض اجلهات املمولة شروًطا على الشركة تتضمن أن حتافظ الشركة على مستوى معني من نسب املالءة املالية وحد أقصى للمصاريف الرأسمالية واألرباح املوزعة 
وتقدمي تقارير مالية ربع سنوية للفحص وشروط أخرى. وعلى الرغم من التوسعات املستمرة، فإن الشركة وزعت أرباًحا مقدارها 46 مليون ريال سعودي للمساهمني خالل الثالث 

سنوات األخيرة )ملزيد من املعلومات الرجاء الرجوع إلى قسم 7 »الرسملة واملديونية«(.

9- 7  األنشطة احلالية واملستقبلية
لقد منت مبيعات الشركة من 311.81 مليون ريال في عام 2005م الى 461.37 في عام 2007م. وترجع الزيادة في صافي املبيعات مبا يقارب 47.97%  إلى ارتفاع مبيعات محسنات 

اخلرسانة، كما ارتفعت نسبة املبيعات اإلجمالية املركبة عند مستوى منو سنوي يبلغ 21.64% خالل األعوام 2005 – 2007م.

كما تظهر معدالت منو إيجابية بشكل عام نتيجة استمرار الطفرة العاملية في قطاعات البتروكيماويات والعقارات، حيث مثلت مبيعات الصادرات 83.08% في عام 2007م 
من إجمالي املبيعات نتيجة الطفرة في هذه القطاعات. كما أن ارتفاع أسعار بيع مادة امليثانول كان له تأثيره الكبير على ربحية وأداء الشركة  في املاضي إال أن هذا التأثير 
من املتوقع أن يقل مع بدء إنتاج الشركة من هذه املادة من خالل مصنع امليثانول اجلديد والذي يتوقع أن يبدأ اإلنتاج في الربع األخير من عام 2008م مبا سيكون له أكبر األثر 
في أداء الشركة وزيادة مبيعاتها. وال ينوي أعضاء مجلس اإلدارة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة )ملزيد من املعلومات الرجاء الرجوع إلى قسم 7 »الرسملة 

واملديونية«(.

اجلدول رقم 74: فترة دوران النقدية للفترة من عام 2005م وحتى عام 2007م

املصدر: الشركة

أيام الذمم التجارية املدينة
أيام اخملزون  

أيام الذمم الدائنة 
أيام الدورة النقدية

2005م

90
38
42
86

2006م

104
52
35

121

2007م

107
39
36

110

52



10- ملخص النظام األساسي

فيما يلي ملخص للنظام األساسي للشركة، علماً بأن نظام الشركات ينص على حقوق والتزامات للمساهمني إضافة إلى تلك التي يحددها النظام األساسي للشركة .

10-1 أسم الشركة
شركة كيمائيات امليثانول – شركة مساهمة سعودية.

10-2 املركز الرئيسي للشركة
ينص النظام األساسي على أن املركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام ويجوز جمللس اإلدارة فتح فروع أو مكاتب أو وكاالت أخرى للشركة داخل أو خارج اململكة.

10-3 أغراض الشركة:
• إنتاج وتسويق املواد التالية:

• سائل الفورمالدهيد. 
• مركز اليوريافورمالدهيد.

• بارافورمالدهيد.
• راتنجات الفورمالدهيد )سائل وبودرة(.

• هكسامني.
• راتنجات فينول الفورمالدهيد.
• محسنات اخلرسانة، وامليانول.

• أول أكسيد الكربون.
• ثاني وثالث ميثايل أمني.

• ثاني ميثايل فورماميد، وبنتا إريثريتول.
• فورمات الصوديوم.

• أسيتالدهيد.

10-4 مدة الشركة
ينص النظام األساسي للشركة على أن مدتها خمسني )50( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالى وزير التجارة والصناعة بإعالن حتول الشركة إلى شركة مساهمة. 

ويجوز إطالة مدة الشركة الى مدد اخرى مماثلة بقرار تصدره اجلمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.

10-5 األسهم 
تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإمنا يجوز إن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه احلالة يجب إن يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي 
النظامي حتى لو بلغ هذا االحتياطي حده األقصى. والسهم غير قابل للتجزئة، فإذا متلكه أكثر من شخص وجب عليهم إن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في ممارسة احلقوق 

املتصلة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسئولني بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
إذا تخلف املساهم عن دفع قيمة السهم في املواعيد املعينة لذلك، جاز جمللس اإلدارة، بعد إنذار املساهم بخطاب مسجل على عنوانه املثبت في سجل املساهمني، بيع السهم 
في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم املتخلف حتى اليوم احملدد للمزاد أن يدفع القيمة املستحقة عليه مضافاً لها املصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة 
من حصيلة البيع املبالغ املستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، وإذا لم تِف حصيلة البيع بهذه املبالغ جاز للشركة أن تستوفي من جميع أموال املساهم األخرى، وتلغي 

السهم الذي بيع وتعطي املشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم امللغي وتؤشر بذلك في سجل املساهمني.

10-6 حقوق مالكي األسهم 
مينح كل سهم يتم سداد قيمته بالكامل حاملة احلقوق التالية )في كل حالة بالقدر املنصوص عليه في نظام الشركات والنظام األساسي للشركة(: 

• استالم نصيبه من األرباح التي يعلن عن توزيعها على املساهمني .
• في حال تصفية الشركة، احلصول على نسبته من ناجت التصفية بالتناسب مع عدد أسهمه )بعد الوفاء بالتزامات الشركة(.

• يجوز للمساهمني الذين ميلكون أكثر من عشرين )20( سهماً: )1( احلضور واملشاركة في اجتماعات اجلمعيات العمومية للشركة والتصويت فيها، حيث أن لكل سهم صوت 
واحد، و)2( أن يوكل عنه مساهماً آخر )على أن ال يكون من أعضاء اجمللس أو موظفي الشركة( حلضور اجتماعات  اجلمعيات العامة والتصويت نيابة عنه.

10-7 زيادة رأس مال الشركة
يجوز بقرار من اجلمعية العمومية غير العادية بعد التثبت من اجلدوى االقتصادية وبعد موافقة اجلهات اخملتصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم 

جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس املال األصلي قد دفع بأكمله مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركات.
ويعني القرار طريقة زيادة رأس املال، ويكون للمساهمني أولوية االكتتاب باألسهم اجلديدة، ويعلن هؤالء بأولويتهم في االكتتاب بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس املال 

وشروط االكتتاب، ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في األولوية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر املشار إليه.
وتوزع هذه األسهم اجلديدة على املساهمني األصليني الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما ميلكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم 
اجلديدة، ويوزع الباقي من األسهم اجلديدة على املساهمني األصليني الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما ميلكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما 

طلبوه من األسهم اجلديدة ، ويطرح ما يتبقى من األسهم لالكتتاب العام .

10-8 تخفيض رأس مال الشركة
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غير العادية بناء على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة تخفيض رأس مال الشركة إذا:

• زاد عن حاجتها. 
• منيت الشركة بخسائر.

وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب احلسابات عن األسباب املوجبة للتخفيض وااللتزامات التي يتعني على الشركة الوفاء بها وأثر التخفيض في هذه االلتزامات ومراعاة ما 
يقضي به نظام الشركات، على أن يبني القرار طريقة التخفيض . وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة الشركة، وجب دعوة دائني الشركة إلى إبداء اعتراضاتهم 
عليه خالل ستني يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في املدينة التي يقع فيها املركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنني وقدم إلى الشركة 

املستندات التي تثبت اعتراضه في املهلة املذكورة ، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم لهضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجالً.
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10-9 السندات: 
يجوز بقرار من اجلمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة إصدار سندات قرض أو صكوك سواء كانت لالكتتاب العام أو غير ذلك سواء في داخل اململكة العربية 
السعودية أو خارجها وفقاً لألنظمة املطبقة والتعليمات، ويحدد القرار قيمة هذه السندات أو الصكوك وشروطها وإمكانية حتولها إلى أسهم، وفقاً لتعليمات هيئة السوق 

املالية.

10-10 األسهم املمتازة
ينص النظام األساسي للشركة على أنه يجوز للشركة أن تصدر أسهم  ممتازة ليس لها حقوق تصويت بناٍء على موافقة وزير التجارة و الصناعة وبناًء على القواعد التي 

يحددها النظام األساسي. إن إصدار مثل هذه األسهم املمتازة التي ال متنح احلق في التصويت، يجب أال يتجاوز 50% من رأس مال الشركة.

وينص النظام األساسي للشركة على أنه يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة بناًء على قرار تصدره اجلمعية  العامة العادية. وال يتم احتساب  األسهم املمتازة عند حساب 
النصاب القانوني املطلوب النعقاد  اجلمعيات  العامة للمساهمني.

10-11 اجلمعيات العمومية للمساهمني
ينص النظام األساسي للشركات على أنه فيما عدا األمور التي تختص بها اجلمعية العامة غير العادية، تختص اجلمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة 
وتنعقد اجلمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة املالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت 

احلاجة إلى ذلك.

تختص اجلمعية العامة غير العادية بتعديل النظام األساسي للشركة باستثناء األحكام احملظور عليها تعديلها نظاماً، ووفقاً لنظام الشركات تكون اجلمعية العامة غير 
العادية مخولة بتغيير النظام األساسي للشركة ماعدا في بعض احلاالت احملددة، ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة ضمن اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس 

الشروط واألوضاع املقررة للجمعية األخيرة.

10-12 دعوة اجلمعيات العامة
تنعقد اجلمعيات العامة للمساهمني بناًء على دعوة من رئيس مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالجتماع إذا طلب منه ذلك مراقب احلسابات 
أو عدد من املساهمني ميثلون 5% من رأس املال على األقل. وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة في اجلريدة الرسمية وجريدة يومية توزع في املدينة التي يوجد فيها املركز 
الرئيسي للشركة قبل املوعد احملدد لالنعقاد بخمسة وعشرين يوماً على األقل . وتشتمل الدعوة على جدول األعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة 

للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل املدة احملددة للنشر.

ويجب عقد اجتماع اجلمعية العامة للمساهمني في املدينة التي يوجد فيها املركز الرئيسي للشركة، ويحق  لكل مساهم ميلك عشرين )20( سهماً على األقل حضور اجتماع 
اجلمعية العامة. ويجوز للمساهم أن يوكل مساهم آخر )من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة ( كتابياً حلضور اجتماع اجلمعية العامة نيابة عنه.

وينص النظام األساسي للشركة على وجوب عقد اجتماع اجلمعية العامة العادية مرة واحدة على األقل في العام خالل الستة أشهر األولى التي تلي نهاية السنة املالية 
للشركة، و يجوز الدعوة النعقاد جمعيات عامة أخرى كلما دعت احلاجة إلى ذلك.

يُحرر عند انعقاد اجلمعية كشف بأسماء املساهمني احلاضرين واملمثلني ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات اخملصصة 
لها. ويحق لكل شخص لديه مصلحة اإلطالع على هذا الكشف.

لكل مساهم احلق في مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه األسئلة إلى مجلس اإلدارة وإلى مراقب احلسابات. ويجب على مجلس اإلدارة أو 
مراقب احلسابات اإلجابة على أسئلة املساهمني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى مساهم إن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى اجلمعية العمومية 

التي يكون قرارها حاسماً ونهائياً في هذا الصدد.

10-13 إجراءات اجلمعيات العامة
ينص النظام األساسي للشركة على إن يرأس اجتماعات اجلمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينيبه من أعضاء اجمللس احلاضرين في حال غيابه. ويعني الرئيس 
سكرتيراً لالجتماع وجامعاً لألصوات. ويحرر باجتماع اجلمعية محضر يتضمن أسماء املساهمني احلاضرين أو ممثليهم وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة 
وعدد األصوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع. وتدون احملاضر بصفة منتظمة 

عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه الرئيس والسكرتير وجامع األصوات.

10-14 حقوق التصويت وعملية التصويت
يتم التصويت في اجتماع اجلمعية العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماع، ومع ذلك ال يكون ألي مساهم باألصالة أو بالوكالة له 
أو بالصفتني معاً عدداً من األصوات يجاوز 20% من مجموع أسهم الشركة وذلك بالنسبة لقرارات اجلمعية العامة العادية وغير العادية املتعلقة بتعيني وعزل أعضاء مجلس 

اإلدارة ومراقبي احلسابات وتعديل النظام األساسي للشركة.

تصدر قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم احلاضرة أو املمثلة في االجتماع بينما تصدر قرارات اجلمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة 
في االجتماع. وال تكون القرارات نافذة إال إذا صدرت بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في اجتماع اجلمعية العامة غير العادية في احلاالت التالية:

• زيادة أو تخفيض راس مال الشركة.
• إطالة مدة الشركة.

• حل الشركة قبل انقضاء املدة احملددة لها في نظامها.
• دمج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.

10-15 النصاب  
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون )50%( على األقل من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول، وجبت 
الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يوماً التالية لالجتماع السابق. وتعلن الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في النظام األساسي للشركة. ويعتبر االجتماع الثاني 

صحيحاً أياً كان عدد السهم املمثلة فيه.
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وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون )50%( على األقل من رأس مال الشركة. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول، 
وجبت الدعوة لعقد اجتماع ثاٍن في غضون الثالثني )30( يوماً التالية لالجتماع السابق. وتعلن الدعوة لالجتماع الثاني وفقاً للنظام األساسي للشركة. ويكون االجتماع الثاني 

صحيحاً إذا حضره عدد من املساهمني ميثلون )25%( على األقل من رأس مال الشركة.

10-16 نقل ملكية األسهم
ملواد النظام األساسي، ال يجوز تداول األسهم  . واستثناًء من ذلك، ووفقاً  تكون األسهم قابلة للتداول بعد تسجيلها إلكترونياً عن طريق النظام اآللي ملعلومات األسهم 

اململوكة للمساهمني  احلاليني خالل فترة احلظر املوضحة في هذه النشرة، واي بيع من ملكيتهم بعد انتهاء فترة احلظر يتطلب موافقة هيئة السوق املالية.

10-17 مجلس اإلدارة
وفقاً للمادة )17( من النظام األساسي، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة )9( أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة 3 سنوات . واستثناًء من ذلك عني 

املساهمون احلاليون مجلس إدارة ملدة خمس سنوات مؤلف من األعضاء التالية أسمائهم:

االسم

عبد اهلل محمد املزروعي 

مازن خليفة الالحق النعيمي 

عبد اهلل علي كانو 

خالد عبد اهلل احلمد الزامل 

أديب عبد اهلل احلمد الزامل 

بدر عبد العزيز كانو 

عبد احملسن فهد النفيسي

سامي محمد يوسف جالل

حمد محمد حمد املانع

اجلنسية

إماراتي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

كويتي

بحريني

قطري

نوع العضوية

عضو تنفيذي

عضو تنفيذي

عضو مستقل 

عضو مستقل 

عضو مستقل 

عضو مستقل 

عضو مستقل 

عضو مستقل 

عضو مستقل

املصدر: الشركة

اجلدول رقم 75: مجلس اإلدارة

الصفة

الرئيس

عضو مجلس اإلدارة املنتدب

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

مع عدم اإلخالل باالختصاصات املقررة للجمعية العامة والقيود الواردة في النظام األساسي للشركة، يكون جمللس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة شئون الشركة 
والتصرف في أمورها مبا في ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وشراء األصول ودفع قيمتها، ورهن موجودات الشركة وفك الرهن، وبيع موجودات 

الشركة وأصولها وقبض ثمنها بشرط أن يشتمل محضر اجتماع اجمللس على أسباب ومبررات التصرف في تلك األصول أو املمتلكات أو العقارات وان يراعي الشروط التالية:
البيع. ومبررات  أسباب  البيع  قرار  في  • أن يحدد 

• أن يكون سعر البيع مماثالً لسعر العقارات املشابهة.
• أن يكون دفع السعر حضورياً باستثناء احلاالت التي يقررها مجلس اإلدارة وتتوفر لها ضمانات كافية.

• يجب أال يسفر البيع عن توقف أي من نشاطات الشركة أو حتميل الشركة التزامات أخرى.

كما يجوز جمللس اإلدارة أن يبرم اتفاقيات قروض مع الصناديق واملؤسسات املالية احلكومية أي كان أجل تلك القروض واتفاقيات قروض جتارية ملدة ال تزيد عن مدة الشركة، بشرط 
مراعاة الشروط التالية في حالة القروض التي تزيد مدتها عن ثالث سنوات:

• أن يحدد اجمللس في قراره الغرض من القرض وطريقة تسديده.
• أن ال تؤدي شروط القرض والضمانات املقدمة إلى اإلضرار بالشركة أو مبساهميها أو بالضمانات العامة املقدمة لدائنيها.

ويجوز جمللس اإلدارة الصلح والتنازل والتعاقد والضلوع بااللتزامات وتقدمي التعهدات باسم الشركة ونيابة عنها والقيام بكافة األعمال التي من شأنها أن تساهم في حتقيق 
أغراض الشركة. ويجوز جمللس اإلدارة في احلاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة املدينني للشركة إذا كان ذلك يصب في مصلحة الشركة بشرط إثبات ذلك في محضر االجتماع وأن 

يراعي ذكر األسباب املشروعة لذلك القرار مع مراعاة الشروط التالية:
• أن تكون عملية إبراء الذمة بعد سنة على األقل من وقوع الدين.

• تكون عملية براءة الذمة بحد أقصى )500.000( ريال سعودي لكل سنة لكل مدين.
• أن يكون إبراء الذمة حقاً حصرياً جمللس اإلدارة وال يجوز تفويضه.

يجوز جمللس اإلدارة ضمن صالحياته املقررة أن يخول واحداً أو أكثر من أعضائه أو طرفاً ثالثاً بالقيام بعمل/ أعمال معينة. ويجوز للمجلس تشكيل جلنة تنفيذية من بني أعضائه  
أو من الغير، ويحدد في قرار منفصل عدد وأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وصالحياتها. وفقاً للمادة 21 من النظام األساسي للشركة، تشمل صالحيات ومسئوليات العضو 

املنتدب على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
• إدارة األعمال اليومية للشركة، والتوقيع نيابة عنها، وتعيني وتسريح املوظفني وحتديد مرتباتهم وامتيازاتهم.
• متثيل الشركة أمام األطراف األخرى مبا في ذلك اجلهات التنفيذية والقضائية، وُكتاب العدل، والقطاع اخلاص.

• إنشاء الهياكل التنظيمية واإلدارية والنظم واللوائح الداخلية للشركة.
• ترشيح مدقق خارجي العتماده من قبل مجلس اإلدارة واجلمعية العامة العادية، وإعداد احلسابات السنوية للشركة، والكشوف احملاسبية غير املدققة، وغير ذلك من التقارير 

املالية/التشغيلية للموافقة عليها من قبل اجمللس.
• مع مراعاة القيود التي حددها اجمللس، التفاوض والدخول في عقود مع جهات خارجية فيما يتعلق مبنتجات الشركة، واتفاقيات شراء املعدات واملواد اخلام، واتفاقيات التوزيع والتسويق.

• إعداد ومناقشة اتفاقيات التسهيالت االئتمانية والضمانات وخطابات االعتماد وتوقيعها بعد موافقة اجمللس عليها.
• فتح وإقفال احلسابات املصرفية باسم الشركة لدى البنوك التجارية املصرح لها بالعمل داخل وخارج اململكة العربية السعودية، والتوقيع عليها بالتضامن مع رئيس اجمللس، 

وإدارة جميع أنواع احلسابات املصرفية شريطة قيام اجمللس بإصدار قرار يحدد فيه صالحيات التوقيع اخلاصة بالسحب من هذه احلسابات واألشخاص املفوضني بذلك.
• أية مسئوليات أخرى يتم تخويلها له من قبل اجمللس.

ويحق للعضو املنتدب تفويض أي من صالحياته إلى موظفي اإلدارة العليا أو إلى أي موظف في الشركة مع مراعاة تخصصاتهم الوظيفية والهيكل التنظيمي للشركة.
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يجتمع مجلس اإلدارة في املركز الرئيس للشركة بدعوة من رئيسه، ويجب على رئيس اجمللس أن يدعو اجمللس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك أثنان من األعضاء. ويجوز للمجلس 
أن يجتمع خارج املركز الرئيس للشركة. وال يكون اجتماع اجمللس صحيحاً إال إذا حضره خمسة أعضاء على األقل. وتصدر قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية. وعند تساوي األصوات 

يكون صوت رئيس اجمللس صوتاً مرجحاً.

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية مقدارها )200.000( ريال سعودي أو احلد األقصى كما تنص عليه اللوائح والنظم املطبقة، أيهما أكبر، باإلضافة إلى بدل حضوره 
مقداره )3.000( ريال سعودي عن كل جلسة من جلسات اجمللس أو احلد األقصى الذي تنص عليه اللوائح والنظم املطبقة أيهما أكبر.ويتعني على مجلس اإلدارة أن يقدم تقريراً 

مفصالً باملبالغ التي قبضها كل واحد من أعضائه خالل السنة املالية.

أما بالنسبة ملكافأة العضو املنتدب ومكافأة رئيس مجلس اإلدارة ، فستحدد بقرار من مجلس إدارة الشركة ومبا يتفق مع األنظمة املرعية. ومن املتوقع أن تكون مكافأة العضو 
املنتدب كما مت توضيحه في قسم )8-6 »مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب«(.

10-18 السنة املالية
تبدأ السنة املالية للشركة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. 

10-19 حل وتصفية الشركة
إذا بلغت خسائر الشركة )75%( من رأسمالها ، وجب على مجلس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غير العادية لالنعقاد للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل  أجلها احملدد في 
نظامها األساسي. وفي أي حالة من احلالتني، يجب نشر القرار الذي يصدر في اجلريدة الرسمية، وإذا قررت اجلمعية  العامة غير العادية حل الشركة قبل مدتها املنصوص عنها 
فيجب عليها، بناًء على توصية من مجلس اإلدارة، حتديد طريقة التصفية، وتعيني مصفِّ واحد أو أكثر وحتدد صالحياتهم وأتعابهم. وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء 

الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى إن يتم تعيني املصفي. وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات املصفيني. 
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11- استخدام متحصالت االكتتاب

ستبلغ القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االكتتاب ما يقارب 723.600.000 ريال سعودي، سيدفع منها حوالي 32 مليون ريال كمصاريف لإلصدار والتي تشمل أتعاب 
املستشار املالي واملستشار القانوني لالكتتاب واملراجع القانوني، كما تشمل مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف البنوك املستلمة ومصاريف التسويق والطباعة واملصاريف 
األخرى املتعلقة باإلصدار. وسيتم إستخدام جزء من متحصالت االكتتاب  تبلغ 603 مليون ريال سعودي من قبل الشركة، وذلك ملساعدتها على متويل تكلفة مشاريعها )ملزيد 
من املعلومات حول حزمة املشاريع التي سيتم متويلها بجزء من متحصالت االكتتاب والتواريخ املتوقعة لبدأ اإلنتاج الرجاء الرجوع إلى القسم 6 »تكلفة ومتويل املشاريع« وإلى 

اجلدول رقم 24 ضمن الفقرة 4-2(، ولن يحصل املساهمون احلاليون على أي جزء من متحصالت االكتتاب. ويوضح اجلدول التالي إستخدامات متحصالت االكتتاب املتوقعة:

املصدر: الشركة

اجلدول رقم 76: إستخدامات متحصالت االكتتاب

اإلستخدام

متويل جزء من حزمة املشاريع

تسديد تكاليف االكتتاب

تسديد جزء من القروض والتسهيالت القائمة 

اإلجمالي

املبلغ

603.000.000

32.000.000

88.600.000

723.600.000
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12- التعهد بالتغطية
 

12-1 متعهد التغطية 
لقد أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب سامبا كابيتال اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب وذلك قبل بدء فترة االكتتاب. وفيما يلي عرضاً للشروط األساسية التفاقية 

تغطية االكتتاب.

12-2 عرض بيع األسهم املطروحة والتعهد بتغطية االكتتاب
طبقاً لشروط اتفاقية تغطية االكتتاب، فإنه:

أ- تتعهد الشركة ملتعهد تغطية االكتتاب في أول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخصيص األسهم عقب نهاية فترة االكتتاب بأن:
• تبيع وتخصص أسهم االكتتاب على جميع املكتتبني واملؤسسات املكتتبة الذين قبلت طلباتهم لدى البنوك املستلمة و/ أو

• تبيع وتخصص ملتعهد التغطية أية أسهم لم يتم شراؤها من قبل املكتتبني واملؤسسات املكتتبة الذين قبلت طلباتهم.

ب- يلتزم متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأن يشتري أسهم االكتتاب التي لم يتم االكتتاب فيها من قبل املكتتبني الذين قبلت طلباتهم، 
وذلك حسب اجلدول التالي:

متعهد تغطية االكتتاب

سامبا كابيتال

عدد أسهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها

60.300.000

وقد تعهدت الشركة ملصلحة متعهد تغطية االكتتاب بأنها ستلتزم بجميع ما ورد في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.

12-3 الرسوم واملصاريف
تدفع الشركة ملتعهد تغطية االكتتاب رسوم تغطية على أساس إجمالي العوائد من طرح االكتتاب.
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13-املعلومات القانونية

13-1 تاريخ تأسيس الشركة ونوعها
)املوافق  1428/11/14هـ  بتاريخ  الصادر  286/ق  رقم  الوزاري  القرار  ومبوجب  محدودة,  مسئولية  ذات  كشركة  1989/8/1م(  )املوافق  1409/12/28هـ  بتاريخ  الشركة  تأسست 

2007/11/14م(، فقد أعلن معالي وزير التجارة والصناعة عن حتولها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة.

13-2 املركز الرئيسي للشركة:
ينص النظام األساسي للشركة على أن يكون مركزها الرئيسي في مدينة الدمام.

13-3 املساهمون:
فيما يلي هيكل ملكية الشركة ابتداًء من تاريخ هذه الوثيقة وبعد طرح أسهمها لالكتتاب:

اجلدول رقم 77: توزيع حصص ملكية أسهم الشركة قبل وبعد عملية االكتتاب

املساهمون احلاليون

شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة مازن خليفة الالحق النعيمي وأوالده

شركة عبد اهلل وعبد العزيز كانو
شركة محمد جالل وأوالده

فهد عبد احملسن عبد اهلل النفيسي 
محمد حمد عبد اهلل املانع

شركة املزروعي القابضة
عبد احملسن فهد عبد احملسن النفيسي 

حمد محمد حمد عبد اهلل املانع
املكتتبون من اجلمهور

اجملموع

املصدر: الشركة

بعد االكتتاب قبل االكتتاب

القيمة االسمية
لألسهم )ريال(

135.675.000
90.450.000

135.675.000
60.300.000
60.239.700
60.239.700
60.300.000

60.300
60.300

-
603.000.000

نسبة امللكية )%(

%22.50
%15.00
%22.50

%10
%9.99
%9.99
%10

%0.01
%0.01

-
%100

عدد األسهم
احلالية

113.567.500
29.045.000

 313.567.500
46.030.000
6.023.970
6.023.970
56.030.000

6.030
6.030

-
60.300.000

القيمة االسمية 
لألسهم )ريال(

135.675.000
90.450.000

135.675.000
60.300.000
60.239.700
60.239.700
60.300.000

60.300
60.300

603.000.000
1.206.000.000

نسبة امللكية )%(

%11.250
%7.500

%11.250
%5

%4.995
%4.995
%0.005
%0.005

%50
%100

عدد األسهم 
احلالية

13.567.000
9.045.000

13.567.500
6.030.000
6.023.970
6.023.970
6.030.000

60.300
60.300

60.300.000
120.600.000

قد أودعت الشركة شهادات أسهم ضمان عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لدى مجموعة سامبا املالية وفقاً ألحكام نظام الشركات.

13-4 ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، وفريق اإلدارة واألقرباء:

اجلدول رقم 78: ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، وفريق اإلدارة، واألقرباء أو األطراف التابعة أو املنتسبة 

اسم عضو مجلس اإلدارة

عبد اهلل محمد املزروعي
مازن خليفة الالحق النعيمي

عبد اهلل علي كانو
خالد عبد اهلل حمد الزامل
أديب عبد اهلل حمد الزامل

بدر عبد العزيز  كانو
عبد احملسن فهد النفيسي
سامي محمد يوسف جالل

حمد محمد حمد املانع

املصدر: الشركة

األسهم اململوكة

النسبة من رأسمال الشركة بعد االكتتاب )%(

2.55
5.10
5.63
0.81
0.68

0.000008
0.00005

1.10
0.00005

بصفة مباشرة

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.030
1.000
6.030

اإلجمالي

3.075.790
6.150.920
6.783.920
977.716
814.390

1.000
6.030

1.327.380
6.030

بصفة غير مباشرة

3.074.790
6.149.920
6.782.750
976.716
813.930

-
-

1.326.380
-

بخالف ما هو موضح في اجلدول أعاله، ليست ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا للشركة أو أقاربهم أو األطراف التابعة أو املنتسبة لهم أية مصلحة مباشرة 
أم غير مباشرة ) مبا في ذلك خيارات األسهم أو خالفه( في األسهم أو أي  أدوات دين للشركة.

1- قامت شركة مجموعة الزامل القابضة بالتنازل عن 2.000 سهم الى السيد/ خالد الزامل والسيد/ أديب الزامل لتقدميها كأسهم لضمان عضويتهما في مجلس اإلدارة وفقاً للمادة )68( من نظام الشركات. 
2- قامت مازن خليفة الالحق النعيمي  وأوالده بالتنازل عن 1.000 سهم للسيد/ مازن خليفة النعمي لتقدميها كأسهم لضمان عضويته في مجلس اإلدارة وفقاً للمادة )68( من نظام الشركات. 

3- قامت شركة عبداهلل وعبدالعزيز كانو بالتنازل عن 2.000 سهم للسيد/ بدر كانو والسيد/ عبداهلل كانو لتقدميها كأسهم لضمان عضويته في مجلس اإلدارة وفقاً للمادة )68( من نظام الشركات. 
4- قامت شركة محمد جالل وأوالده بالتنازل عن 1.000 سهم للسيد/ سامي محمد يوسف جالل لتقدميها كأسهم لضمان عضويته في مجلس اإلدارة وفقاً للمادة )68( من نظام الشركات. 

5- قامت شركة املزروعي القابضة بالتنازل عن 1.000 سهم للسيد/ عبداهلل محمد املزروعي لتقدميها كأسهم لضمان عضويته في مجلس اإلدارة وفقاً للمادة )68( من نظام الشركات.
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13-5 رأس املال
تأسست الشركة برأسمال مدفوع قدره 5.500.000 ريال مقسم ً إلى 55.000 حصة قيمة احلصة الواحدة 100 ريال،  وبعدها قامت الشركة بزيادة رأسمالها لعدة مرات )كما 
هو موضح في اجلدول أدناه( وكانت آخر زيادة  التي أقرتها اجلمعية العامة غير العادية في 1429/7/13هـ )املوافق 2008/7/16م( وذلك بزيادة رأسمال الشركة من 603.000.000 ريال 
إلى 1.206.000.000 ريال  مقسم على 120.600.000 سهم بقيمة اسمية 10 رياالت للسهم الواحد. وبإستثناء ما هو مذكور في القسم 7 »الرسملة واملديونية« فإن أعضاء 

مجلس اإلدارة يؤكدون أن رأس مال الشركة أو أي شركة تابعة لها غير مشمول بحق خيار وال توجد أي أدوات دين مصدرة من قبل الشركة.

اجلدول رقم 79: تاريخ رأس املال

املصدر: الشركة

تصبح أسهم الطرح قابلة للتداول عند قبول إدراجها في القائمة الرسمية ، وتخضع عملية تداول األسهم اململوكة للمساهمني احلاليني للقيود الواردة في هذه النشرة 
للوائح  وفقاً  الشركة  رأسمال  على  مقترحة  تعديالت  أي  وتكون  املستثمرين،  إلى  باألسهم  املتعلقة  املعلومات  بتوفير  الشركة  تلتزم  الهيئة.  قبل  من  املسبقة  واملوافقة 
التسجيل واإلدراج في أنظمة الهيئة. الشركة غير خاضعة أو ملزمة بأي اتفاقية تعامل باخليارات أو ترتيبات أخرى أو ما مياثل ذلك مما من شأنه أن يستلزم إصدار أو بيع أو التنازل 

عن أسهم أخرى.
 

13-6 إبرام عقود خدمات مع أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية
كما بتاريخ هذه النشرة، لم يبرم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أي عقد خدمة أو توظيف مع الشركة، وال يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بحق التصويت على األمور املتعلقة 
مبكافآتهم، وجمللس اإلدارة احلق في حتديد املكافأة التي يحصل عليها رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب مبوجب نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، ولم يقرر اجمللس 
مكافأة رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب كما هو موضح في القسم )8-6 »مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب«(. يلتزم أعضاء مجلس 

اإلدارة بأحكام املادتني )69( و )70( من نظام الشركات السعودي، واملادة )18( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية.

13-7 القروض املقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار املدراء التنفيذيني
إلى أعضاء  والنظام األساسي للشركة، يحظر على الشركة منح أي قروض  التجارة والصناعة والئحة حوكمة الشركات  وزارة  التنفيذية لدى  واللوائح  مبقتضى األنظمة 

مجلس اإلدارة أو ضمان القروض املقدمة من الغير ألعضاء مجلس اإلدارة أو تقدمي قروض إلى أي عضو من فريق إدارة الشركة.

13-8 امللكية الفكرية
بتاريخ هذه الوثيقة، ليست هناك عالمات جتارية أو براءات اختراع مسجلة باسم الشركة باستثناء ما يلي:

العالمة التجارية »SFCCL« املسجلة بتاريخ 1428/9/7هـ لدى وزارة التجارة والصناعة بالرقم 77/945؛ و
العالمة التجارية »كيمانول«  »Chemanol« املسجلة بتاريخ 1428/9/7هـ لدى وزارة التجارة والصناعة بالرقم 76/945.

13-9 التقاضي
فيما عدا ما ذكر أدناه، يقر مجلس إدارة الشركة أنه في تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ليست طرفاً في أي قضية أو دعوى قضائية أو مرافعات أو صلح بشكل فردي أو جماعي 

قد يؤثر على وضع الشركة املالي، وأنه إلى حد علم مجلس اإلدارة ال توجد إشارات بوجود قضايا أو مرافعات أو إجراءات إدارية معلقة أو مهدد باقامتها.
في عام 2000م، قامت السلطات الهندية بالتحري عما إذا كانت صادرات الشركة إلى الهند من الهكسامني املمتاز تشكل ممارسات إغراقية، وقد بدأ ذلك التحقيق بعد تقدمي 
شكوى من مصنعي الهكسامني في الهند مفادها أن التكلفة املتدنية للهكسامني املصدر من الشركة مقارنة باإلنتاج احمللي الهندي تعتبر دليالً على ممارسات إغراقية )أكثر 
مما هو تدني في تكلفة إنتاج الشركة(. وعلى الرغم من رفض الشركة لتلك املزاعم، فقد اتخذت احملكمة قراراً في غير صالح الشركة وفرضت رسوم مكافحة إغراق يلتزم 
بدفعها املوردين/املشترين للهكسامني املمتاز بنسبة 17.5% على  سعر الهكسامني املمتاز حتى عام 2006م. وبالتالي تأثرت تنافسية الشركة حيث يضطر املوردين/املشترين 

إلى دفع رسوم اإلغراق عند شرائهم ملنتجات الشركة.

التي  املمتاز(  )الهكسامني  واردات  يونيو 2006م مبراجعة جميع  الهندية قامت في 15  السلطات  أن  الهندية عقب ذلك  التجاري واحلكومة  الشركة من وكيلها  وقد علمت 
مصدرها اململكة العربية السعودية وروسيا، ومت جتديد  رسوم مكافحة اإلغراق  املفروضة على الهكسامني املشترى من الشركة لغاية 2012م. على الرغم من أن الشركة 
مستمرة في تزويد بعض العمالء )في الهند( من احلاصلني على تراخيص مسبقة )وليسو خاضعني للغرامات( وأن قيمة مبيعات الهكسامني في الهند غير مجدية مقارنة 
بإجمالي مبيعاتها، فإن الشركة تنوي االستمرار في مقاومة فرض الرسوم معتقدة  أنه لم يتم منحها فرصة كافية من قبل السلطات الهندية للدفاع عن القضية، وبالتالي، 
فإنها تعتزم مواصلة معارضتها لفرض الرسوم اجلمركية وطلبت الشركة من وزارة التجارة والصناعة السعودية التدخل من جانبها في هذا األمر. ولم تفرض نتيجة لهذه 

القضية أي رسوم أو غرامات على الشركة. 

13-10 املنافع واخلدمات العامة
يتضمن اجلدول التالي تقديراً للمنافع واخلدمات العامة املطلوبة للمشاريع )الكهرباء، والبخار، ومياه التبريد، ومياه املعاجلة، وهواء أجهزة القياس، ومواد العمليات غير املعاجلة الثانوية(:

تاريخ الزيادة في رأس املال

1415/9/6هـ املوافق 1995/2/6م

1419/1/6هـ املوافق 1998/5/3م

1421/7/20هـ املوافق 2000/10/18م

1426/12/25هـ املوافق 2006/1/26م

1427/7/20هـ املوافق 2006/8/14م

1429/7/13هـ املوافق 2008/7/16م

رأس املال بعد زيادة رأس املال

12.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 120.000 سهم بقيمة 
100 ريال للسهم الواحد

25.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 250.000 سهم بقيمة 
100 ريال للسهم الواحد

58.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 580.000 سهم بقيمة 
100 ريال للسهم الواحد

سهم   3.000.000 إلى  مقسم  سعودي  ريال   150.000.000
بقيمة 50 ريال للسهم الواحد

سهم   60.300.000 إلى  مقسم  سعودي  ريال   603.000.000
بقيمة 10 ريال للسهم الواحد

1.206.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 120.600.000 سهم 
بقيمة 10 ريال للسهم الواحد

توضيح

إيداعات نقدية من قبل املساهمني احلاليني

رسملة االرباح الغير موزعة

عن طريق رسملة االرباح املبقاة ورسملة اإلحتياطي النظامي

رسملة االرباح املبقاة

إيداعات نقدية من قبل املساهمني احلاليني

رفع رأس املال عن طريق طرح 60.300.000 سهم في اكتتاب عام
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اجلدول رقم 80: قائمة اخلدمات املطلوبة ملشاريع التوسعة

املصدر: الشركة

املنافع واخلدمات العامة

البخار )بالطن املتري/الساعة(
الطاقة الكهربائية لوحدات اإلنتاج )بالكيلو واط(

الطاقة الكهربائية للوحدات الثانوية )بالكيلو واط(
مياه التبريد )م3/الساعة(

مياه الشرب املبردة )م3/الساعة(
مياه خام )م3/الساعة(

تهوية املعدات )م3/الساعة(
تهوية املصنع )م3/الساعة(

ميثانول

40
12.400

150
5.400
540
70

1.750
100

ميثايل أمني وثاني ميثايل فورماميد

75
2.500
2.400
5.500
550
28

250
80

فورمالديهيد

0.0
917
0.0
400
12
16
60
0.0

بنتا إريثريتول

40
4.010
150

5.841
180
200

1.200
1.200

اإلجمالي

155
19.827
2.770

17.141
1.282
314

3.260
1.380

تعمل الشركة في الوقت الراهن على إبرام اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء بهدف التزود بـMVA 5.5 من الطاقة الكهربائية بشروط مماثلة مع تلك الواردة في اإلتفاقية 
احلالية مع الشركة السعودية للكهرباء والذي تقوم األخيرة مبوجبها بتزويد الشركة بـMVA 18 من الطاقة الكهربائية. كما سوف تقوم الشركة بتوليد MVA 8.5 من الطاقة 

الكهربائية من الطاقة املستخرجة من مصنع امليثانول والذي سوف يكون استخدامها مقتصر على املصنع.

13-11 العقود الرئيسية
أبرمت الشركة العقود التالية والتي قد تكون أو ال تكون هامة:

13-11-1 االتفاقيات والتراخيص الرئيسية 
اشتمل القسم 5 )ملخص االتفاقيات والتراخيص الهامة(على ملخص شروط و أحكام االتفاقيات والتراخيص الهامة )مثل عقود ترخيص التقنية، اإلنشاءات، عقود املشتريات 

والهندسة واتفاقيات شراء املواد اخلام والغاز(.

13-11-2 اتفاقيات التمويل
اشتمل القسم  7 )الرسملة واملديونية( على ملخص لشروط وأحكام اتفاقيات التمويل الرئيسية للشركة 

13-11-3 اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب
اشتمل القسم 12 )ضمان التغطية( على ملخص لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.

13-12 عقود األطراف ذات العالقة

اجلدول رقم 81: قائمة بالعقود املبرمة مع األطراف ذات العالقة

طبيعة التعامل

يتبع هذا الطرف جملموعة الشركات اململوكة لشركة يوسف بن أحمد كانو، ويقوم بتقدمي خدمات 
متعددة للشركة مثل النقليات والشحن وخدمة النقل بالصهاريج. ويتم التعامل بني هذا الطرف 

والشركة بناًءا على عروض يتقدم بها الطرف وتوافق عليها الشركة.

يتبع هذا الطرف جملموعة الشركات اململوكة لشركة يوسف بن أحمد كانو، ويقوم بتقدمي خدمات 
الشحن بناًء على أوامر توريد تصدرها الشركة. 

ملكية هذه الشركة مناصفة بني كل من شركة مازن خليفة الالحق النعيمي وأوالده – والسادة / 
شركة محمد جالل وأوالدده – وهي شركة مملوكة بالكامل ألفراد عائلة محمد جالل وأوالده. ويقوم هذا 
الطرف بتقدمي خدمات النقليات للشركة بناء على عقد موقع بني الطرفني.  مت إعداد العقد عن طريق 

مناقصة وعلى أسس جتارية محضة ومبا يحقق أفضل فائدة للشركة.  

هذا الطرف هو إحدى إدارات شركة يوسف بن أحمد كانو، ويقوم بتقدمي خدمات إصدار تذاكر السفر 
للشركة بناء على أوامر توريد تصدرها الشركة.

هذا الطرف هو إحدى اإلدارات التابعة للشريك  شركة يوسف بن أحمد كانو، ويقوم بتقدمي خدمات 
الشحن للشركة بناء على أوامر توريد تصدرها الشركة.

القابضة، الشريك في الشركة،  الزامل  هذا الطرف هو شركة شقيقة للسادة / شركة مجموعة 
توريد  أوامر  على  بناء  فيها  الشركة  منتجات  تعبئة  يتم  التي  البالستيكية  احلاويات  بتوريد  ويقوم 

تصدرها الشركة.

في  الشريك  وأوالده،  النعيمي  الالحق  خليفة  مازن  شركة   / السادة  إلى  الطرف  هذا  ملكية  تعود 
العمالة  بتوريد  الطرف  هذا  ويقوم  الشركة.  لنفس  املتضامن  الشريك  النعيمي،  ومازن  الشركة، 
العقد على أسس جتارية  إعداد  الطرفني.  مت  بناء على عقد موقع بني  املتخصصة للشركة  الفنية 

محضة ومبا يحقق أفضل فائدة للشركة.

اسم الطرف

شركة كانو خلدمات مراكز الشحن احملدودة

شركة التوكيالت املالحية التجارية احملدودة

شركة اجملموعة اخلليجية املتحدة

سفريات كانو

يوسف بن أحمد كانو )قسم الشحن(

شركة الزامل للصناعات البالستيكية احملدودة

شركة التنمية والترويج الصناعي احملدودة
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املصدر: الشركة

طبيعة التعامل

وأوالده،  النعيمي  الالحق  املتضامن في شركة مازن خليفة  النعيمي، الشريك  / مازن  بالكامل للسيد  الطرف مملوك  هذا 
الشريك في الشركة.  ويقوم هذا الطرف بتوريد العمالة الفنية املتخصصة للشركة بناًء على عقد موقع بني الطرفني. مت 

إعداد العقد على أسس جتارية محضة ومبا يحقق أفضل فائدة للشركة.  

وحدات  بتوريد  ويقوم   الشركة   في  الشريك  القابضة،  الزامل  مجموعة  شركة   / للسادة  شقيقة  شركة  الطرف  هذا 
التكييف للشركة بناًءا على أوامر توريد تصدرها الشركة.

هذا الطرف شركة شقيقة للسادة / شركة مجموعة الزامل القابضة، الشريك في الشركة  ويقوم بتوريد املباني احلديدية 
سابقة الصنع للشركة بناًء على أوامر توريد تصدرها الشركة.

هذا الطرف هو إحدى اإلدارات التابعة للشريك يوسف بن أحمد كانو، ويقوم بتوريد مواد كيمائية للشركة بناًء على أوامر 
توريد تصدرها الشركة.

 
هذا الطرف شريك في الشركة. ومت توقيع اتفاقية بني هذا الطرف والشركة لتسويق منتجات الشركة في مملكة البحرين. 

ويتم سداد عمولة مبيعات لهذا الطرف طبًقاً إلجمالي املبيعات احملققة في مملكة البحرين.
 

تعود ملكية هذا الطرف إلى أفراد عائلة فهد عبد احملسن النفيسي، الشريك في الشركة.  ومت توقيع اتفاقية بني هذا الطرف 
والشركة لتسويق منتجات الشركة في دولة الكويت.  ويتم سداد عمولة مبيعات لهذا الطرف طبًقا إلجمالي املبيعات 

احملققة في دولة الكويت.

اخلليج  احتاد  مال شركة  رأس  من   %2.88 نسبة  متتلك  الشركة حيث  احد شركاء  القابضة هي  الزامل  شركة مجموعة 
للتأمني التعاوني ، وإيضاُ يوجد لدى شركة مجموعة الزامل القابضة تأمني صحي مع هذه الشركة.

وأوالده بنسبة 29.56%، وشركة عبداهلل  النعيمي  الالحق  الشركة كل من شركة مازن خليفة  يشترك في ملكية هذه 
وعبدالعزيز كانو بنسبة 15%، وشركة محمد جالل وأوالده بنسبة 4.72%، و فهد عبد احملسن النفيسي بنسبة 5.5%، ومحمد 
حمد املانع بنسبة 11%، وشركة املزروعي القابضة بنسبة 29.06%. تقوم الشركة ببيع سائل الفورمالدهيد إلى هذا الطرف 

على أسس جتارية بحتة.

اسم الطرف

مكتب املصممون السعوديون، 
مهندسون استشاريون

مصنع الزامل للمكيفات

مصنع الزامل للحديد

يوسف بن أحمد كانو )قسم املواد(

شركة محمد جالل وأوالده

شركة املقاوالت الكهربائية احملدودة

شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوني

شركة تصنيع الديكورات احلديثة
واملنتجات اخلشبية

اجلدول رقم 82: املبالغ التي مت التعامل بها بني الشركة واألطراف ذات العالقة خالل االعوام املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2005م  و2006م و 2007م

املصدر: الشركة

الطرف

مكتب املصممون السعوديون
شركة اجملموعة اخلليجية املتحدة

شركة كانو خلدمات مراكز الشحن احملدودة
شركة الزامل للصناعات البالستيكية احملدودة

سفريات كانو
مصنع الزامل للمكيفات

شركة التوكيالت املالحية التجارية احملدودة
يوسف بن أحمد كانو )قسم املواد(

يوسف بن أحمد كانو )قسم الشحن(
شركة محمد جالل وأوالده

شركة املقاوالت الكهربائية احملدودة
شركة التنمية والترويج الصناعي احملدودة

نفيسي فهد النفيسي
شركة تصنيع الديكور احلديثة واملنتجات اخلشبية

اإلجمالي

2007/12/31م

3.938.722
14.561.666
7.158.871
1.326.053

-
245.158

-
61.148

1.488.834
-
-

248.085
-

2.328.154
31.356.741

2006/12/31م

2.668.978
11.787.355
6.274.995
1.292.894

-
234.984
29.454
26.842
9.078

608.301
-

742.763
921.182

3.138.380
27.735.206

2005/12/31م

3.904.759
11.016.506
5.658.299
951.986
150.895
45.680
41.492
35.218

-
1.968.163

-
733.563
840.604

1.785.788
27.132.953

العقود التي يكون ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها يتعني عرضها سنوياً على اجلمعية العامة العادية للموافقة عليها مبوجب املادة )69( و )70( من نظام الشركات 
واملادة )18( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية. ومما جتدر اإلشارة إليه أن جميع العقود مع األطراف ذات العالقة مت إبرامها بناءً على أسس جتارية محضة.

13-13األنظمة واللوائح البيئية
تخضع الشركة إلى قوانني وأنظمة احلماية البيئية املعمول بها في اململكة والتي تشمل النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية )تسمى مجتمعة »نظام البيئة«( واألنظمة 

البيئية الصادرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع، اجمللد األول – إصدار 2004م. وتقتضي أنظمة ولوائح الهيئة امللكية للجبيل وينبع ما يلي:
• احلصول على موافقة بيئية للسماح بإنشاء مرافق املشروع في اجلبيل وأية إضافات عليه.

• احلصول على موافقة بيئية للسماح بتشغيل مرافق املشروع في اجلبيل وأية إضافات عليه.
• التقيد عموماً بأي معايير وأنظمة لدى الهيئة امللكية للجبيل وينبع.

بداية / نهاية العقد

2006/12/1م-2008/6/30م
2004/4/1م-2009/5/1م

-
-
-
-
-
-
-

1997/8/1م-2006/12/31م
-

2003/5/1م-2009/4/1م
1997/1/1م-2006/2/31م

-

طبيعة التعامل

أمر شراء/عقد*
عرض أسعار/أمر تشغيل/عقد**

عرض أسعار
أوامر شراء

حسب احلاجة
أمر شراء

حسب احلاجة
أمر شراء/أمر تشغيل
أمر شراء/أمر تشغيل

عقد
-

عقد
عقد

أمر بيع

* إنتهى العقد بتاريخ 2008/6/30م ولن يتم جتديده
** مت إلغاء العقد بتاريخ 2008/6/30م
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إن الهيئة امللكية للجبيل وينبع، بصفتها اجلهة الوحيدة املسئولة في اجلبيل وينبع عن تطبيق وإدارة أنظمة ولوائح الهيئة، بإمكانها ووفقاً لتقديرها إيقاف أو تعليق أي أنشطة 
جتارية إما بصفة مؤقتة أو ألجل غير محدود في حال إخفاق الشركة في التقيد باألوامر التي تفرض عليها لتصحيح أو وقف عمليات من شأنها أن تؤدي إلى أضرار بيئية.

في هذا الصدد، تعتزم الشركة تصميم وإنشاء وتشغيل مرافقها مبوجب واألنظمة املتبعة لدى الهيئة امللكية، وسوف تقوم الشركة بإعداد  وتقدمي طلب ترخيص للهيئة 
للحصول على ترخيص »موافقة بيئية لبناء« جلميع مشاريعها مبا يتوافق مع أنظمة الهيئة. يشتمل الطلب على:- اخملططات، واملواصفات ومستندات أخرى استخدت في

تصميم وتنفيذ كل مشروع على حدة إلثبات أنها متوافقة مع جميع املعايير البيئية فيما يتعلق باآلتي:
• املواد اخلطرة التي سوف يتم استخدامها.

• استخدام الغازات احلفرية.
• االنبعاثات الغازية في الغالف اجلوي.

• االنبعاثات الكيماوية العالية التبخر.
• صرف املياه من املصانع.

• تخزين اخمللفات الصلبة، الرواسب الطينية واخمللفات السائلة. 
• مستويات الضجيج الصادرة من املرافق.

وبعد مراجعة الهيئة أصدرت إدارة املراقبة البيئية تراخيص بيئية  جلميع املشاريع، والسارية املفعول حتى تاريخ  1429/12/12هـ املوافق 2008/12/10م بالنسبة ملصنع ثاني 
ميثايل الفورماميد/امليثايل أمني، و 1429/9/9هـ املوافق 2008/9/9م بالنسبة ملصنع امليثانول، و1429/9/10هـ املوافق 2008/9/9م بالنسبة ملصنع أسيتالدهيد، و 1429/9/11هـ 

املوافق 2008/9/10م بالنسبة ملصنع البنتا إريثريتول.

KPMG 13-14مراجعو احلسابات –  كيه بي أم جي
• كيه بي أم جي هم مراجعو حسابات الشركة وقدموا معلومات معينة لتضمينها في نشرة اإلصدار.

• وافقوا على استخدام اسمهم بالشكل واحملتوى الذي يظهران فيه بنشرة اإلصدار.
• ليست لديهم مصلحة في الشركة بخالف تقدمي خدمات مهنية معينة مقدمة على أسس مهنية.

13-15 العموالت
لم يحصل أي شخص )مبن فيهم أعضاء مجلس اإلدارة، واملدراء وعناصر اإلدارة التنفيذية( على أية عمولة أو أتعاب وساطة أو أية اعتبارات غير نقدية  متعلقة بإصدار أو بيع أي 

أوراق مالية خالل السنتني السابقتني لتاريخ تقدمي نشرة اإلصدار هذه. 

13-16 استمرارية نشاط الشركة
لم يكن هناك أي توقف لنشاطات الشركة خالل االثني عشر شهراً السابقة لتاريخ هذه النشرة، وال يعتزم مجلس اإلدارة إجراء أي تعديالت جوهرية على طبيعة نشاطات 

الشركة، كما أنه لم يطرأ أي تغيير سلبي وجوهري على وضع الشركة املالي والتجاري خالل السنتني املاليتني املاضيتني أو السنة احلالية حتى تاريخ صدور هذه النشرة.

13-17 رأس املال العامل
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه بعد استالم صافي متحصالت االكتتاب وسحب املبالغ مبوجب اتفاقية تسهيالت املرابحة وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي )أنظر 

القسم-6 )تكاليف ومتويل املشاريع(، فإنه سيتوفر لدى الشركة السيولة الكافية للوفاء مبتطلبات رأس املال العامل لفترة االثني عشر شهرا التي تلي فترة االكتتاب.

13-18 أرباح األسهم املدفوعة
قامت الشركة بدفع أرباح بقيمة عشرة ماليني لكل من السنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر لعامي 2004م و2005م، وكذلك قامت الشركة بدفع ستة وعشرون مليون 

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2006م. لم توزع الشركة أي أرباح عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2007م.

13-19 االلتزامات والضمانات احملتملة
فيما عدا ما ذكر في مواضع أخرى في هذه النشرة فإنه ال يوجد لدى الشركة إلتزامات او ضمانات محتملة. 

13-20 الضمانات والرهون واخليارات
لم تقدم الشركة أي رهون أو ضمانات، ولم حتمل أية نفقات على أي من موجوداتها احلالية واملستقبلية باستثناء ما مت توضيحه في القسم 7 )»الرسملة واملديونية«(. كما 

تؤكد الشركة ايضاً أن رأسمالها غير مشمول بحق خيار وانها لم تصدر أي أدوات دين اخرى.

13-21 التأمني
1- لدى الشركة عقود تأمني مع الشركات التالية:

• شركة االحتاد  التجاري للتأمني التعاوني، التي تقدم تغطية تأمينية لألنواع التالية من االلتزامات للفترة من 2007/7/1م إلى 2008/6/30م:
• تأمني على أعطال املعدات/ خسارة األرباح.
• التأمني على األضرار املادية/ توقف األعمال.

• التأمني على احلياة للمجموعات واحلوادث الشخصية.
• التأمني الشامل على املركبات.

• التأمني الشامل على تعويضات العاملني.
• التامني اخلاص باملسئولية العامة واملسئولية اخلاصة باملنتجات.

• التأمني على األموال.
• التأمني ضد اختالس املوظفني.

• التأمني البحري

2- شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوني التي تقدم تغطية للتأمني الصحي للفترة من 2007/7/1م إلى 2008/6/30م.

13-22 ملخص اتفاقيات التمويل
لإلطالع على ملخص اتفاقيات التمويل الرجاء الرجوع إلى القسم 7 )»الرسملة واملديونية«(.
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14- سياسة توزيع األرباح

مبوجب النظام األساسي للشركة، فإن اجلمعية العامة العادية للشركة هي صاحبة أي قرار يقضي بدفع أرباح نقدية للمساهمني بناًء على توصية من مجلس اإلدارة الذي 
يأخذ في االعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها مبا فيها الوضع املالي للشركة،والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح مبوجب االتفاقيات 

املوقعة مع أطراف أخرى، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبالً، وخطط التوسع.

تنوي الشركة توزيع أرباح للمساهمني بهدف زيادة قيمة استثماراتهم في الشركة إال أن الشركة ال تقدم ضمانا بدفع أي أرباح أو تأكيدات على قيمة األرباح التي ميكن دفعها 
خالل أي سنة بعينها. تنص املادة 42 من النظام األساسي للشركة على توزيع الشركة صافي أرباح سنوية بعد خصم النفقات العامة والتكاليف األخرى على النحو التالي:

• 10% من صافي األرباح يتم تخصيصها لالحتياطي القانوني للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن تخصيص مثل هذه النسبة عندما يبلغ هذا االحتياطي 
نصف رأسمال الشركة.

• بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، يجوز للجمعية العامة العادية تخصيص نسبة مئوية معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطيات ألغراض أخرى محددة.
• يتم توزيع باقي صافي األرباح على املساهمني.

وبلغت توزيعات األرباح التي دفعتها الشركة إلى املساهمني احلاليني في األعوام املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2005م و 2006م 10 و 26 مليون ريال سعودي على التوالي. هذا 
ولم توزع الشركة أي أرباح في العام 2007م. 

من املتوقع أن يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً يحيد فيه املكافأة السنوية للعضو املنتدب السيد مازن الالحق النعيمي مببلغ )70.000( سبعون ألف ريال سعودي شهرياً 
املالية  التي قد تعلنها الشركة للسنة  الزكاة. وسيكون للمساهمني احلق في احلصول على األرباح  أرباح الشركة السنوية قبل خصم مخصص  باإلضافة إلى )3.5%( من 
التي  للتعليمات  اإلدارة وفقاً  التي يحددها مجلس  األرباح املقرر توزيعها على املساهمني في املكان واملواعيد  التي تليها. وتدفع  املنتهية في 31 ديسمبر 2008م والسنوات 

تصدرها وزارة التجارة والصناعة.
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15- شروط وتعليمات االكتتاب

يجب على جميع املكتتبني قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االكتتاب، حيث يعتبر التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه مبثابة إقرار 
بالقبول على شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

15-1 االكتتاب:
سيكون االكتتاب في ستني مليون و ثالثمائة ألف)60.300.000( سهم وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم مدفوعة بالكامل وعالوة إصدار قدرها )2( رياالن 

سعودياً ومتثل مبجملها خمسون باملائة )50%( من رأس مال الشركة. يقتصر االكتتاب على:

الشريحة )أ(: املستثمرون من املؤسسات:
وتشمل عدداً من املؤسسات التي خاطبها مدير االكتتاب بعد التشاور مع الشركة بحسب معايير خاصة محددة مسبقاً من قبل الهيئة. ومت تخصيص ثمانية عشر مليون 

وتسعني الف )18.090.000( سهم متثل ثالثون باملئة )30%( من أسهم االكتتاب لهذه الشريحة.

الشريحة )ب(: املكتتبون األفراد:
وتشتمل هذه الشريحة األشخاص  السعوديون الطبيعيون مبا في ذلك املرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب 
بأسمائهم لصاحلها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر. سيخصص عدد إثنان وأربعون مليون ومائتني وعشرة آالف )42.210.000( 

سهم والتي متثل سبعني باملائة )70%( من أسهم االكتتاب لهذه الشريحة.

يحق ملدير سجل اكتتاب املؤسسات، شريطة احلصول على موافقة الهيئة، خفض عدد أسهم االكتتاب اخملصصة للمؤسسات املكتتبة إلى  ثالثة ماليني وخمسة عشر الف 
سهم )3.015.000( سهم متثل )5%( من أسهم االكتتاب، وذلك إذا جتاوز عدد املكتتبني األفراد ثمامنئة وأربعة وأربعون الف و مائتني)844.200( مكتتب، أو في أي حالة أخرى بعد 
موافقة الهيئة، وفي حال حتقق ذلك، سيرتفع عدد أسهم االكتتاب اخملصصة للمكتتبني األفراد مبقدار خمسة عشر مليون وخمس وسبعني الف )15.075.000( سهم من 
األسهم املطروحة، ليبلغ مجموع األسهم اخملصصة لشريحة املكتتبني األفراد سبعة وخمسني مليون ومائتان وخمس وثمانني الف )57.285.000( سهم، متثل )95%( من إجمالي 

عدد أسهم االكتتاب.

ويعتبر التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه ألي من البنوك املستلمة مبثابة اتفاقية ملزمة بني الشركة واملكتتب.

ميتلك املساهمون احلاليون 100% من رأس املال املصدر للشركة قبل االكتتاب وسيتملكون 50% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس املال والطرح. وميكن للمكتتبني احلصول 
على نشرة اإلصدار ونشرة اإلصدار اخملتصرة وطلب االكتتاب من البنوك املستلمة التالية:

مجموعة سامبا املالية
املركز الرئيس، ص.ب.833، الرياض - 11421، اململكة العربية السعودية 

مصرف الراجحي
املركز الرئيسي، ص.ب. 28، الرياض - 11411، اململكة العربية السعودية 

البنك األهلي التجاري
املركز الرئيسي، ص.ب. 3555جدة – 21481، اململكة العربية السعودية 

البنك العربي الوطني
املركز الرئيسي، ص.ب. 9802، الرياض - 11423، اململكة العربية السعودية 

البنك السعودي البريطاني
املركز الرئيس، ص.ب. 9084، الرياض- 11413، اململكة العربية السعودية 

بنك الرياض
املركز الرئيسي، ص.ب. 22622، الرياض – 11416، اململكة العربية السعودية 

البنك السعودي الفرنسي
املركز الرئيسي، ص.ب. 56006، الرياض - 11554، اململكة العربية السعودية 
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البنك السعودي الهولندي
املركز الرئيسي، ص.ب. 1467، الرياض – 11431، اململكة العربية السعودية

بنك اجلزيرة
املركز الرئيس، ص.ب. 6277، جدة - 21442، اململكة العربية السعودية

البنك السعودي لالستثمار
املركز الرئيسي، ص.ب. 3533، الرياض - 11481، اململكة العربية السعودية

بنك البالد
املركز الرئيسي ص.ب. 140 ، الرياض – 11411، اململكة العربية السعودية

سيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك املذكورة في اململكة العربية السعودية من تاريخ 1429/08/10 هـ إلى تاريخ 1429/08/19هـ )املوافق 2008/08/11م إلى 
البنك املستلم بختمه وتزويد املكتتب بصوره منه. وفي حال تبني أن املعلومات املقدمة في طلب االكتتاب غير  2008/08/20م(، وعند توقيع وتقدمي طلب االكتتاب سيقوم 

مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البنك املستلم، فسيعتبر طلب االكتتاب الغياً.

يجب على املكتتب أن يوضح في طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها ويكون املبلغ اإلجمالي املطلوب من كل متقدم لالكتتاب هو حاصل ضرب عدد األسهم 
التي يرغب االكتتاب بها بسعر االكتتاب البالغ 12 ريال سعودي للسهم. إن احلد األدنى لالكتتاب هو خمسني)50( سهم، ويجب أن تكون أي زيادة عن ذلك مبضاعفات احلد األدنى. 

بينما احلد األقصى لالكتتاب هو )500.000( سهم.

يجب تقدمي طلب االكتتاب وإجمالي مبلغ االكتتاب خالل فترة االكتتاب مع إرفاق املستندات التالية )حسبما ينطبق احلال(، على أن يقوم موظف البنك مبطابقة األصل مع 
الصورة وإعادة األصل للمكتتب أو الوكيل:

• أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد
• أصل وصورة دفتر العائلة )ألفراد العائلة(

• أصل وصورة صك الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك اإلعالة الشرعية
• أصل وصورة صك الوالية )لأليتام(

• أصل وصورة صك الطالق )ألبناء املرأة السعودية املطلقة من زوج غير سعودي(
• أصل وصورة شهادة الوفاة)ألبناء املرأة السعودية األرملة من زوج غير سعودي(

• أصل وصورة شهادة امليالد )ألبناء املرأة السعودية املطلقة أو األرملة من زوج غير سعودي(

يقتصر التوكيل بني أفراد األسرة من الدرجة األولى )األوالد واألبوين(. وفي حالة تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب، يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب االكتتاب 
وأن يرفق أصل وصورة وكالة سارية املفعول. كما يجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة للمقيمني في اململكة العربية السعودية، أو من خالل السفارة أو 

القنصلية السعودية في بلد املكتتب بالنسبة لألشخاص املقيمني خارج اململكة العربية السعودية.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيسي وأفراد العائلة املقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي يتقدم بها املكتتب 
املبالغ  تعاد جميع  )ب(  الرئيس،  املكتتب  باسم  التابعني  واملكتتبني  الرئيس  للمكتتب  يتم تسجيل جميع األسهم اخملصصة  )أ(  يأتي:  ذلك ما  ويترتب على  الرئيس بطلبها، 
الفائضة عن األسهم غير اخملصصة إلى املكتتب الرئيس، )جـ( يحصل املكتتب الرئيس على كامل أرباح األسهم املوزعة عن األسهم اخملصصة له وللمكتتبني التابعني. وفي 
حال رغبة الزوجة االكتتاب باسمها وأن تسجل األسهم اخملصصة لها حلسابها، فإنه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل وسوف يتم حينها اعتماد طلب االكتتاب املقدم 

منها وإضافة األسهم اخملصصة حلسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها.

يُستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة: 
)1( إذا رغب املكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم املكتتب الرئيس، 

)2( إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن املكتتب الرئيس.

يجوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصاحلها في أسهم الشركة على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو 
أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر.

خالل االكتتاب، يعرف األبناء غير السعوديني باإلقامة سارية املفعول فقط وال يقبل التعريف باجلواز أو شهادة امليالد. ويضاف األبناء غير السعوديني لنماذج اكتتاب أمهاتهم وال 
يحق لهم االكتتاب كمكتتبني رئيسيني. احلد األعلى ألعمار األبناء غير السعوديني املضافني في طلب االكتتاب هو 18 سنة. ويجب التصديق على كافة املستندات املصدرة من 

حكومات أجنبية عن طريق السفارة السعودية أو القنصلية املعنية.

ويقر كل مكتتب على االكتتاب في األسهم احملددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات االكتتاب املقدمة من املكتتب مقابل مبلغ يساوي عدد االسهم املطلوب االكتتاب فيها 
مضروباً بسعر االكتتاب البالغ 12 ريال سعودي لكل سهم. ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم الذي مت تخصيصه له عند حتقق كل من الشروط التالية:

)1( تقدمي املكتتب الستمارة طلب االكتتاب إلى أي من البنوك املستلمة، 
)2( دفع املكتتب القيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها بالكامل للبنك املستلم، 

)3( تقدمي البنك املستلم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهم.
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تسدد كامل قيمة األسهم املكتتب بها لدى أحد فروع البنوك املستلمة باخلصم من حساب املكتتب لدى البنك املستلم الذي قدم له طلب االكتتاب. وسيقبل املكتتب عدد 
األسهم اخملصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اكتتب بها.

15-2 سياسة التخصيص واالسترداد
سيقوم مدير االكتتاب و البنوك املستلمة بفتح حساب يسمى: » االكتتاب العام في شركة كيمائيات امليثانول » ويقوم مدير االكتتاب وكل بنك مستلم بإيداع جميع املبالغ 

التي قام بتحصيلها من املكتتبني في احلساب املذكور. بعد ستة أيام من انتهاء فترة االكتتاب، سيتم تخصيص أسهم االكتتاب على النحو التالي:

تخصيص األسهم بالنسبة لشريحة املكتتبني
سوف يتم تخصيص 50 سهم كحد أدنى لكل مكتتب، و سيخصص ما تبقى من أسهم االكتتاب على أساس تناسبي بناء على نسبة ما يطلبه كل مكتتب إلى إجمالي 
األسهم املطلوب االكتتاب فيها. وفي حالة االكتتاب بأكثر من أسهم االكتتاب وزيادة األسهم املكتتب بها من قبل املكتتبني على نسبة 70% من أسهم االكتتاب. فسوف يتم 
تخصيص نسبة 25% أخرى من أسهم االكتتاب لشريحة األفراد و تخفيض شريحة املؤسسات االستثمارية تبعا لذلك. علما بأن الشركة ال تضمن احلد األدنى للتخصيص و 

هو خمسني )50( سهم إذا جتاوز عدد املكتتبني 844.200 مكتتب، أو في حالة أخرى بعد موافقة الهيئة، و في هذه احلالة، سيتم التخصيص بالتساوي على عدد املكتتبني.

تخصيص األسهم بالنسبة لشريحة املؤسسات
وسيتم تخصيص أسهم االكتتاب على املؤسسات االستثمارية وفقا ملا تراه الشركة مناسباً بعد االنتهاء من تخصيص شريحة األفراد.

شريحتا املكتتبني و املؤسسات االستثمارية
ومن املتوقع أن تعلن شركة كيمائيات امليثانول عن عدد األسهم النهائي الذي مت تخصيصه للمتقدمني و فائض االكتتاب، إن وجد، في موعد أقصاه يوم 1429/08/25هـ )املوافق 
2008/08/26م( في الصحف احمللية التي تصدر في اململكة العربية السعودية و سيبدأ مدير االكتتاب و البنوك املستلمة في عملية رد أموال فائض االكتتاب إلى مقدمي 

الطلبات املعنيني.

سيقوم مدير االكتتاب و البنوك املستلمة بإرسال إشعار تخصيص للمكتتبني يحدد العدد النهائي لألسهم التي مت تخصيصها و مبلغ فائض االكتتاب ) إن وجد ( الذي سيرد 
إليهم. كذلك ستقوم البنوك املستلمة برد مبالغ فائض االكتتاب عن األسهم التي لم تخصص للمتقدمني املعنيني حسبما ينص عليه إشعار التخصيص بدون اقتطاع أية 
رسوم أو احتجاز أي مبلغ، وذلك بإيداعها في حسابات مقدمي الطلبات. و لالستفسار أو طلب املزيد من املعلومات، ميكن للمتقدم االتصال بفرع البنك املستلم الذي قدم فيه 

طلب االكتتاب.

15-3 إقرارات 
مبوجب تعبئة و تقدمي طلب االكتتاب، فان املكتتب:

• يوافق على اكتتابه في شركة كيمائيات امليثانول بعدد األسهم املوضحة في طلب االكتتاب.
• يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار و على كافة محتوياتها بعناية و فهم مضمونها.

املذكورة. األسهم  في  اكتتب  ذلك  على  وبناء  اإلصدار،  نشرة  في  الواردة  الشروط  و  امليثانول  كيمائيات  لشركة  األساسي  النظام  على  • يوافق 
• ال يتنازل عن حقه مبطالبة شركة كيمائيات امليثانول و الرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو 

غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قبوله باالكتتاب في حال إضافتها في النشرة. 
• يعلن أنه لم يسبق له وال ألحد من  األفراد املشمولني في طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب أخر في أسهم شركة كيمائيات امليثانول، و للشركة احلق في رفض كافة 

الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب.
• يعلن قبوله األسهم اخملصصة له مبوجب طلب االكتتاب و قبوله كافة شروط و تعليمات االكتتاب الواردة في الطلب و في نشرة اإلصدار.

• يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقدميه للبنك املستلم.

15-4 بنود متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم لصاحلهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. 
ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه حتديدا في هذه النشرة، وال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها من األطراف 

املشار إليهم في هذه النشرة دون احلصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر. مت إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية فقط.

15-5 سوق تداول األسهم
مت تأسيـس نظام تداول في عام 2001م، كنظام بديل لنظام معلومات األوراق املاليـة اإللكترونـي، وبدأ تداول األسهم اإللكترونـي في اململكة عام 1990م. وقد بلغت القيمة 
السوقية لألسهم املتداولة عبر نظام تداول 1.737 مليار ريال سعودي حتى نهاية يوم  1429/7/19هـ )املوافق 2008/07/22م(. ويبلغ عدد الشركات املساهمة املدرجة في النظام  

124 شركات حتى تاريخه.

ونظام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداًء بتنفيذ الصفقة وانتهاًء بالتسوية. ويتم التداول من الساعة 11 صباحاً وحتى 3:30 ظهراً. ويتم خاللها تنفيذ األوامر. 
أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها صباحاً من الساعة 10 إضافة لفترة قبل اإلغالق من الساعة 3:30 إلى 4:40 مساًء. وتتغير هذه األوقات خالل 
شهر رمضان وتُعلَن من ِقَبل إدارة تداول.هذا وتنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وحتديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام، تُنفذ أوامر السوق 

أوالً، وتليها األوامر محددة السعر. وفي حال إدخال عدة أوامر بالسعر نفسه فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.
ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، وتوفير بيانات السوق بشكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني 
مثل رويترز. وتتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي نقل ملكية األسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة. ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات 

األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. وتقع على عاتق الهيئة مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

15-6 تداول األسهم املطروحة في نظام تداول
من املتوقع أن يبدأ التعامل في األسهم املطروحة حالياً على نظام تداول فور االنتهاء من عملية التخصيص، وسوف يعلن سوق األسهم عن تاريخ التعامل في األسهم على 
نظام تداول متى ما تقرر ذلك علماً أن التواريخ والفترات الزمنية الواردة في نشرة اإلصدار هذه هي مجرد مؤشرات ويجوز تغييرها أو متديدها حسب تقدير هيئة السوق املالية.

يجوز التعامل في األسهم املطروحة فقط بعد تخصيصها وإيداعها في حسابات كل مؤسسة أو مقدم طلب في نظام تداول وبعد تسجيل الشركة في القائمة الرسمية 
وقبول تداول األسهم في سوق األسهم. يُحظر متاماً التعامل املسبق في األسهم املطروحة قبل طرحها في السوق ويتحمل مقدمو الطلبات الذين ميارسون أي نشاطات تعامل 

مسبق املسئولية عن تصرفاتهم وعن أي مخاطر ناجمة عن ذلك بينما ال تقع على الشركة أية التزامات قانونية في مثل هذه احلالة.
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16-  املستندات املتاحة للفحص واملعاينة

ستتوفر املستندات التالية للفحص في املركز الرئيسي للشركة بالدمام )انظر العنوان في صفحة د ( ملدة 14 يوم تبدأ قبل بدأ االكتتاب بإسبوع من الساعة 8.30 صباحاً حتى 
الساعة 5 مساًء من 1429/08/03هـ )املوافق 2008/08/04م( وتستمر حتى نهاية دوام يوم 1429/08/17هـ )املوافق 2008/08/18م(:

• قرار الشركاء بتحول الشركة إلى شركة مساهمة.
• قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن حتول الشركة إلى شركة مساهمة.

• شهادة  السجل التجاري للشركة.
• النظام األساسي للشركة.

• موافقة هيئة السوق املالية لطرح األسهم.
• القوائم املالية املراجعة للسنوات املالية 2005 و2006 و2007م.

• موافقة خطية من مكتب إرنست ويونغ على نشر تقريرهم ضمن نشرة اإلصدار.
• موافقة خطية من مكتب كليفورد تشانس وشركة اجلدعان وشركاؤهم  محامون ومستشارون قانونيون على ذكر أسمائهم وشعاراتهم كمستشارين قانونيني للشركة.

• موافقة خطية من نكسانت على إيراد مقتطفات من تقريرهم في هذه النشرة.
• تقرير نكسانت عن أبحاث السوق

• تقرير نكسانت التقني حلزمة املشلريع
• تقرير ساميون عن حزمة املشاريع

اإلصدار.  نشرة  في  به  يظهر  الذي  واحملتوى  بالشكل  وشعارهم  اسمهم  استخدام  وعلى  النشرة  هذه  في  تقريرهم  من  مقتطفات  إيراد  على  ساميون  من  خطية  • موافقة 
والسدحان. الفوزان  جي.  أم.  بي.  كيه.  قبل  من  املعد  املالية  املراجعة  مستشار  • تقارير 

• تقرير التقييم املعد من قبل املستشار املالي.
• الترخيص الصناعي.

السعودية،  ارامكو  وشركة  كيمانول  بني  الغاز  امداد  اتفاقيات  توقيع  على  املوافقة  املتضمن  الوزارة  وخطاب  السعودية،  أرامكو  من  الصادر  الغاز  تخصيص  • خطاب 
• العقود مع األطراف ذات العالقة الواردة في القسم 12-12 )املعلومات القانونية - عقود األطراف ذات العالقة(.

• اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، و
• االتفاقية املبرمة بني الشركة والبنوك املستلمة.
• اتفاقية املرابحة األساسية مع البنوك التجارية.

• اتفاقية قرض الصندوق املؤرخة في 1429/5/5هـ )املوافق 2008/5/10م(.
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17ـ القوائم املالية املراجعة

مت إعداد القوائم املالية املراجعة للسنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2005م، و 2006م، و 2007م و االيضاحات املرفقة، التي سترد في هذا اجلزء، وفقاً لألسس احملاسبية الصادرة 
عن جمعية احملاسبني القانونيني السعوديني. وتعد الشركة قوائمها املالية بالريال السعودي. 

17-1 إقرار مجلس اإلدارة عن املعلومات املالية
يؤكد مجلس اإلدارة ما يلي: 

• مت استخالص البيانات واملعلومات املالية الواردة في هذه النشرة دون أي تغيير جوهري من القوائم املالية املراجعة ؛ 
• مت إعداد القوائم املالية املراجعة وفقاً للمعايير واألسس احملاسبية الصادرة عن جمعية احملاسبني القانونيني السعوديني؛

• ليس هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع املالي للشركة منذ صدور آخر قوائم مالية مراجعة.
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 قائمة المركز الماليقائمة المركز المالي
 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١كما في كما في 

 
 
    ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ 
 ريال سعودي ريال سعودي ايضاح  
    

    الموجودات 
    لموجودات المتداولة لموجودات المتداولة اا

  ٨٨رر٧٤١٧٤١رر٩٤٣٩٤٣   ٢٣٢٣رر٤٨٧٤٨٧رر٢١٢٢١٢    يةيةأرصدة لدى البنوك ونقدأرصدة لدى البنوك ونقد
 ٧٩٧٩رر٧١٦٧١٦رر١٠٧١٠٧   ٨٤٨٤رر٨٩٤٨٩٤رر٨٤٤٨٤٤   ٣  مدفوعة مقدما مدفوعة مقدمابالغبالغمدينون وممدينون وم
   ٢٣٢٣رر٠٤٢٠٤٢رر٤٣٧٤٣٧    ٢٢٢٢رر٤٧٩٤٧٩رر١٢٨١٢٨   ٤ مخزونمخزون

    
  ١١١١١١رر٥٠٠٥٠٠رر٤٨٧٤٨٧    ١٣٠١٣٠رر٨٦١٨٦١رر١٨٤١٨٤    

    الموجودات غير المتداولةالموجودات غير المتداولة
 ١٠٠١٠٠رر١٠٨١٠٨   ٣٣رر٣٠٨٣٠٨رر٦٤٠٦٤٠   ٥ مصاريف مؤجلة 

   ٢٢٩٢٢٩رر٦٣٨٦٣٨رر٦١٢٦١٢    ٢٩٢٢٩٢رر٨١١٨١١رر٦٧٣٦٧٣   ٦  ومعدات  ومعدات آالتآالتووممتلكات ممتلكات 
      
   ٢٢٩٢٢٩رر٧٣٨٧٣٨رر٧٢٠٧٢٠    ٢٩٦٢٩٦رر١٢٠١٢٠رر٣١٣٣١٣    
    

  ٣٤١٣٤١رر٢٣٩٢٣٩رر٢٠٧٢٠٧    ٤٢٦٤٢٦رر٩٨١٩٨١رر٤٩٧٤٩٧     الموجودات الموجوداتاجمالياجمالي
    

    المطلوبات وحقوق الملكيةالمطلوبات وحقوق الملكية
    

    المطلوبات المتداولة المطلوبات المتداولة 
 ٢٦٢٦رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٣٤٣٤رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٧ قسط جاري من قروض ألجلقسط جاري من قروض ألجل

 ٦٢ر١٤١ر١٩٩  ٧٧ر٠٠٠ر٠٠٠  ٨ حسابات مكشوفة لدى البنوك وقروض قصيرة األجل حسابات مكشوفة لدى البنوك وقروض قصيرة األجل 
   ٢٧٢٧رر٥٠٢٥٠٢رر٨٣١٨٣١    ٥٨٥٨رر٢٤٣٢٤٣رر٢٢٥٢٢٥   ٩ دائنون ومبالغ مستحقة الدفع دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

    
   ١١٦١١٦رر١٤٤١٤٤رر٠٣٠٠٣٠   ١٦٩١٦٩رر٧٤٣٧٤٣رر٢٢٥٢٢٥    
    

    المطلوبات غير المتداولةالمطلوبات غير المتداولة
 ٤٤رر٥٦١٥٦١رر٥٢٥٥٢٥   ٦٦رر٤١٧٤١٧رر٥٩٧٥٩٧    مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   ٦٨٦٨رر٣١٧٣١٧رر٩٦٧٩٦٧    ٦٨٦٨رر٨٦٦٨٦٦رر٦٦٨٦٦٨   ٧ قروض ألجلقروض ألجل
    
  ٧٢٧٢رر٨٧٩٨٧٩رر٤٩٢٤٩٢    ٧٥٧٥رر٢٨٤٢٨٤رر٢٦٥٢٦٥    
    

    رأس المال واالحتياطياترأس المال واالحتياطيات
 ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ١٠ رأس المال رأس المال 

 -           ٣٣رر٩٧٣٩٧٣رر٨٣٢٨٣٢   ١١ احتياطي نظامي احتياطي نظامي 
   ٢٢رر٢١٥٢١٥رر٦٨٥٦٨٥    ٢٧٢٧رر٩٨٠٩٨٠رر١٧٥١٧٥    أرباح مبقاة أرباح مبقاة 

    
   ١٥٢١٥٢رر٢١٥٢١٥رر٦٨٥٦٨٥    ١٨١١٨١رر٩٥٤٩٥٤رر٠٠٧٠٠٧    إجمالي حقوق الملكيةإجمالي حقوق الملكية

    
   ٣٤١٣٤١رر٢٣٩٢٣٩رر٢٠٧٢٠٧    ٤٢٦٤٢٦رر٩٨١٩٨١رر٤٩٧٤٩٧    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

    
 
 

 ٠٠ جزءا من هذه القوائم المالية  جزءا من هذه القوائم المالية ١٨١٨ الى  الى ١١ المرفقة من  المرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتشكل تشكل 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة 
 

 قائمة الدخلقائمة الدخل
 ٢٠٠٥٢٠٠٥   ديسمبر ديسمبر٣١٣١للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
 
  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ 
 ريال سعودي ريال سعودي       إيضاح     إيضاح  
    

 ٢٣٣٢٣٣رر٥٩٥٥٩٥رر٩٣٦٩٣٦   ٣١١٣١١رر٨١٢٨١٢رر١٨٥١٨٥    المبيعات المبيعات 
  ))١٦٤١٦٤رر٣٥٦٣٥٦رر١٦٦١٦٦((  ))٢١٣٢١٣رر٤٣٠٤٣٠رر١٤٣١٤٣((  تكلفة المبيعات تكلفة المبيعات 

    
  ٦٩٦٩رر٢٣٩٢٣٩رر٧٧٠٧٧٠    ٩٨٩٨رر٣٨٢٣٨٢رر٠٤٢٠٤٢    اإلجمالياإلجماليالربح الربح 

    
    المصاريف 
 ))٢٤٢٤رر٢٧٤٢٧٤رر٤٤٥٤٤٥(( ))٣٣٣٣رر٧٤٩٧٤٩رر٤٥٠٤٥٠(( ١٢ بيع وتوزيعبيع وتوزيع

  ))١٣١٣رر٨٣٨٨٣٨رر٥٢٤٥٢٤((  ))١٦١٦رر٧١٣٧١٣رر٠٧٦٠٧٦(( ١٣   وإداريةوإداريةعمومية عمومية 
    
  ))٣٨٣٨رر١١٢١١٢رر٩٦٩٩٦٩((  ))٥٠٥٠رر٤٦٢٤٦٢رر٥٢٦٥٢٦((  
    

 ٣١ر١٢٦ر٨٠١  ٤٧ر٩١٩ر٥١٦    من العمليات الرئيسية من العمليات الرئيسيةالدخلالدخل
    

 ١١رر١٠٤١٠٤رر٦١٤٦١٤   ١١رر٣٠٩٣٠٩رر٤٦٦٤٦٦   ١٤ ، بالصافي، بالصافيإيرادات أخرى إيرادات أخرى 
  ))٥٥رر١٤٠١٤٠رر٣٠٥٣٠٥((  ))٨٨رر١٥٥١٥٥رر٥٧٩٥٧٩((  أعباء ماليةأعباء مالية

    
  ٢٧٢٧رر٠٩١٠٩١رر١١٠١١٠   ٤١٤١رر٠٧٣٠٧٣رر٤٠٣٤٠٣     الزكاة الزكاةقبل حسابقبل حساب  الدخلالدخل

    
  ))٦٦٢٦٦٢رر٣٠٩٣٠٩((  ))١١رر٣٣٥٣٣٥رر٠٨١٠٨١(( ١٥ زكاة زكاة 

    
  ٢٦٢٦رر٤٢٨٤٢٨رر٨٠١٨٠١    ٣٩٣٩رر٧٣٨٧٣٨رر٣٢٢٣٢٢    صافي دخل السنة 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٠٠ جزءا من هذه القوائم المالية  جزءا من هذه القوائم المالية ١٨١٨ الى  الى ١١ المرفقة من  المرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتشكل تشكل 



 

 
 

 

 ة ة شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودشركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدود
 

 قائمة التدفقات النقديةقائمة التدفقات النقدية
 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

      ٢٠٠٤     ٢٠٠٥ 
   ريال سعودي   ريال سعودي    

    النشاطات التشغيلية 
 ٢٧٢٧رر٠٩١٠٩١رر١١٠١١٠   ٤١٤١رر٠٧٣٠٧٣رر٤٠٣٤٠٣    قبل حساب الزكاة قبل حساب الزكاة دخل دخل الال

    ::التعديالت لـ التعديالت لـ 
 ١٤١٤رر٩٠٤٩٠٤رر٣٧٤٣٧٤   ١٧١٧رر٤٢٨٤٢٨رر٢٤٦٢٤٦    االستهالك االستهالك  
 ٦٧١ر٢٧٤  ٥٠ر٠٥٣     اإلطفاءاإلطفاء 
 )٩٦٧ر٧٤٨( ١ر٨٥٦ر٠٧٢   مكافاة نهاية الخدمة للموظفين ، بالصافيمكافاة نهاية الخدمة للموظفين ، بالصافي 
 ٥ر١٤٠ر٣٠٥  ٨ر١٥٥ر٥٧٩   أعباء ماليةأعباء مالية 
  )١٠٩ر٥٥١(  )٤٠ر٦٩٧(  ربح بيع آالت ومعدات ربح بيع آالت ومعدات  
 ٤٦ر٧٢٩ر٧٦٤  ٦٨ر٥٢٢ر٦٥٦   
    

    ::التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
 ))١٣١٣رر٢٣٤٢٣٤رر٠٩٦٠٩٦(( ))٥٥رر١٧٨١٧٨رر٧٣٧٧٣٧((  المدينون المدينون  
 ))٣٣رر٤٦٠٤٦٠رر٢١٩٢١٩(( ٥٦٣٥٦٣رر٣٠٩٣٠٩      مخزونمخزونالال 
  )٣٩ر٩٣٢(  ١٢ر٨٩٩ر٩٨٥   الدائنونالدائنون 
    

 ٢٩٢٩رر٩٩٥٩٩٥رر٥١٧٥١٧   ٧٦٧٦رر٨٠٧٨٠٧رر٢١٣٢١٣    العملياتالعملياتمن من النقدية النقدية 
    

 ))٥٥رر١٤٠١٤٠رر٣٠٥٣٠٥(( ))٨٨رر١٥٥١٥٥رر٥٧٩٥٧٩((  اعباء مالية مدفوعة اعباء مالية مدفوعة 
  ))٦٥١٦٥١رر٤٧٥٤٧٥((  ))٨٦٨٨٦٨رر٣٥٨٣٥٨((  زكاة مدفوعة 

    
  ٢٤٢٤رر٢٠٣٢٠٣رر٧٣٧٧٣٧    ٦٧٦٧رر٧٨٣٧٨٣رر٢٧٦٢٧٦    ات التشغيلية  النشاطمنصافي النقدية 

    
    النشاطات االستثمارية النشاطات االستثمارية 

 ))٣٨٣٨رر١٢٢١٢٢رر٤٤٥٤٤٥(( ))٨٠٨٠رر٦٩٣٦٩٣رر٢٤١٢٤١((  شراء آالت ومعدات شراء آالت ومعدات 
  ١٣٣ر٧٩٩  ١٣٢ر٦٣١   بيع اآلت ومعداتبيع اآلت ومعدات

  -            ))٣٣رر٢٥٨٢٥٨رر٥٨٥٥٨٥((  مصاريف مؤجلة متكبدة 
    

  ))٣٧٣٧رر٩٨٨٩٨٨رر٦٤٦٦٤٦((  ))٨٣٨٣رر٨١٩٨١٩رر٩٥٩٥١١((   النشاطات االستثمارية المستخدمة فيصافي النقدية 
    

    النشاطات التمويلية النشاطات التمويلية 
 صافي الحركة في الحسابات المكشوفة لدى البنوك صافي الحركة في الحسابات المكشوفة لدى البنوك 

   األجلاألجل    والقروض القصيرة     والقروض القصيرة 
  

 ١٤١٤رر٨٥٨٨٥٨رر٨٠١٨٠١  
 
 ٢٨٢٨رر٦٤٧٦٤٧رر٩٦٤٩٦٤  

 ))٣٣رر٦٥٧٦٥٧رر٣٣٢٣٣٢(( ٨٨رر٥٤٨٥٤٨رر٧٠١٧٠١    صافي الحركة في القروض ألجلصافي الحركة في القروض ألجل
 -           ١٧١٧رر٣٧٣٣٧٣رر٦٨٦٦٨٦    صافي الحركة في مبلغ مستحق الى مقاول مشروعصافي الحركة في مبلغ مستحق الى مقاول مشروع

  ))١٠١٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠((  ))١٠١٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠((  توزيعات أرباح مدفوعةتوزيعات أرباح مدفوعة
    

  ١٤١٤رر٩٩٠٩٩٠رر٦٣٢٦٣٢    ٣٠٣٠رر٧٨١٧٨١رر١٨٨١٨٨    النشاطات التمويليةمن صافي النقدية 
    

 ١١رر٢٠٥٢٠٥رر٧٢٣٧٢٣   ١٤١٤رر٧٤٥٧٤٥رر٢٦٩٢٦٩    األرصدة لدى البنوك والنقدية األرصدة لدى البنوك والنقدية في في الزيادة الزيادة 
    
  ٧٧رر٥٣٦٥٣٦رر٢٢٠٢٢٠    ٨٨رر٧٤١٧٤١رر٤٣٤٣٩٩    في بداية السنة في بداية السنة ألرصدة لدى البنوك والنقدية ألرصدة لدى البنوك والنقدية اا

    
  ٨٨رر٧٤١٧٤١رر٩٤٣٩٤٣    ٢٣٢٣رر٤٨٧٤٨٧رر٢١٢٢١٢     في نهاية السنةفي نهاية السنةاألرصدة لدى البنوك والنقدية األرصدة لدى البنوك والنقدية 

 
 ٠٠ جزءا من هذه القوائم المالية  جزءا من هذه القوائم المالية ١٨١٨ الى  الى ١١ المرفقة من  المرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتشكل تشكل 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة 
 

 قائمة التغيرات في حقوق الشركاءقائمة التغيرات في حقوق الشركاء
 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١هية في هية في للسنة المنتللسنة المنت

 
 
 
   األرباحاألرباح     االحتياطي     
 المجموعالمجموع             المبقاة    النظامي     رأس المال رأس المال     
  ريال سعودي ريال سعودي     ريال سعودي   ريال سعودي ريال سعودي    ريال سعودي ريال سعودي   
     

  ١٣٥ر٧٨٦ر٨٨٤   ٦٩٦٩رر٤٧٦٤٧٦رر٥٦٦٥٦٦    ٨٨رر٣١٠٣١٠رر٣١٨٣١٨    ٥٨ر٠٠٠ر٠٠٠  ٢٠٠٢٠٠٣٣ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١الرصيد في الرصيد في 
     

 ٢٦٢٦رر٤٢٨٤٢٨رر٨٠١٨٠١   ٢٦٢٦رر٤٢٨٤٢٨رر٨٠١٨٠١   -           -           خل السنةخل السنةصافي دصافي د
     

 -      ))٢٢رر٦٤٢٦٤٢رر٨٨٠٨٨٠(( ٢٢رر٦٤٢٦٤٢رر٨٨٠٨٨٠   -           المحول الى االحتياطي النظاميالمحول الى االحتياطي النظامي
     

 )١٠ر٠٠٠ر٠٠٠(  ))١٠١٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠(( -           -      توزيعات ارباحتوزيعات ارباح
     

 من االحتياطي النظامي تحويالت 
    واألرباح المبقاة الى رأس المال    

  -       ))٨١٨١رر٠٤٦٠٤٦رر٨٠٢٨٠٢((  ))١٠١٠رر٩٥٣٩٥٣رر١٩٨١٩٨((  ٩٢ر٠٠٠ر٠٠٠  )١٠ايضاح    (
     

  ١٥٢١٥٢رر٢١٥٢١٥رر٦٨٥٦٨٥      ٢٢رر٢١٥٢١٥رر٦٨٥٦٨٥    -           ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠     ٢٠٠٢٠٠٤٤ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١الرصيد في الرصيد في 
     

 ٣٩ر٧٣٨ر٣٢٢  ٣٩٣٩رر٧٣٨٧٣٨رر٣٢٢٣٢٢   -           -           صافي دخل السنة صافي دخل السنة 
     

 -      ))٣٣رر٩٧٣٩٧٣رر٨٣٢٨٣٢(( ٣٣رر٩٩٧٣٧٣رر٨٣٢٨٣٢   -      المحول الى االحتياطي النظامي المحول الى االحتياطي النظامي 
     

  )١٠ر٠٠٠ر٠٠٠(  ))١٠١٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠((  -            -      أرباحتوزيعات 
     

  ١٨١١٨١رر٩٥٤٩٥٤رر٠٠٧٠٠٧    ٢٧٢٧رر٩٨٠٩٨٠رر١٧٥١٧٥    ٣٣رر٩٧٣٩٧٣رر٨٣٢٨٣٢   ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١الرصيد في الرصيد في 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٠٠ية ية  جزءا من هذه القوائم المال جزءا من هذه القوائم المال١٨١٨ الى  الى ١١ المرفقة من  المرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتشكل تشكل 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة 
 

  حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 
 

  النشاطات  النشاطات ٠١٠١
 

  ٢٨٢٨ بتـاريخ     بتـاريخ    ٢٠٥٥٠٠١٨٧٠٢٠٥٥٠٠١٨٧٠السجل التجاري رقم    السجل التجاري رقم    بب في المملكة العربية السعودية       في المملكة العربية السعودية      الشركة ذات مسؤولية محـدودة مسجلـة    الشركة ذات مسؤولية محـدودة مسجلـة    
واليوريـا  واليوريـا  ومحاليل الفورمالدهيد   ومحاليل الفورمالدهيد    الشركة انتاج مادة الفورمالدهيد       الشركة انتاج مادة الفورمالدهيد      ، وتزاول ، وتزاول   مم١٩٨٩١٩٨٩ يوليو    يوليو   ٣١٣١هـ الموافق   هـ الموافق   ١٤٠٩١٤٠٩ذو الحجة   ذو الحجة   

من قبل  من قبل  % % ٤٠٤٠من قبل شركاء سعوديين وبنسبة      من قبل شركاء سعوديين وبنسبة      % % ٦٠٦٠وهي مملوكة بنسبة    وهي مملوكة بنسبة     .  . والهيكسا ميثيلين تترامين ومشتقاتها   والهيكسا ميثيلين تترامين ومشتقاتها   فورمالدهيد  فورمالدهيد  
 ..شركاء من دول مجلس التعاون الخليجي شركاء من دول مجلس التعاون الخليجي 

 
  السياسات المحاسبية الهامة السياسات المحاسبية الهامة٠٢٠٢
 

 ونورد فيما يلـي بيانـا بـأهم          ونورد فيما يلـي بيانـا بـأهم         ٠٠م المالية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية            م المالية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية            أعدت القوائ أعدت القوائ 
 : : السياسات المحاسبية المتبعة السياسات المحاسبية المتبعة 

 
 العرف المحاسبي

 ٠٠تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية 
 

 المدينونالمدينون
يتم تقدير الديون المـشكوك  يتم تقدير الديون المـشكوك   .  . غير قابلة للتحصيل  غير قابلة للتحصيل  ناقصا  المخصص ألية مبالغ     ناقصاً المخصص ألية مبالغ     تدرج الحسابات المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي       تدرج الحسابات المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي       

 .. عند تكبدها  عند تكبدها المعدومةالمعدومةويتم شطب الديون ويتم شطب الديون . . فيها عندما ال يتوقع تحصيل كامل المبلغ فيها عندما ال يتوقع تحصيل كامل المبلغ في تحصيلها في تحصيلها 
 

 المخزون
 : :  بالتكلفة او القيمة السوقية ، أيهما أقل وتحدد التكلفة كما يلي  بالتكلفة او القيمة السوقية ، أيهما أقل وتحدد التكلفة كما يلي المخزونالمخزوندرج درج يي
 

 .. المتوسط المرجح  المتوسط المرجح أساسأساستكلفة الشراء على تكلفة الشراء على -  وقطع الغيار واللوازم وقطع الغيار واللوازمامامالخالخالمواد المواد 
   

حصة مناسبة  حصة مناسبة  تكلفة المواد والعمالة المباشرتين مضافا اليها       تكلفة المواد والعمالة المباشرتين مضافا اليها        - البضاعة التامة الصنع البضاعة التامة الصنع 
  أسـاس أسـاس المصاريف غير المباشرة الخاصة بها علـى        المصاريف غير المباشرة الخاصة بها علـى        من  من  

 ..مستوى النشاط العاديمستوى النشاط العادي
 

   اإلطفاءاإلطفاء/ / المصاريف المؤجلة المصاريف المؤجلة 
وتمثل تكاليف ما قبـل     وتمثل تكاليف ما قبـل     . . ف ما قبل االنتاج التي تعتبر بمثابة مصاريف مؤجلة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها                ف ما قبل االنتاج التي تعتبر بمثابة مصاريف مؤجلة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها                 تكالي  تكالي تطفأتطفأ

 المصنع الرئيسية الخاصـة بخطـوط        المصنع الرئيسية الخاصـة بخطـوط       وإضافاتوإضافات  األصلياألصلي التجاري لمصنع الشركة      التجاري لمصنع الشركة     اإلنتاجاإلنتاج المصاريف المتكبدة قبل بدء       المصاريف المتكبدة قبل بدء      اإلنتاجاإلنتاج
 ..مج الكمبيوتر وتكاليف تطبيقاتها على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها مج الكمبيوتر وتكاليف تطبيقاتها على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها  رخصة برا رخصة برارسومرسوم وسيتم إطفاء  وسيتم إطفاء ..االنتاج الجديدة االنتاج الجديدة 

 
 االستهالك / الممتلكات واآلالت والمعدات 

 الممتلكات واآلالت والمعدات مبدئيا  بالتكلفة وتستهلك التكلفة بطريقة القسط الثابت على مدى االعمار االنتاجيـة                 الممتلكات واآلالت والمعدات مبدئياً بالتكلفة وتستهلك التكلفة بطريقة القسط الثابت على مدى االعمار االنتاجيـة                 جميع  جميع تدرجتدرج
سينات على العقارات المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي للتحـسينات             سينات على العقارات المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي للتحـسينات             تطفأ التح تطفأ التح . . المتوقعة للموجودات   المتوقعة للموجودات   

 ..او فترة عقد االيجار أيهما أقصر او فترة عقد االيجار أيهما أقصر 
 

تحمل مصاريف االصالح والصيانة على قائمة الدخل ، بينما ترسمل التحسينات التي من شأنها زيادة قيمة الموجـودات ذات                   تحمل مصاريف االصالح والصيانة على قائمة الدخل ، بينما ترسمل التحسينات التي من شأنها زيادة قيمة الموجـودات ذات                   
 ..هري هري  او إطالة أعمارها بشكل جو او إطالة أعمارها بشكل جوالعالقةالعالقة

 
 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفعالدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم االعتراف بااللتزامات بشأن المبالغ التي يتوجب دفعها مستقبال  لقاء البضائع او الخدمات التي يتم الحصول عليها سـواء                   يتم االعتراف بااللتزامات بشأن المبالغ التي يتوجب دفعها مستقبالً لقاء البضائع او الخدمات التي يتم الحصول عليها سـواء                   
 ..اصدر المورد بها فواتير ام ال اصدر المورد بها فواتير ام ال 

 شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة 



 

 
 

 

 
 ))تتمةتتمة((مالية مالية  حول القوائم ال حول القوائم الإيضاحاتإيضاحات

 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 
 

 ))تتمةتتمة(( السياسات المحاسبية الهامة  السياسات المحاسبية الهامة ٠٢٠٢
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 وفقا لنظام  عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالييجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين

 .العمل والعمال السعودي 
 

 المبيعات 
بعد حسم الخصم التجـاري     بعد حسم الخصم التجـاري     بالصافي  بالصافي   للبضاعة الموردة من قبل الشركة خالل السنة          للبضاعة الموردة من قبل الشركة خالل السنة          والمستحقة  والمستحقة ات القيمة المفوترة  ات القيمة المفوترة  تمثل المبيع تمثل المبيع 

 ..وخصم الكمية وخصم الكمية 
 

 العمالت األجنبية
  ٠٠ أسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعـامالت          أسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعـامالت          حسب  حسب ةة السعودي  السعودي تتاألجنبية بالرياال األجنبية بالرياال المعامالت التي تتـم بالعمالت     المعامالت التي تتـم بالعمالت     تسجل  تسجل  

دة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويـل الـسائدة بتـاريخ قائمـة                دة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويـل الـسائدة بتـاريخ قائمـة                ويعاد تحويل أرص  ويعاد تحويل أرص  
 ٠٠تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل   ٠٠المركـز الماليالمركـز المالي

 
 المصاريف المصاريف 

ـ   الالان مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات و             ان مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات و              ـ   تخزين وسيارات ت سليم البـضاعة   سليم البـضاعة   تخزين وسيارات ت
  األخـرى األخـرى  المالية ، تـصنف كافـة المـصاريف           المالية ، تـصنف كافـة المـصاريف          األعباءاألعباءوبإستثناء  وبإستثناء  . .  الى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها         الى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها        باإلضافةباإلضافة

  . .وإداريةوإداريةكمصاريف عمومية كمصاريف عمومية 
 

 الزكاة 
   ٠٠   على قائمة الدخل على قائمة الدخلحملحمل وي وييجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة الزكوية السعوديةيجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة الزكوية السعودية

 



 

 
 

 

 ة المحدودة ة المحدودة شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعوديشركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودي
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
   
 ٢٠٠٤٢٠٠٤         ٢٠٠٥٢٠٠٥        المدفوعة مقدما المدفوعة مقدمابالغبالغ المدينون والم المدينون والم٠٣٠٣
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٥٦٥٦رر١٢٨١٢٨رر٠٣٩٠٣٩   ٧٦٧٦رر٩٣٣٩٣٣رر٥٩٢٥٩٢   مدينون تجاريون مدينون تجاريون 
 ١٣١٣رر٢٠٨٢٠٨رر٩٣٨٩٣٨   ٥٥رر٨٢١٨٢١رر٠٤٤٠٤٤   دفعات مقدمة الى مورديندفعات مقدمة الى موردين

 ٨٨رر٦٩٦٦٩٦رر٧١٨٧١٨   -           ))١٤١٤  اإليضاحاإليضاح((جهات منتسبة جهات منتسبة مبالغ مستحقة من مبالغ مستحقة من 
 ٩٨٤ر١٥٤  ١ر٣٢٨ر٣٦٠  مدينون اخرون مدينون اخرون 

  ٦٩٨٦٩٨رر٢٥٨٢٥٨    ٨١١٨١١رر٨٤٨٨٤٨   مصاريف مدفوعة مقدما مصاريف مدفوعة مقدماً
   
  ٧٩٧٩رر٧١٦٧١٦رر١٠٧١٠٧    ٨٤٨٤رر٨٩٤٨٩٤رر٨٤٤٨٤٤   
   
 ٢٠٠٤٢٠٠٤         ٢٠٠٥٢٠٠٥       مخزونمخزونالال  ٠٤٠٤
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٣٣رر٤٧٢٤٧٢رر٥٨٣٥٨٣   ٣٣رر٦٨٤٦٨٤رر٧٩٩٧٩٩   مواد خاممواد خام
 ٦٦رر٥٢٦٥٢٦رر١٥٤١٥٤   ٣٣رر٢٢١٢٢١رر١٨٥١٨٥   مة الصنع مة الصنع بضاعة تابضاعة تا

  ١٣١٣رر٠٤٣٠٤٣رر٧٠٠٧٠٠    ١٥١٥رر٥٧٣٥٧٣رر١٤٤١٤٤   قطع غيار ولوزام قطع غيار ولوزام 
   
  ٢٣٢٣رر٠٤٢٠٤٢رر٤٣٧٤٣٧    ٢٢٢٢رر٤٧٩٤٧٩رر١٢٨١٢٨   
   
 المصاريف المؤجلة المصاريف المؤجلة   ٠٥٠٥
 
  تكاليف ما قبل  تكاليف ما قبل  

      االنتاج     االنتاج
 رخصة برامج رخصة برامج رسوم رسوم 

 كمبيوتر وتطبيقاتهاكمبيوتر وتطبيقاتهاالال
 

      ٢٠٠٥٢٠٠٥ 
 

        ٢٠٠٤٢٠٠٤ 
  ريال سعودي ريال سعودي ل سعوديل سعودي ريا ريا ريال سعوديريال سعودي     ريال سعوديريال سعودي     

     ::التكلفة التكلفة 
 ٤ر٩١٨ر٢٦١  ٤ر٩١٨ر٢٦١  -      ٤ر٩١٨ر٢٦١     في بداية السنة    في بداية السنة 

 -           ٣٣رر٢٥٨٢٥٨رر٥٨٥٥٨٥   ٣٣رر٢٥٨٢٥٨رر٥٨٥٥٨٥   -              لإلضافات    لإلضافات 
  -            ))٣٣رر٢٠٨٢٠٨رر٣٤٢٣٤٢((  -            ))٣٣رر٢٠٨٢٠٨رر٣٤٢٣٤٢((    الشطب مقابل االطفاء   الشطب مقابل االطفاء

     
  ٤٤رر٩١٨٩١٨رر٢٦١٢٦١    ٤٤رر٩٦٨٩٦٨رر٥٠٤٥٠٤    ٣٣رر٨٨٢٥٢٥رر٥٨٥٥٨٥    ١١رر٧٠٩٧٠٩رر٩١٩٩١٩      في نهاية السنة    في نهاية السنة 

     
     ::اإلطفاء اإلطفاء 

 ٤ر١٤٦ر٨٧٩  ٤ر٨١٨ر١٥٣  -      ٤ر٨١٨ر١٥٣     في بداية السنة    في بداية السنة 
 ٦٧١٦٧١رر٢٧٤٢٧٤   ٥٠٥٠رر٠٥٣٠٥٣   -           ٥٠٥٠رر٠٥٣٠٥٣      المجنب خالل السنة   المجنب خالل السنة

  -            ))٣٣رر٢٠٨٢٠٨رر٣٤٢٣٤٢((  -            ))٣٣رر٢٠٨٢٠٨رر٣٤٢٣٤٢((    االطفاء المتعلق بالشطب   االطفاء المتعلق بالشطب
     

  ٤٤رر٨١٨٨١٨رر١٥٣١٥٣    ١١رر٦٥٩٦٥٩رر٨٦٤٨٦٤    -            ١١رر٦٥٩٦٥٩رر٨٦٤٨٦٤   ةة   في نهاية السن   في نهاية السن
     

  ١٠٠١٠٠رر١٠٨١٠٨    ٣٣رر٣٠٨٣٠٨رر٦٤٠٦٤٠    ٣٣رر٢٥٨٢٥٨رر٥٨٥٥٨٥    ٥٠٥٠رر٠٥٥٠٥٥    صافي القيمة الدفترية صافي القيمة الدفترية
 

 ..تطفأ تكاليف ما قبل اإلنتاج على مدى فترة خمس سنوات تطفأ تكاليف ما قبل اإلنتاج على مدى فترة خمس سنوات 
 
 ..اريخ تطبيقها بنجاح اريخ تطبيقها بنجاح  رخصة برامج الكمبيوتر وتكاليف تطبيقاتها على مدى فترة خمس سنوات من ت رخصة برامج الكمبيوتر وتكاليف تطبيقاتها على مدى فترة خمس سنوات من ترسومرسومسيتم إطفاء سيتم إطفاء   



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة 
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 
 

 لممتلكات واآلالت والمعدات لممتلكات واآلالت والمعدات  ا ا٠٦٠٦
 

 ::أن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي أن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي 
 

 ةة سن سن٣٣,٣٣٣٣,٣٣ المباني المملوكة المباني المملوكة 
  سنوات  سنوات ٥٥  المستأجرة  المستأجرة األراضياألراضيالتحسينات على التحسينات على 

  سنوات  سنوات ١٠١٠ الى  الى ٧٧  المكتبية  المكتبية والمعداتوالمعدات والتركيبات  والتركيبات األثاثاألثاث
  سنوات  سنوات ٨٨ الى  الى ٤٤  وبرامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوترأجهزةأجهزة
  سنة  سنة ٢٠٢٠ الى  الى ١٠١٠    وقطع الغيار الرأسمالية وقطع الغيار الرأسمالية والمعدات والمعداتاآلالتاآلالت

  سنوات سنوات٤٤ السيارات السيارات 
 

 

 المباني   
 والتحسينات  

  األراضيعلى 
 المستأجرة  

      األثاث
 والتركيبات   
 المعداتو  

 المكتبية    

      أجهزة
 وبرامج   
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٢٠٠٤ 

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي   ل سعوديريا  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي 
        ::التكلفة التكلفة 

    في بداية السنة   في بداية السنة
  ٥ر٦٢١ر٤١٨  ٤ر٥٨٠ر٥٢٧  ٢٥ر٧٦٦ر٤٣٥ 

 ٣١٨ر٣٤٥ر١١٧
  ٣٦١ر٦٨٩ر٢٠٠  ٧ر٣٧٥ر٧٠٣ 

 ٣٢٤ر٢٩١ر٣٧٣
 ٣٨ر١٢٢ر٤٤٥  ٨٠ر٦٩٣ر٢٤١  ٦٨ر٠٦٢ر١٣٨  ٩ر٥٧٣ر٧٩٠  ٦٣٤ر٩٠٥  ٦٦٩ر٣١٩  ١ر٧٥٣ر٠٨٩  لالضافاتلالضافات      
 -      -      )١ر٣٤٥ر٤٤٩( -      -      -      ١ر٣٤٥ر٤٤٩   للتحويالت للتحويالت    

 )٧٢٤ر٦١٨(  )٦٦٨ر١٤٧( -      )٦٦٨ر١٤٧(  -       -       -      الستبعادات الستبعادات لل      
        

 ٣٦١ر٦٨٩ر٠٠   ٤٤١ر٧١٤ر٢٩٤  ٧٤ر٠٩٢ر٣٩٢  ٣٢٧ر٢٥٠ر٦٠   ٦ر٢٥٦ر٣٢٣  ٥ر٢٤٩ر٨٤٦   ٢٨ر٨٦٤ر٩٧٣     في نهاية السنة   في نهاية السنة
        
        ::االستهالك االستهالك   

  ٤ر٨٩٢ر٤١٠  ٣ر٥٣٣ر٦٠٨  ٧ر٣٦٥ر٠٦٩     في بداية السنة   في بداية السنة
 ١١٦ر٢٥٩ر٥٠١

  ١٣٢ر٠٥٠ر٥٨٨  -     
 ١١٧ر٨٤٦ر٥٨٤

 ١٤ر٩٠٤ر٣٧٤  ١٧ر٤٢٨ر٢٤٦  -      ١٥ر٤٧٧ر٤٨٧  ٥٤٩ر٦٤٧  ٣٤٥ر٣١٩  ١ر٠٥٥ر٧٩٣  للسنة للسنة المحمل المحمل       
 )٧٠٠ر٣٧٠(  )٥٧٦ر٢١٣( -      )٥٧٦ر٢١٣(  -      -       -      الستبعاداتالستبعاداتلل      
        

 ١٣٢ر٠٥٠ر٥٨٨   ١٤٨ر٩٠٢ر٦٢١  -      ١٣١ر١٦٠ر٧٥   ٥ر٤٤٢ر٠٥٧  ٣ر٨٧٨ر٩٢٧   ٨ر٤٢٠ر٨٦٢     في نهاية السنة   في نهاية السنة
        

        : : صافي القيمة الدفترية صافي القيمة الدفترية 
   ٢٩٢ر٨١١ر٦٧٣  ٧٤ر٠٩٢ر٣٩٢  ١٩٦ر٠٨٩ر٩٨٥   ٨١٤ر٢٦٦  ١ر٠٣٧ر٩١٩   ٢٠ر٤٤٤ر١١١  ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١في في       
        

 ٢٢٩ر٦٣٨ر٦١٢   ٧ر٣٧٥ر٧٠٣  ٢٠٢ر٠٨٥ر٦١٦   ٧٢٩ر٠٠٨  ١ر٠٤٦ر٩١٩   ١٨ر٤٠١ر٣٦٦  ٢٠٠٤٢٠٠٤ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١في في       
         

ة الملكية للجبيل وينبع لمـدة      ة الملكية للجبيل وينبع لمـدة      على ارض مستأجرة من الهيئ    على ارض مستأجرة من الهيئ    مقامة  مقامة  وهي  وهي   الجبيل الصناعية     الجبيل الصناعية    منطقةمنطقةمرافق مصنع الشركة في     مرافق مصنع الشركة في     تقع  تقع  
ولدى ولدى . .  ريال سعودي     ريال سعودي    ١١٠١١٠رر٤٣٠٤٣٠هـ بإيجار سنوي قدره     هـ بإيجار سنوي قدره     ١٤١٠١٤١٠ رمضان    رمضان   ٢١٢١ الموافق    الموافق   ١٩٩٠١٩٩٠ ابريل    ابريل   ١٦١٦ سنة اعتبارا  من      سنة اعتباراً من     ٢٥٢٥

  . .ند انتهاء مدة عقد اإليجار األوليةند انتهاء مدة عقد اإليجار األولية ع عاإليجاراإليجار  اتفاقيةاتفاقيةالشركة الخيار بتجديد الشركة الخيار بتجديد 
 

 ) .) .٧٧اإليضاح اإليضاح  ( (مقابل القرض ألجلمقابل القرض ألجللصناعية السعودي كضمان لصناعية السعودي كضمان  والمعدات مرهونة لصندوق التنمية ا والمعدات مرهونة لصندوق التنمية اواآلالتواآلالتان الممتلكات ان الممتلكات 
 

  معمل تجفيـف رذاذ الراتنجـات     معمل تجفيـف رذاذ الراتنجـات       بإنشاءبإنشاء الخاصة    الخاصة   التكاليف المتكبدة التكاليف المتكبدة على  على  بشكل رئيسي   بشكل رئيسي    التنفيذ    التنفيذ   تحتتحت الرأسمالية    الرأسمالية   األعمالاألعمالتشتمل  تشتمل  
 .. للفورمالدهايد  للفورمالدهايد اإلنتاجيةاإلنتاجية وزيادة الطاقة  وزيادة الطاقة الميثانولالميثانولمصنع مصنع وو
 

 االقتـراض    االقتـراض   فةفة ريال سعودي من تكل     ريال سعودي من تكل    ١١رر٩٣٦٩٣٦رر٨٧٢٨٧٢ التنفيذ مبلغ     التنفيذ مبلغ    تحتتحت الرأسمالية    الرأسمالية   مالمالاإلعاإلع السنة الحالية على      السنة الحالية على     إضافاتإضافاتتتضمن  تتضمن  
 ) .) . ريال سعودي ريال سعودي٨٢٥٨٢٥رر٤٢٠٤٢٠ :  : ٢٠٠٤٢٠٠٤((سملة سملة المرالمر

 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة 
 

 ))تتمةتتمة((ايضاحات حول القوائم المالية ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

 القروض ألجل ٠٧
       ٢٠٠٤٢٠٠٤         ٢٠٠٥٢٠٠٥ 
  ريال سعودي ريال سعودي يي ريال سعود ريال سعود 
   

 ١٧ر١٣٩ر٠٠٠  ٢٣ر٢٠٠ر٠٠٠  أدناهأدناه) ) أأ(( انظر المالحظة  انظر المالحظة –صندوق التنمية الصناعية السعودي صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 ٩٩رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٩٩رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   البنك السعودي البريطاني البنك السعودي البريطاني 
 ٣٠٣٠رر١٦٦١٦٦رر٦٦٧٦٦٧   ٣٦٣٦رر١٦٦١٦٦رر٦٦٨٦٦٨   أدناهأدناه) ) بب(( انظر المالحظة  انظر المالحظة –البنك السعودي الهولندي البنك السعودي الهولندي 

 ٢٧٢٧رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ١٧١٧رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   أدناهأدناه) ) جج((ظة ظة  انظر المالح انظر المالح–البنك العربي الوطني البنك العربي الوطني 
  ١١١١رر٠١٢٠١٢رر٣٠٠٣٠٠   -           بنك الجزيرة بنك الجزيرة 
  -            ١٧١٧رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ادناهادناه) ) دد(( انظر المالحظة  انظر المالحظة –بنك الرياض بنك الرياض 

 ٩٤٩٤رر٨١٧٨١٧رر٩٦٧٩٦٧   ١٠٣١٠٣رر٣٦٦٣٦٦رر٦٦٨٦٦٨   
   

  ))٢٦٢٦رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠((  ))٣٤٣٤رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠(( القسط الجاريالقسط الجاري: : ناقصا  ناقصاً 
   

  ٦٨٦٨رر٣١٧٣١٧رر٩٦٧٩٦٧    ٦٨٦٨رر٨٦٦٨٦٦رر٦٦٨٦٦٨   الغير جاريالغير جاريالقسط القسط 
   
 هـ١٥/٨/١٤٢٥ في بدأت ةط نصف سنوياقسا ٨ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي السداد على يستحق )أ 

والقرض مكفول برهن على ) . ٢٠٠٨ فبراير ٢٣الموافق (هـ ١٥/٢/١٤٢٩وتنتهي في ) ٢٠٠٤ سبتمبر ٣٠الموافق (
 . ومعداتها وآالتهاممتلكات الشركة 

 
ثالثة قروض متوسطة األجل تستحق م الحصـول عليها من البنك السعودي الهولندي تتضمن ان التسهيالت التي ت )ب

هـ ٤/٤/١٤٣٠وتنتـهي في ) ٢٠٠٣  ابريل١٥الموافق (هـ ١٣/٢/١٤٢٤ بدأت في  قسط ربع سنوي٣٦السداد على 
بسند  ةمكفولهي و .  السائدة التجاريةاألسعارحسب تكاليف اقتراض ض وقـرالحمل تو. ) ٢٠٠٩ مارس ٣١الموافق (
 .ذني وبخطاب تطمين من الشركاء إ

 
 قسط ربع سنوي ١٢ تم الحصول عليه من البنك العربي الوطني يستحق السداد على القرض متوسط األجل الذيان  ) ج

وتنتهي في ) ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الموافق (هـ ١٩/١١/١٤٢٥ابتداء من  مليون ريال سعودي ٢ر٥قيمة كل قسط 
  السائدة التجاريةاألسعار تكاليف اقتراض حسب  القرضويحمل) ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠افق المو(هـ ١٨/٩/١٤٢٨

 .ذني إبسند ومكفول 
 
 ١ر٢٥قيمة كل منها   قسط ربع سنوي١٦ على  يستحق السدادرياضن القرض الذي تم الحصول عليه من بنك الإ ) د

الموافق (هـ ١٤/٤/١٤٣٠وتنتهي في ) ٢٠٠٥ يوليو ١٠الموافق (هـ ٣/٦/١٤٢٦مليون ريال سعودي ، ابتداءا  من 
 .ذني إويحمل القرض تكاليف اقتراض حسب االسعار التجارية السائدة وهو مكفول بسند ) . ٢٠٠٩ ابريل ١٠

 
 مليون ريال    مليون ريال   ٦٦ التسهيالت التي تم الحصول عليها من البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي البريطاني مبالغ بقيمة                 التسهيالت التي تم الحصول عليها من البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي البريطاني مبالغ بقيمة                تتضمنتتضمن

 بسبب ان اتفاقيـات القـروض        بسبب ان اتفاقيـات القـروض       األجلاألجلن ريال سعودي على التوالي ، والتي تظهر على انها قروض طويلة             ن ريال سعودي على التوالي ، والتي تظهر على انها قروض طويلة              مليو  مليو ٩٩سعودي و   سعودي و   
 . .  هذه التسهيالت ألكثر من سنة  هذه التسهيالت ألكثر من سنة تدويرتدوير  اإلدارةاإلدارةوتنوي وتنوي  .  . بتدوير قروضها تلقائيا بتدوير قروضها تلقائياًتسمح للشركة تسمح للشركة 

 
  أظهرتأظهرتوقد  وقد  . . ية مالية معينة    ية مالية معينة     المحافظة على رأس مال عامل ونسب فعال        المحافظة على رأس مال عامل ونسب فعال       تتطلبتتطلب  مقيدةمقيدةتتضمن بعض التسهيالت أعاله شروطا       تتضمن بعض التسهيالت أعاله شروطاً      

 .. كمطلوب متداول  كمطلوب متداول ٢٠٠٢٠٠٦٦ المستحقة في  المستحقة في األقساطاألقساط
 

  األجل الحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض القصيرة ٠٨
 

ك والقروض القصيرة األجل و وتحمل الحسابات المكشوفة لدى البن٠لدى الشركة تسهيالت رأس مال عامل من بنوك محلية 
 .ذنيةإسندات  ان الحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض القصيرة األجل مكفولة ب٠  السائدةعمولة حسب األسعار التجارية

 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة 
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

   الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع   ٠٩٠٩
       ٢٠٠٤٢٠٠٤         ٢٠٠٥٢٠٠٥ 
  ريال سعودي ريال سعودي ديدي ريال سعو ريال سعو 
   

 ١٨١٨رر٦٤٦٦٤٦رر١٧٤١٧٤   ٢٤٢٤رر٨١٥٨١٥رر١٧٣١٧٣   دائنون تجاريوندائنون تجاريون
 -           ١٧١٧رر٣٧٣٣٧٣رر٦٨٦٦٨٦   مبالغ مستحقة الى مقاول مشروعمبالغ مستحقة الى مقاول مشروع

 ١١رر٦٤٤٦٤٤رر٢٠١٢٠١   ٢٢رر٥٠٦٥٠٦رر٧٨١٧٨١   ))١٤١٤اإليضاح اإليضاح ((مبالغ مستحقة الى الشركاء وجهات منتسبة مبالغ مستحقة الى الشركاء وجهات منتسبة 
 ٤٤٤٤رر٨٨٥٨٨٥   ٢٥٦٢٥٦رر٦٨٨٦٨٨   دائنون آخرون دائنون آخرون 

 ٨٠٠٨٠٠رر٧٩٠٧٩٠   -           دفعات مقدمة من عمالء دفعات مقدمة من عمالء 
 ٦٨٦٦٨٦رر٩٤٤٩٤٤   ١١رر١٥٣١٥٣رر٦٦٧٦٦٧   ))١٥١٥اإليضاح اإليضاح ((اة مستحقة الدفع اة مستحقة الدفع زكزك

  ٥٥رر٦٧٩٦٧٩رر٨٣٧٨٣٧    ١٢١٢رر١٣٧١٣٧رر٢٣٠٢٣٠   مصاريف مستحقة الدفع مصاريف مستحقة الدفع 
   
  ٢٧٢٧رر٥٠٢٥٠٢رر٨٣١٨٣١    ٥٨٥٨رر٢٤٣٢٤٣رر٢٢٥٢٢٥   
   
   

 ٢٠٠٤٢٠٠٤         ٢٠٠٥٢٠٠٥        رأس المال٠١٠
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٥٨٥٨رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   رأس المالرأس المال
  ٩٢٩٢رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠    -             لماللمالزيادة مقترحة في رأس ازيادة مقترحة في رأس ا

   
 ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   
   

 ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ الى  زيادة رأس المال٢٠٠٤ ديسمبر ٣١هـ الموافق ١٤٢٥ ذو القعدة ١٩قرر الشركاء في الشركة بتاريخ 
  منبالتحويل  ريال سعودي١٠٠ حصة قيمة كل منها ٥٨٠ر٠٠٠ من  ريال سعودي وذلك٥٠حصة قيمة كل منها 

 محرم ٢٨في  النظامية الخاصة بالزيادة في رأس المال اإلجراءات قد استكملتو.  المبقاة واألرباحاالحتياطي النظامي 
  .٢٠٠٦ فبراير ٢٧هـ الموافق ١٤٢٧

 
  االحتياطي النظامي ٠١١

 
 ويجوز للشركة ان .من صافي دخل السنة الى االحتياطي النظامي % ١٠طبقا  ألحكام نظام الشركات السعودي ، تم تحويل 

علما  بأن هذا االحتياطي غير قابل .  هذا التحويل عندما يبلغ مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال إجراءتتوقف عن 
 .للتوزيع 

 
 مصاريف البيع والتوزيع  ٠١٢

       ٢٠٠٤٢٠٠٤         ٢٠٠٥٢٠٠٥ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ١١رر٣٤٦٣٤٦رر٣٠٠٣٠٠   ١١رر٥٦٢٥٦٢رر٤٥٣٤٥٣   تكاليف موظفين تكاليف موظفين 
 ٤٤رر١١٩١١٩رر٧٦١٧٦١   ٦٦رر٤٨٠٤٨٠رر٧٤٩٧٤٩   بيعبيععموالت عموالت 

 ١٦١٦رر٠٢٣٠٢٣رر٢٩٥٢٩٥   ٢٢٢٢رر٢٢٠٢٢٠رر١٠٢١٠٢   شحن شحن 
 ٩٦٩ر٩٩٢  ١ر٠٥١ر٥٢١  إعالن وترويجإعالن وترويج

 -           ٣١٤٣١٤رر٠٠٥٠٠٥   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
   ١١رر٨١٥٨١٥رر٠٩٧٠٩٧    ٢٢رر١٢٠١٢٠رر٦٢٠٦٢٠   أخرىأخرى

   
  ٢٤٢٤رر٢٧٤٢٧٤رر٤٤٥٤٤٥    ٣٣٣٣رر٧٤٩٧٤٩رر٤٥٠٤٥٠   

 شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة 



 

 
 

 

 
 ))تتمةتتمة((ول القوائم المالية ول القوائم المالية  ح حإيضاحاتإيضاحات

 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 

 واإلدايةالعمومية لمصاريف ا ٠١٣
 
       ٢٠٠٤٢٠٠٤         ٢٠٠٥٢٠٠٥ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٨٨رر٤٣٠٤٣٠رر٨٨٧٨٨٧   ٨٨رر٨٤١٨٤١رر٥٦٦٥٦٦   تكاليف موظفين تكاليف موظفين 
 ٨٤٩٨٤٩رر٠٩١٠٩١   ١١رر٠٨٢٠٨٢رر٥٦٦٥٦٦   استهالك وإطفاءاستهالك وإطفاء

 ١١رر٩٢١٩٢١رر٩٦٤٩٦٤   ١١رر٦٢١٦٢١رر٣٩٦٣٩٦   سفر وتذاكر طيران سفر وتذاكر طيران 
 ١ر١١٥ر٢٧٣  ١ر٧٧٣ر١٥٨  أتعاب مهنية أتعاب مهنية 

 ٤٤رر٩٣٤٩٣٤رر٠٧٥٠٧٥   ٥٥رر٨٢٨٨٢٨رر٩٠٥٩٠٥   أخرىأخرى
   ))٣٣رر٤١٢٤١٢رر٧٦٦٧٦٦((  ))٢٢رر٤٣٤٤٣٤رر٥١٥٥١٥((  على شركات منتسبة  على شركات منتسبة ةةحملحملممتكاليف خدمات مشتركة تكاليف خدمات مشتركة 

   
  ١٣١٣رر٨٣٨٨٣٨رر٥٢٤٥٢٤    ١٦١٦رر٧١٣٧١٣رر٠٧٦٠٧٦   
   

   المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   ٠١٤٠١٤
 

 :ة فيما يلي ملخص لألرصدة المستحقة من الجهات ذات العالق
       ٢٠٠٤٢٠٠٤         ٢٠٠٥٢٠٠٥ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٩١٦٩١٦رر٩٣٩٩٣٩   -         الشركة الخليجية لدرفلة الصلب المحدودة الشركة الخليجية لدرفلة الصلب المحدودة 
   ٧٧رر٧٧٩٧٧٩رر٧٧٩٧٧٩    -         شركة مصنع منتجات الديكور واألخشاب الحديثةشركة مصنع منتجات الديكور واألخشاب الحديثة

     
  ٨ر٦٩٦ر٧١٨   -     
   

ان جميع مثل هذه .  أخرى مملوكة لبعض الشركاء تجري الشركة في السياق العادي ألعمالها معامالت مع شركات
 . لى اساس السعر الفوري المباشر في السوق الحرة عالمعامالت يتم تنفيذها بشروط تجارية 

 
تعتمد التكاليف المحملة من .  الشركة وإدارةتشترك الشركة في بعض الموارد المتعلقة بتقنية المعلومات والمعامالت المالية 

الجهد المطلوب لكل شركة والمقدمة من قبل اقسام مختلفة في مستوى  الموارد على  المشاركة فيابل مثل هذهقبل الشركة مق
   .٢٠٠٥ يناير ١لخدمات المشتركة المجددة في االخدمات المشتركة والتي تتماشى مع نص اتفاقية 

 
 وقد .األجلالبنوك التجارية على القروض القصيرة  ربع السنوية وفقا  لمعدل الفائدة التي تتقاضاها األرصدة فائدة على تحملو

 ريال سعودي ١ر٣٦٧ر٧٧٩مثل هذه األرصدة  على ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ خالل السنة المنتهية في حملةبلغت الفائدة الم
 ). ريال سعودي ٩٩٥ر٠٦٣ :٢٠٠٤(
 

)  ريال سعودي٢٢ر٢٨٩ر٠٩٥:  ٢٠٠٤( ريال سعودي ٢٥ر٣٤٧ر١٦٧مبالغ بقيمة والمصاريف تتضمن تكلفة المبيعات 
عامالت هي على أساس السعر الفوري م ان هذه ال.للشركاءبشأن شراء بضائع وخدمات مقدمة من الشركاء وشركات منتسبة 

  . من قبل اإلدارة المعامالت الخاصة بهذه وشروط الدفع أسعارم اعتماد تيالمباشر في السوق الحرة و
 

 .٩ اإليضاحن والمبالغ المستحقة الدفع في يوالشركات المنتسبة اليهم ضمن الدائن الشركاء إلىأدرجت المبالغ المستحقة الدفع 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة 
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١

 
 
 

  الزكاة ٠١٥
   

   ::المحملة للسنة المحملة للسنة 
 ٢٠٠٤٢٠٠٤         ٢٠٠٥٢٠٠٥        : :اآلتياآلتيتتكون الزكاة المحملة من تتكون الزكاة المحملة من 

  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
  ٦٦٢٦٦٢رر٣٠٩٣٠٩   ١١رر٢٤٦٢٤٦رر١١٢١١٢   مخصص السنة مخصص السنة  

  -              ٨٨٨٨رر٩٦٩٩٦٩   تعديل سنوات سابقةتعديل سنوات سابقة
  ٦٦٢٦٦٢رر٣٠٩٣٠٩    ١١رر٣٣٥٣٣٥رر٠٨١٠٨١   المحمل للسنةالمحمل للسنة 

   
  : :اآلتياآلتي  أساسأساسمخصص على مخصص على الالتم حساب تم حساب 

       ٢٠٠٤٢٠٠٤         ٢٠٠٥٢٠٠٥ 
  ريال سعودي ريال سعودي    ريال سعودي ريال سعودي   

 ١٢٥١٢٥رر٧٨٦٧٨٦رر٨٨٤٨٨٤   ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   حقوق الملكيةحقوق الملكية 
 ٧٧رر٩٦٦٩٦٦رر٩١٣٩١٣   ١٠١٠رر٥٢٤٥٢٤رر٠٠٤٠٠٤   المخصصات في بداية السنة المخصصات في بداية السنة 

 بعد حسم التمويل بعد حسم التمويل بالصافي بالصافي  ( (طويلة األجلطويلة األجلالال  موجوداتموجوداتالقيمة الدفترية للالقيمة الدفترية لل
 ))المتعلق بهاالمتعلق بها        

 
 ))١٧٢١٧٢رر٦١٥٦١٥رر٤٨٤٤٨٤((

 
 ))١٤٧١٤٧رر٩٦٤٩٦٤رر٤٥٣٤٥٣((

   
  ))١٤١٤رر٢١٠٢١٠رر٦٥٦٦٥٦((  ))١٢١٢رر٠٩١٠٩١رر٤٨٠٤٨٠(( 
   

  ٣١٣١رر٥٧١٥٧١رر١٦٨١٦٨    ١٠١٠رر٢٩١٢٩١رر٥٦٧٥٦٧    الخاضع للزكاة الخاضع للزكاةسنةسنة ال الربحربح
   

  ٣١٣١رر٥٧١٥٧١رر١٦٨١٦٨    ١٠١٠رر٢٩١٢٩١رر٥٦٧٥٦٧   وعاء الزكاةوعاء الزكاة
 

ان الفروق بين النتائج الظاهرة في القوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات التي لم                   ان الفروق بين النتائج الظاهرة في القوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات التي لم                   
 ..تعتمد عند حساب الربح الخاضع للزكاة تعتمد عند حساب الربح الخاضع للزكاة 

 
  المخصص  فيحركةال
 

 : : لنحو اآلتي لنحو اآلتي كانت حركة مخصص الزكاة على اكانت حركة مخصص الزكاة على ا
       ٢٠٠٤٢٠٠٤         ٢٠٠٥٢٠٠٥ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٦٧٦٦٧٦رر١١٠١١٠   ٦٨٦٦٨٦رر٩٤٤٩٤٤   في بداية السنة في بداية السنة 
 ٦٦٢٦٦٢رر٣٠٩٣٠٩   ١١رر٣٣٥٣٣٥رر٠٨١٠٨١   المجنب خالل السنةالمجنب خالل السنة

   ))٦٥١٦٥١رر٤٧٥٤٧٥((   ))٨٦٨٨٦٨رر٣٥٨٣٥٨(( المبالغ المدفوعة خالل السنة المبالغ المدفوعة خالل السنة 
   

   ٦٨٦٦٨٦رر٩٤٤٩٤٤     ١١رر١٥٣١٥٣رر٦٦٧٦٦٧   في نهاية السنةفي نهاية السنة
   

 ية موقف الربوط الزكو
 

 . ٢٠٠٤ عن جميع السنوات حتى عام تم االتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية
 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة 
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١
 
 
 

  االرتباطات الرأسمالية٠١٦
 

ـ       إدارةإدارةاعتمدت  اعتمدت   ـ        الشركة مـصاريف رأسـمالية م ـ  ٧٧رر٥٥ستقبلية بقيمـة    ستقبلية بقيمـة     الشركة مـصاريف رأسـمالية م ـ   ملي  مليـون    مليـون   ٤٨٤٨رر٥٥ :  : ٢٠٠٤٢٠٠٤((ون ريـال سـعودي      ون ريـال سـعودي       ملي
 ٠٠) ) ريال سعوديريال سعودي

 
  االلتزامات المحتملة  االلتزامات المحتملة ٠١٧٠١٧

 
 ريـال سـعودي      ريـال سـعودي     ٨٨رر٥٧٤٥٧٤رر٩٧٩٩٧٩بالنيابة عن الـشركة بمبلـغ       بالنيابة عن الـشركة بمبلـغ         أداءأداءأصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة ضمانات حسن         أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة ضمانات حسن         

 ) .) . ريال سعودي ريال سعودي٥٥رر٦٣٠٦٣٠رر٣٧٩٣٧٩: :   ٢٠٠٤٢٠٠٤((
 

  أرقام المقارنة  أرقام المقارنة ٠١٨٠١٨
 

 ..يف بعض أرقام المقارنة للعام الماضي بما يتماشى مع عرض السنة الحالية يف بعض أرقام المقارنة للعام الماضي بما يتماشى مع عرض السنة الحالية أعيد تصنأعيد تصن
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة 
  )شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: سابقا  (
 

 القوائم المالية 
م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  



   



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة 
   ))شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودةشركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: : سابقا  سابقاً ((
 

 قائمة المركز الماليقائمة المركز المالي
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١كما في كما في 

 
 
    ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 ريال سعودي ريال سعودي ايضاح  
    

    الموجودات 
    الموجودات المتداولة الموجودات المتداولة 
 ٢٣٢٣رر٤٨٧٤٨٧رر٢١٢٢١٢   ٢٢رر٠٦٣٠٦٣رر٢٦٥٢٦٥    يةيةأرصدة لدى البنوك ونقدأرصدة لدى البنوك ونقد
 ١٠٧١٠٧رر٠٢٨٠٢٨   ١٨٣١٨٣رر٠٩٠٠٩٠رر١٩٢١٩٢    تأمينات نقدية لدى البنوكتأمينات نقدية لدى البنوك

 ٨٢٨٢رر٧١٧٧١٧رر٢٢٨٧٨٧   ١٢٣١٢٣رر١٢٨١٢٨رر٦٣٦٦٣٦   ٣  مدفوعة مقدما مدفوعة مقدمابالغبالغمدينون وممدينون وم
  ٢٢٢٢رر٤٧٩٤٧٩رر١٢٨١٢٨    ٣٨٣٨رر١٢١١٢١رر٤٣١٤٣١   ٤ مخزونمخزون

    
  ١٢٨١٢٨رر٧٩٠٧٩٠رر٦٥٥٦٥٥    ٣٤٦٣٤٦رر٤٠٣٤٠٣رر٥٢٤٥٢٤    

    الموجودات غير المتداولةالموجودات غير المتداولة
 ٣٣رر٣٠٨٣٠٨رر٦٤٠٦٤٠   ٥٥رر٩٨٢٩٨٢رر٩٧٩٩٧٩   ٥ مصاريف مؤجلة 

  ٢٩٤٢٩٤رر٨٨٢٨٨٢رر٢٠٢٢٠٢    ٦٠٤٦٠٤رر٤٨٣٤٨٣رر١٥٠١٥٠   ٦  ومعدات  ومعدات آالتآالتووممتلكات ممتلكات 
    
  ٢٩٨٢٩٨رر١٩٠١٩٠رر٨٤٢٨٤٢    ٦١٠٦١٠رر٤٦٦٤٦٦رر١٢٩١٢٩    
    

  ٤٢٦٤٢٦رر٩٨١٩٨١رر٤٩٧٤٩٧    ٩٥٦٩٥٦رر٨٦٩٨٦٩رر٦٥٣٦٥٣    داتداتاجمالي الموجواجمالي الموجو
    

    المطلوبات وحقوق الملكيةالمطلوبات وحقوق الملكية
    

    المطلوبات المتداولة المطلوبات المتداولة 
 ٣٤٣٤رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٣٤٣٤رر٣٥٠٣٥٠رر٠٠٠٠٠٠   ٧ قسط جاري من قروض ألجلقسط جاري من قروض ألجل

 ٧٧ر٠٠٠ر٠٠٠  ١٦٦ر٥٣٤ر٢٦٤  ٨ حسابات مكشوفة لدى البنوك وقروض قصيرة األجل حسابات مكشوفة لدى البنوك وقروض قصيرة األجل 
  ٥٨٥٨رر٢٤٣٢٤٣رر٢٢٥٢٢٥    ٦٠٦٠رر٥٩١٥٩١رر٣٣٧٣٣٧   ٩ دائنون ومبالغ مستحقة الدفع دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

    
 ١٦٩١٦٩رر٧٤٣٧٤٣رر٢٢٥٢٢٥    ٢٦١٢٦١رر٤٧٥٤٧٥رر٦٠١٦٠١    
    

    المطلوبات غير المتداولةالمطلوبات غير المتداولة
 ٦٦رر٤١٧٤١٧رر٥٩٧٥٩٧   ٧٧رر٤٥١٤٥١رر٧٢٧٧٢٧    مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ٦٨٦٨رر٨٦٦٨٦٦رر٦٦٨٦٦٨    ٣٤٣٤رر٥١٦٥١٦رر٦٦٨٦٦٨   ٧ قروض ألجلقروض ألجل
    
  ٧٥٧٥رر٢٨٤٢٨٤رر٢٦٥٢٦٥    ٤١٤١رر٩٦٨٩٦٨رر٣٩٥٣٩٥    
    

      رأس المال واالحتياطياترأس المال واالحتياطيات
 ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٦٠٣٦٠٣رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ١٠ رأس المال رأس المال 

 ٣٣رر٩٧٣٩٧٣رر٨٣٢٨٣٢   ٨٨رر٤٢٠٤٢٠رر٩٩٧٩٩٧   ١١ احتياطي نظامي احتياطي نظامي 
  ٢٧٢٧رر٩٨٠٩٨٠رر١٧٥١٧٥    ٤٢٤٢رر٠٠٤٠٠٤رر٦٦٠٦٦٠    أرباح مبقاة أرباح مبقاة 

    
  ١٨١١٨١رر٩٥٤٩٥٤رر٠٠٧٠٠٧    ٦٥٣٦٥٣رر٤٢٥٤٢٥رر٦٥٧٦٥٧    إجمالي حقوق الملكيةإجمالي حقوق الملكية

    
  ٤٢٦٤٢٦رر٩٨١٩٨١رر٤٩٧٤٩٧    ٩٥٦٩٥٦رر٨٦٩٨٦٩رر٦٥٣٦٥٣    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

    
 ٠٠ جزءا من هذه القوائم المالية  جزءا من هذه القوائم المالية ٢٠٢٠ الى  الى ١١مرفقة من مرفقة من  ال الاإليضاحاتاإليضاحاتتشكل تشكل 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة شركة كيمائيات الميثانول المحدودة 
   ))شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودةشركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: : سابقا  سابقاً ((
 

 قائمة الدخلقائمة الدخل
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
 
       ٢٠٠٥    ٢٠٠٦ 
 ريال سعودي   ريال سعودي          إيضاح     إيضاح  
    

 ٣١١٣١١رر٨١٢٨١٢رر١٨٥١٨٥   ٣٧٦٣٧٦رر٢١٨٢١٨رر٢٧٦٢٧٦    المبيعات المبيعات 
  ))٢١٣٢١٣رر٣٨٠٣٨٠رر٠٩٠٠٩٠((  ))٢٦٥٢٦٥رر٢٢٨٢٢٨رر٥٧٠٥٧٠((  تكلفة المبيعات تكلفة المبيعات 

    
  ٩٨٩٨رر٤٣٢٤٣٢رر٠٩٥٠٩٥    ١١٠١١٠رر٩٨٩٩٨٩رر٧٠٦٧٠٦    اإلجمالياإلجماليالربح الربح 

    
    المصاريف 
 ))٣٣٣٣رر٧٤٩٧٤٩رر٤٥٠٤٥٠(( ))٤٠٤٠رر٨٩٨٨٩٨رر٢٢٠٢٢٠(( ١٢ بيع وتوزيعبيع وتوزيع

  ))١٦١٦رر٧١٣٧١٣رر٠٧٦٠٧٦(( ))١٦١٦رر٦٠١٦٠١رر٥١٠٥١٠(( ١٣   وإداريةوإداريةعمومية عمومية 
  ))٥٠٥٠رر٠٥٣٠٥٣((  ))٧٧٠٧٧٠رر٠٥٥٠٥٥(( ٥ مؤجلةمؤجلةاطفاء مصاريف اطفاء مصاريف 

    
  ))٥٠٥٠رر٥١٢٥١٢رر٥٧٩٥٧٩((  ))٥٨٥٨رر٢٦٩٢٦٩رر٧٨٥٧٨٥((  
    

 ٤٧ر٩١٩ر٥١٦  ٥٢ر٧١٩ر٩٢١    من العمليات الرئيسية من العمليات الرئيسيةالدخلالدخل
    

 ١١رر٣٠٩٣٠٩رر٤٦٦٤٦٦   ١١رر٧١٥٧١٥رر٨٤١٨٤١    إيرادات أخرى ، بالصافيإيرادات أخرى ، بالصافي
  ))٨٨رر١٥٥١٥٥رر٥٧٩٥٧٩((  ))٩٩رر٢٦٤٢٦٤رر١١٢١١٢((  أعباء ماليةأعباء مالية

    
 ٤١٤١رر٠٧٣٠٧٣رر٤٠٣٤٠٣   ٤٥٤٥رر١٧١١٧١رر٦٥٠٦٥٠    قبل حساب الزكاةقبل حساب الزكاة  الدخلالدخل

    
  ))١١رر٣٣٥٣٣٥رر٠٨١٠٨١((  ))٧٠٠٧٠٠رر٠٠٠٠٠٠(( ١٥ زكاة زكاة 

    
  ٣٩٣٩رر٧٣٨٧٣٨رر٣٢٢٣٢٢    ٤٤٤٤رر٤٧١٤٧١رر٦٥٠٦٥٠    صافي دخل السنة 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٠٠ جزءا من هذه القوائم المالية  جزءا من هذه القوائم المالية ٢٠٢٠ الى  الى ١١ المرفقة من  المرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتشكل تشكل 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة شركة كيمائيات الميثانول المحدودة 
   ))ايد السعودية المحدودةايد السعودية المحدودةشركة كيمائيات الفورمالدهشركة كيمائيات الفورمالده: : سابقا  سابقاً ((
 

 قائمة التدفقات النقديةقائمة التدفقات النقدية
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

      ٢٠٠٥     ٢٠٠٦ 
   ريال سعودي   ريال سعودي    

    النشاطات التشغيلية 
 ٤١٤١رر٠٧٣٠٧٣رر٤٠٣٤٠٣   ٤٥٤٥رر١٧١١٧١رر٦٥٠٦٥٠    قبل حساب الزكاة قبل حساب الزكاة دخل دخل الال

    ::التعديالت لـ التعديالت لـ 
 ١٧١٧رر٤٢٤٢٨٨رر٢٤٦٢٤٦   ١٨١٨رر٢٥٣٢٥٣رر٣٧٠٣٧٠    االستهالك االستهالك  
 ٥٠ر٠٥٣  ٧٧٠ر٠٥٥   اإلطفاء اإلطفاء  
 ١ر٨٥٦ر٠٧٢  ١ر٠٣٤ر١٣٠    نهاية الخدمة للموظفين ، بالصافي نهاية الخدمة للموظفين ، بالصافيمكافأةمكافأة 
 ٨ر١٥٥ر٥٧٩  ٩ر٢٦٤ر١١٢   أعباء ماليةأعباء مالية 
  )٤٠ر٦٩٧(  )٢٧ر٨٥٠(  ربح بيع آالت ومعدات ربح بيع آالت ومعدات  
 ٦٨ر٥٢٢ر٦٥٦  ٧٤ر٤٦٥ر٤٦٧   

    ::التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
 ))٣٣رر١٠٨١٠٨رر٢٠٨٢٠٨(( ))٤٠٤٠رر٤١١٤١١رر٣٤٩٣٤٩((  المدينون المدينون  
 ٥٦٣٥٦٣رر٣٠٩٣٠٩   ))١٥١٥رر٦٤٢٦٤٢رر٣٠٣٣٠٣((  المخزون المخزون  
  ١٢ر٨٩٩ر٩٨٥   ٨ر٢٨٩ر٣٣٨   الدائنونالدائنون 
    

 ٧٨٧٨رر٨٧٧٨٧٧رر٧٤٢٧٤٢   ٢٦٢٦رر٧٠١٧٠١رر١٥٣١٥٣    العملياتالعملياتمن من النقدية النقدية 
    
 ))٨٨رر١٥٥١٥٥رر٥٧٩٥٧٩(( ))٩٩رر٢٦٤٢٦٤رر١١٢١١٢((  عباء مالية مدفوعة عباء مالية مدفوعة أأ

  ))٨٦٨٨٦٨رر٣٥٨٣٥٨((  ))١١رر٠٩٦٠٩٦رر٧٩٩٧٩٩((  زكاة مدفوعة 
    
  ٦٩٦٩رر٨٥٣٨٥٣رر٨٠٥٨٠٥    ١٦١٦رر٣٤٠٣٤٠رر٢٤٢٢٤٢     النشاطات التشغيلية منافي النقدية ص
    

    النشاطات االستثمارية النشاطات االستثمارية 
 ))٨٢٨٢رر٧٦٣٧٦٣رر٧٧٠٧٧٠(( ))٣٢٧٣٢٧رر٨٦٣٨٦٣رر١٦٨١٦٨((  الت ومعدات الت ومعدات آآشراء شراء 

 ١٣٢ر٦٣١  ٣٦ر٧٠٠    ومعدات ومعداتتتالالآآبيع بيع 
 -           ))١٨٢١٨٢رر٩٨٣٩٨٣رر١٦٤١٦٤((  الحركة في تأمين نقدي العتمادات مستنديه مقابل شراء معدات

  ))٣٣رر٢٥٨٢٥٨رر٥٨٥٥٨٥(( ))٣٣رر٤٤٤٤٤٤رر٣٩٤٣٩٤((  صاريف مؤجلة متكبدة م
  ١٧١٧رر٣٧٣٣٧٣رر٦٨٦٦٨٦    ))٥٥رر٥٤٤٥٤٤رر٤٢٧٤٢٧((  صافي الحركة في المبلغ المستحق الى مقاول مشروع

    
  ))٦٨٦٨رر٥١٦٥١٦رر٠٣٨٠٣٨((  ))٥١٩٥١٩رر٧٩٨٧٩٨رر٤٥٣٤٥٣((   النشاطات االستثمارية المستخدمة فيصافي النقدية 

    
    النشاطات التمويلية النشاطات التمويلية 

 -           ٤٥٣٤٥٣رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠    أسمال اضافيةأسمال اضافيةحصص رحصص رالمتحصل من إصدار المتحصل من إصدار 
 صافي الحركة في الحسابات المكشوفة لدى البنوك صافي الحركة في الحسابات المكشوفة لدى البنوك 

     والقروض قصيرة األجل     والقروض قصيرة األجل 
  

 ٨٩٨٩رر٥٣٤٥٣٤رر٢٦٤٢٦٤  
 
 ١٤١٤رر٨٥٨٨٥٨رر٨٠١٨٠١  

 ٨٨رر٥٤٨٥٤٨رر٧٠١٧٠١   ))٣٤٣٤رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠((  صافي الحركة في القروض ألجلصافي الحركة في القروض ألجل
  ))١٠١٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠((  ))٢٦٢٦رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠((  توزيعات أرباح مدفوعةتوزيعات أرباح مدفوعة

    
  ١٣١٣رر٤٠٧٤٠٧رر٥٠٢٥٠٢    ٤٨٢٤٨٢رر٠٣٤٠٣٤رر٢٦٤٢٦٤    النشاطات التمويليةن مصافي النقدية 

    
 ١٤١٤رر٧٤٥٧٤٥رر٢٦٩٢٦٩    ))٢١٢١رر٤٢٣٤٢٣رر٩٤٧٩٤٧((  األرصدة لدى البنوك والنقدية األرصدة لدى البنوك والنقدية في في الزيادة الزيادة ) / ) / النقصالنقص((
    

  ٨٨رر٧٤١٧٤١رر٩٤٣٩٤٣    ٢٣٢٣رر٤٨٧٤٨٧رر٢١٢٢١٢    في بداية السنة في بداية السنة األرصدة لدى البنوك والنقدية األرصدة لدى البنوك والنقدية 
    

  ٢٣٢٣رر٤٨٧٤٨٧رر٢١٢٢١٢    ٢٢رر٠٦٣٠٦٣رر٢٦٥٢٦٥     في نهاية السنةفي نهاية السنةاألرصدة لدى البنوك والنقدية األرصدة لدى البنوك والنقدية 
 

 ٠٠ جزءا من هذه القوائم المالية  جزءا من هذه القوائم المالية ٢٠٢٠ الى  الى ١١ المرفقة من  المرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتشكل تشكل 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة شركة كيمائيات الميثانول المحدودة 
   ))شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودةشركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: : سابقا  سابقاً ((
 

 قائمة التغيرات في حقوق الشركاءقائمة التغيرات في حقوق الشركاء
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
 
   األرباحاألرباح     االحتياطي     
 المجموعالمجموع             المبقاة    النظامي     رأس المال رأس المال     
  ريال سعودي ريال سعودي     ريال سعودي   ريال سعودي ريال سعودي    ريال سعودي ريال سعودي   
     

  ١٥٢ر٢١٥ر٦٨٥   ٢٢رر٢١٥٢١٥رر٦٨٥٦٨٥    -           ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٢٠٠٢٠٠٤٤ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١الرصيد في الرصيد في 
 ٣٩ر٧٣٨ر٣٢٢  ٣٩٣٩رر٧٣٨٧٣٨رر٣٢٢٣٢٢   -           -           صافي دخل السنة صافي دخل السنة 

 -      ))٣٣رر٩٧٣٩٧٣رر٨٣٢٨٣٢(( ٣٣رر٩٧٣٩٧٣رر٨٣٢٨٣٢   -      المحول الى االحتياطي النظامي المحول الى االحتياطي النظامي 
  )١٠ر٠٠٠ر٠٠٠(  ))١٠١٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠((  -            -      توزيعات أرباح

     
  ١٨١ر٩٥٤ر٠٠٧   ٢٧٢٧رر٩٨٠٩٨٠رر١٧٥١٧٥    ٣٣رر٩٧٣٩٧٣رر٨٣٢٨٣٢   ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٢٠٠٢٠٠٥٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١الرصيد في الرصيد في 

 ٤٤ر٤٧١ر٦٥٠  ٤٤٤٤رر٤٧١٤٧١رر٦٥٦٥٠٠   -           -           صافي دخل السنةصافي دخل السنة
 -           ))٤٤رر٤٤٧٤٤٧رر١٦٥١٦٥(( ٤٤رر٤٤٧٤٤٧رر١٦٥١٦٥   -           المحول الى االحتياطي النظاميالمحول الى االحتياطي النظامي

 )٢٦ر٠٠٠ر٠٠٠( ))٢٦٢٦رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠(( -           -           توزيعات أرباح توزيعات أرباح 
  ٤٥٣ر٠٠٠ر٠٠٠   -            -            ٤٥٣٤٥٣رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   صدار رأس المالصدار رأس المالإإ

     
  ٦٥٣ر٤٢٥ر٦٥٧   ٤٢٤٢رر٠٠٤٠٠٤رر٦٦٠٦٦٠    ٨٨رر٢٠٢٠٤٤رر٩٩٧٩٩٧   ٦٠٣ر٠٠٠ر٠٠٠  ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١الرصيد في الرصيد في 

     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٠٠ جزءا من هذه القوائم المالية  جزءا من هذه القوائم المالية ٢٠٢٠ الى  الى ١١ المرفقة من  المرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتشكل تشكل 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة شركة كيمائيات الميثانول المحدودة 
   ))شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودةشركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: : سابقا  سابقاً ((
 

 لقوائم المالية لقوائم المالية  حول ا حول اإيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 

  النشاطات  النشاطات ٠١٠١
 

  ٢٨٢٨ بتـاريخ     بتـاريخ    ٢٠٥٥٠٠١٨٧٠٢٠٥٥٠٠١٨٧٠السجل التجاري رقم    السجل التجاري رقم    بب في المملكة العربية السعودية       في المملكة العربية السعودية      الشركة ذات مسؤولية محـدودة مسجلـة    الشركة ذات مسؤولية محـدودة مسجلـة    
ومحاليـل  ومحاليـل  يـد   يـد   اانتـاج مـادة الفورمالده    نتـاج مـادة الفورمالده    مرخـصة لمزاولـة إ    مرخـصة لمزاولـة إ    الشركة  الشركة   ، و   ، و  مم١٩٨٩١٩٨٩ يوليو    يوليو   ٣١٣١هـ الموافق   هـ الموافق   ١٤٠٩١٤٠٩ذو الحجة   ذو الحجة   
لـشركاء سـعوديين    لـشركاء سـعوديين    % % ٦٠٦٠وهي مملوكة بنـسبة     وهي مملوكة بنـسبة      .  . والهيكسا ميثيلين تترامين ومشتقاتها   والهيكسا ميثيلين تترامين ومشتقاتها   يد  يد  ااواليوريا فورمالده واليوريا فورمالده يد  يد  ااالفورمالدهالفورمالده

 ..لشركاء من دول مجلس التعاون الخليجي لشركاء من دول مجلس التعاون الخليجي % % ٤٠٤٠وبنسبة وبنسبة 
 

شركة كيمائيات الميثـانول    شركة كيمائيات الميثـانول    ""تغيير اسم الشركة الى     تغيير اسم الشركة الى     ) ) ٢٠٠٦٢٠٠٦ ابريل    ابريل   ٢٩٢٩الموافق  الموافق  ((هـ  هـ  ١٤٢٧١٤٢٧ ربيع الثاني     ربيع الثاني    ١١قرر الشركاء في    قرر الشركاء في    
 ..وقد تم استكمال االجراءات النظامية بهذا الخصوص خالل السنة وقد تم استكمال االجراءات النظامية بهذا الخصوص خالل السنة " . " . دودة دودة المحالمح

 
  السياسات المحاسبية الهامة السياسات المحاسبية الهامة٠٢٠٢
 

 ونورد فيما يلـي بيانـا بـأهم          ونورد فيما يلـي بيانـا بـأهم         ٠٠أعدت القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية             أعدت القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية             
 : : السياسات المحاسبية المتبعة السياسات المحاسبية المتبعة 

 
 اسبيالعرف المح

 ٠٠تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية 
 

 المدينونالمدينون
يتم تقدير الديون المـشكوك  يتم تقدير الديون المـشكوك   .  . غير قابلة للتحصيل  غير قابلة للتحصيل  تدرج الحسابات المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا  المخصص ألية مبالغ           تدرج الحسابات المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصاً المخصص ألية مبالغ           

 ..ها ها  عند تكبد عند تكبدالمعدومةالمعدومةوتشطب الديون وتشطب الديون . . عندما ال يتوقع تحصيل كامل المبلغ عندما ال يتوقع تحصيل كامل المبلغ في تحصيلها في تحصيلها 
 

 المخزون
 : : القيمة السوقية ، أيهما أقل وتحدد التكلفة كما يلي القيمة السوقية ، أيهما أقل وتحدد التكلفة كما يلي ببو و أأ بالتكلفة  بالتكلفة المخزونالمخزوندرج درج يي
 

 .. المتوسط المرجح  المتوسط المرجح أساسأساستكلفة الشراء على تكلفة الشراء على -  وقطع الغيار واللوازم وقطع الغيار واللوازمالخامالخامالمواد المواد 
   

حصة مناسبة  حصة مناسبة  تكلفة المواد والعمالة المباشرتين مضافا اليها       تكلفة المواد والعمالة المباشرتين مضافا اليها        - البضاعة تامة الصنع البضاعة تامة الصنع 
  أسـاس أسـاس مصاريف غير المباشرة الخاصة بها علـى        مصاريف غير المباشرة الخاصة بها علـى        الالمن  من  

 ..مستوى النشاط العاديمستوى النشاط العادي
 

   اإلطفاءاإلطفاء/ / المصاريف المؤجلة المصاريف المؤجلة 
وتمثل تكاليف ما قبـل     وتمثل تكاليف ما قبـل     . .  التي تعتبر بمثابة مصاريف مؤجلة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها              التي تعتبر بمثابة مصاريف مؤجلة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها             اإلنتاجاإلنتاج تكاليف ما قبل      تكاليف ما قبل     تطفأتطفأ

 المصنع الرئيسية الخاصـة بخطـوط        المصنع الرئيسية الخاصـة بخطـوط       وإضافاتوإضافات  األصلياألصلي لمصنع الشركة     لمصنع الشركة     التجاري  التجاري اإلنتاجاإلنتاج المصاريف المتكبدة قبل بدء       المصاريف المتكبدة قبل بدء      اإلنتاجاإلنتاج
   ..نتاج الجديدة نتاج الجديدة اإلاإل
 

 .. على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها  على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها فتتم رسملتها وتطفأفتتم رسملتها وتطفأ  تطبيقاتهاتطبيقاتهاوورخصة برامج الكمبيوتر رخصة برامج الكمبيوتر أما التكاليف المتعلقة برسوم أما التكاليف المتعلقة برسوم 
 

 االستهالك / الممتلكات واآلالت والمعدات 
وتستهلك التكلفة بطريقة القسط الثابت على مدى االعمار االنتاجيـة          وتستهلك التكلفة بطريقة القسط الثابت على مدى االعمار االنتاجيـة          ،  ،  واآلالت والمعدات مبدئيا  بالتكلفة     واآلالت والمعدات مبدئياً بالتكلفة      الممتلكات    الممتلكات    جميع  جميع تقيدتقيد

  للموجوداتللموجوداتتطفأ التحسينات على العقارات المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي             تطفأ التحسينات على العقارات المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي             . . المتوقعة للموجودات   المتوقعة للموجودات   
 ..او فترة عقد االيجار أيهما أقصر او فترة عقد االيجار أيهما أقصر 



 

 
 

 

 ت الميثانول المحدودة ت الميثانول المحدودة شركة كيمائياشركة كيمائيا
 ) ) شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودةشركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: : سابقا  سابقاً ((
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

 ))تتمةتتمة ( ( السياسات المحاسبية الهامة السياسات المحاسبية الهامة٠٢٠٢
 

 )تتمة(االستهالك / الممتلكات واآلالت والمعدات 
فيذ بسعر تكلفة المواد والخدمات الالزمة لتركيب اآلالت والمعدات زائدا  الرواتب           فيذ بسعر تكلفة المواد والخدمات الالزمة لتركيب اآلالت والمعدات زائداً الرواتب            التن  التن تحتتحتيتم االعتراف باألعمال الرأسمالية     يتم االعتراف باألعمال الرأسمالية     

والتكاليف األخرى ، التي يمكن تحديدها على وجه الخصوص كتكاليف ضـرورية لتجهيـز اآلالت والمعـدات لالسـتخدام                   والتكاليف األخرى ، التي يمكن تحديدها على وجه الخصوص كتكاليف ضـرورية لتجهيـز اآلالت والمعـدات لالسـتخدام                   
  . .منتظممنتظم الى المصاريف غير المباشرة األخرى الموزعة على أساس  الى المصاريف غير المباشرة األخرى الموزعة على أساس باإلضافةباإلضافةالمستهدف لها ، المستهدف لها ، 

 
 والصيانة على قائمة الدخل ، بينما ترسمل التحسينات التي من شأنها زيادة قيمة الموجـودات ذات                  والصيانة على قائمة الدخل ، بينما ترسمل التحسينات التي من شأنها زيادة قيمة الموجـودات ذات                 اإلصالحاإلصالحتحمل مصاريف   تحمل مصاريف   

 .. او إطالة أعمارها بشكل جوهري  او إطالة أعمارها بشكل جوهري العالقةالعالقة
 

 تكاليف االقتراضتكاليف االقتراض
تها في الفتـرة التـي يـتم        تها في الفتـرة التـي يـتم         التنفيذ تتم رسمل    التنفيذ تتم رسمل   تحتتحتان تكاليف االقتراض المتعلقة بالقروض الخاصة بتمويل األعمال الرأسمالية          ان تكاليف االقتراض المتعلقة بالقروض الخاصة بتمويل األعمال الرأسمالية          

 ..خاللها انجاز األعمال الرأسمالية ذات العالقة خاللها انجاز األعمال الرأسمالية ذات العالقة 
 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية وعدم قابليتها للتحصيلاالنخفاض في قيمة األصول المالية وعدم قابليتها للتحصيل
 تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد فيما اذا كان هنالك دليل موضوعي على احتمالية انخفاض قيمة أصل                     تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد فيما اذا كان هنالك دليل موضوعي على احتمالية انخفاض قيمة أصل                    إجراءإجراءيتم  يتم  

وفي حال وجود مثل هذا الدليل ، يتم تحديد القيمة التقديرية القابلة لالسـترداد مـن ذلـك                  وفي حال وجود مثل هذا الدليل ، يتم تحديد القيمة التقديرية القابلة لالسـترداد مـن ذلـك                  . . لمالية  لمالية   ا  ا األصولاألصولاو مجموعة من    او مجموعة من    
وهو وهو (( انخفاض في القيمة بمقدار الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية              انخفاض في القيمة بمقدار الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية             أيأي ويعترف بالخسارة الناشئة عن       ويعترف بالخسارة الناشئة عن      األصلاألصل

ويتم االعتراف بالخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة في         ويتم االعتراف بالخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة في         ) . ) .  لالسترداد  لالسترداد ن القيمة القابلة  ن القيمة القابلة  عع القيمة الدفترية     القيمة الدفترية    منمنيمثل الفائض   يمثل الفائض   
 ..قائمة الدخل قائمة الدخل 

 
 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 

يتم االعتراف بااللتزامات بشأن المبالغ التي يتوجب دفعها مستقبال  لقاء البضائع او الخدمات التي يتم الحصول عليها سواء 
 . ام ال اصدر المورد فواتير بها

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 وفقا لنظام  عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالييجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين
 .العمل والعمال السعودي 

 
 المبيعات 

بعد حسم الخصم التجاري    بعد حسم الخصم التجاري    لصافي  لصافي   ، با   ، با   خالل السنة   خالل السنة   للبضاعة الموردة من قبل الشركة      للبضاعة الموردة من قبل الشركة      والمستحقة  والمستحقة تمثل المبيعات القيمة المفوترة   تمثل المبيعات القيمة المفوترة   
 ..وخصم الكمية وخصم الكمية 

 
 العمالت األجنبية

  ٠٠ أسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعـامالت          أسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعـامالت          حسب  حسب ةة السعودي  السعودي تتاألجنبية بالرياال األجنبية بالرياال المعامالت التي تتـم بالعمالت     المعامالت التي تتـم بالعمالت     تسجل  تسجل  
ة بأسعار التحويـل الـسائدة بتـاريخ قائمـة          ة بأسعار التحويـل الـسائدة بتـاريخ قائمـة          ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبي        ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبي        

 ٠٠تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل   ٠٠المركـز الماليالمركـز المالي
 

 المصاريف المصاريف 
تخزين وسيارات تـسليم البـضاعة      تخزين وسيارات تـسليم البـضاعة      الالان مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات و             ان مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات و             

  األخـرى األخـرى  المالية ، تـصنف كافـة المـصاريف           المالية ، تـصنف كافـة المـصاريف          األعباءاألعباءوبإستثناء  وبإستثناء   .  .  الى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها       الى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها      باإلضافةباإلضافة
  . .وإداريةوإداريةكمصاريف عمومية كمصاريف عمومية 

 
 الزكاة 

   ٠٠   على قائمة الدخل على قائمة الدخلحملحمل وي وييجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة الزكوية السعوديةيجنب مخصص للزكاة وفقا لألنظمة الزكوية السعودية



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة شركة كيمائيات الميثانول المحدودة 
   ))شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودةشركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: : سابقا  سابقاً ((
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

 ٢٠٠٥٢٠٠٥         ٢٠٠٦٢٠٠٦        المدفوعة مقدما المدفوعة مقدمابالغبالغ المدينون والم المدينون والم٠٣٠٣
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٧٦٧٦رر٩٣٣٩٣٣رر٥٩٢٥٩٢   ١٠٧١٠٧رر٥٦٦٥٦٦رر٦٢٩٦٢٩   مدينون تجاريون مدينون تجاريون 
 ٣٣رر٧٥٠٧٥٠رر٥١٥٥١٥   ٧٧رر٤٤٥٤٤٥رر٦٧٠٦٧٠   دفعات مقدمة الى مورديندفعات مقدمة الى موردين

 ١ر٢٢١ر٣٣٢  ٧ر١٢٧ر٨٥٣  مدينون اخرون مدينون اخرون 
  ٨١١٨١١رر٨٤٨٨٤٨    ٩٨٨٩٨٨رر٤٨٤٤٨٤   مصاريف مدفوعة مقدما مصاريف مدفوعة مقدماً

   
  ٨٢٨٢رر٧١٧٧١٧رر٢٨٧٢٨٧   ١٢٣١٢٣رر١٢٨١٢٨رر٦٣٦٦٣٦   
   
 ٢٠٠٥٢٠٠٥         ٢٠٠٦٢٠٠٦       مخزونمخزونالال  ٠٤٠٤
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 -         ٥٥رر٠٧٥٠٧٥رر٢٩٥٢٩٥   بضاعة بالطريقبضاعة بالطريق
 ٣٣رر٦٨٤٦٨٤رر٧٩٩٧٩٩   ٦٦رر٠٥٨٠٥٨رر٦٣٤٦٣٤   مواد خاممواد خام

 ٣٣رر٢٢١٢٢١رر١٨٥١٨٥   ٩٩رر٨٧٢٨٧٢رر٩١٠٩١٠   بضاعة تامة الصنع بضاعة تامة الصنع 
  ١٥١٥رر٥٧٣٥٧٣رر١٤٤١٤٤    ١٧١٧رر١١٤١١٤رر٥٩٢٥٩٢   ولوزام ولوزام قطع غيار قطع غيار 

   
  ٢٢٢٢رر٤٧٩٤٧٩رر١٢٨١٢٨    ٣٨٣٨رر١٢١١٢١رر٤٣١٤٣١   
   
 المصاريف المؤجلة المصاريف المؤجلة   ٠٥٠٥
      تكاليف رسوم   تكاليف رسوم  
  تكاليف ما قبل  تكاليف ما قبل  

 اإلنتاجاإلنتاج          
 برامج برامج رخصة رخصة     
 وتطبيقاتهاوتطبيقاتها  لكمبيوترلكمبيوتراا

 
      ٢٠٠٦٢٠٠٦ 

 
        ٢٠٠٥٢٠٠٥ 

  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي   ريال سعودي  ريال سعودي     ريال سعودي  ريال سعودي 
     

     ::التكلفة التكلفة 
 ٤ر٩١٨ر٢٦١  ٤ر٩٦٨ر٥٠٤  ٣ر٢٥٨ر٥٨٥  ١ر٧٠٩ر٩١٩     في بداية السنة    في بداية السنة 

 ٣٣رر٢٥٨٢٥٨رر٥٨٥٥٨٥   ٣٣رر٤٤٤٤٤٤رر٣٩٤٣٩٤   ٣٣رر٤٤٤٤٤٤رر٣٩٤٣٩٤   -              لإلضافات    لإلضافات 
  ))٣٣رر٢٠٨٢٠٨رر٣٤٢٣٤٢((  ))١١رر٧٠٩٧٠٩رر٩١٩٩١٩((  -            ))١١رر٧٠٩٧٠٩رر٩١٩٩١٩(( اإلطفاءاإلطفاءلشطب مقابل لشطب مقابل لل      
     

  ٤٤رر٩٦٨٩٦٨رر٥٠٤٥٠٤    ٦٦رر٠٢٠٢٧٧رر٩٧٩٩٧٩    ٦٦رر٧٠٢٧٠٢رر٩٧٩٩٧٩    -              في نهاية السنة    في نهاية السنة 
     

     ::اإلطفاء اإلطفاء 
 ٤ر٨١٨ر١٥٣  ١ر٦٥٩ر٨٦٤  -      ١ر٦٥٩ر٨٦٤     في بداية السنة    في بداية السنة 

 ٥٠٥٠رر٠٥٣٠٥٣   ٧٧٠٧٧٠رر٠٥٥٠٥٥   ٧٢٠٧٢٠رر٠٠٠٠٠٠   ٥٠٥٠رر٠٥٥٠٥٥      المجنب خالل السنة   المجنب خالل السنة
  ))٣٣رر٢٠٨٢٠٨رر٣٤٢٣٤٢((  ))١١رر٧٠٩٧٠٩رر٩١٩٩١٩((  -            ))١١رر٧٠٩٧٠٩رر٩١٩٩١٩((  المتعلق بالشطب المتعلق بالشطبلإلطفاءلإلطفاء      
     

  ١١رر٦٥٩٦٥٩رر٨٦٤٨٦٤    ٧٢٠٧٢٠رر٠٠٠٠٠٠    ٧٢٠٧٢٠رر٠٠٠٠٠٠    -              في نهاية السنة   في نهاية السنة
     

  ٣٣رر٣٠٨٣٠٨رر٦٤٠٦٤٠    ٥٥رر٩٨٢٩٨٢رر٩٧٩٩٧٩    ٥٥رر٩٨٢٩٨٢رر٩٧٩٩٧٩    -            صافي القيمة الدفترية صافي القيمة الدفترية
 

 ..تطفأ تكاليف ما قبل اإلنتاج على مدى فترة خمس سنوات تطفأ تكاليف ما قبل اإلنتاج على مدى فترة خمس سنوات 
 

 ..قها بنجاح قها بنجاح تطبيقاتها على مدى فترة خمس سنوات من تاريخ تطبيتطبيقاتها على مدى فترة خمس سنوات من تاريخ تطبيوو رخصة برامج الكمبيوتر  رخصة برامج الكمبيوتر رسومرسومتكاليف تكاليف يتم إطفاء يتم إطفاء 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودةشركة كيمائيات الميثانول المحدودة
   ))شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودةشركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: : سابقا  سابقاً ((
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

 لممتلكات واآلالت والمعدات لممتلكات واآلالت والمعدات  ا ا٠٦٠٦
 

 ::يلي يلي أن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستهالك هي كما أن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستهالك هي كما 
 

  سنة سنة٣٣,٣٣٣٣,٣٣ المباني المملوكة المباني المملوكة 
  سنوات  سنوات ٥٥  المستأجرة  المستأجرة األراضياألراضيالتحسينات على التحسينات على 

  سنوات  سنوات ١٠١٠ الى  الى ٧٧  المكتبية  المكتبية جهيزاتجهيزاتوالتوالت والتركيبات  والتركيبات األثاثاألثاث
  سنوات  سنوات ٨٨ الى  الى ٤٤  وبرامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوترأجهزةأجهزة
  سنة  سنة ٢٠٢٠ الى  الى ١٠١٠    وقطع الغيار الرأسمالية وقطع الغيار الرأسمالية والمعدات والمعداتاآلالتاآلالت

  سنوات سنوات٤٤ السيارات السيارات 
 

 

 المباني   
 والتحسينات  

  األراضيعلى 
 المستأجرة  

      األثاث
 والتركيبات   
 جهيزاتالتو  

 المكتبية    

      أجهزة
 وبرامج   
 الكمبيوتر  

 والمعدات  اآلالت
 وقطع الغيار  
 الرأسمالية 
 والسيارات  

 عمال األ   
   رأسمالية ال  
 تحت التنفيذ  

 المجموع
٢٠٠٦ 

 المجموع
٢٠٠٥ 

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي   ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي 
        ::التكلفة التكلفة 

    في بداية السنة   في بداية السنة
  ٦ر٢٥٦ر٣٢٣  ٥ر٢٤٩ر٨٤٦  ٢٨ر٨٦٤ر٩٧٣ 

 ٣٢٧ر٢٥٠ر٧٦٠
 ٣٦١ر٦٨٩ر٢٠٠  ٤٤٣ر٧٨٤ر٨٢٣  ٧٦ر١٦٢ر٩٢١ 

  ٨٢ر٧٦٣ر٧٧٠  ٣٢٧ر٨٦٣ر١٦٨  ٣١٦ر٦٣٢ر٦٦٧  ٨ر٧٦٠ر٣١٩  ٦٧٤ر٩٦٧  ٧٨٩ر١٣١  ١ر٠٠٦ر٠٨٤  لإلضافاتلإلضافات      
 -       -       )٨٠ر٤٢٠ر١٦٩( ٨٠ر٤١٢ر٥٧٩  ٧ر٥٩٠  -     -         للتحويالت   للتحويالت

  )٦٦٨ر١٤٧(  )١٦٥ر٢٢٩( -      )١٥٨ر٨٦٢(  )٦ر٣٦٧( -      -      الستبعادات الستبعادات لل      
        

  ٤٤٣ر٧٨٤ر٨٢٣   ٧٧١ر٤٨٢ر٧٦٢  ٣١٢ر٣٧٥ر٤١٩  ٤١٦ر٢٦٤ر٧٩٦   ٦ر٣٢٩ر٥١٣  ٦ر٠٣٨ر٩٧٧   ٢٩ر٨٧١ر٠٥٧     في نهاية السنة   في نهاية السنة
        
        ::االستهالك االستهالك   

  ٥ر٤٤٢ر٠٥٧  ٣ر٨٧٨ر٩٢٧  ٨ر٤٢٠ر٨٦٢     في بداية السنة   في بداية السنة
 ١٣١ر١٦٠ر٧٧٥

 ١٣٢ر٠٥٠ر٥٨٨  ١٤٨ر٩٠٢ر٦٢١  -     

 ١٧ر٤٢٨ر٢٤٦  ١٨ر٢٥٣ر٣٧٠  -      ١٦ر٢٣٧ر٣٧٨  ٤٣٩ر٤٩٨  ٣٣٧ر٣٩٠  ١ر٢٣٩ر١٠٤  للسنة للسنة المحمل المحمل       
  )٥٧٦ر٢١٣(  )١٥٦ر٣٧٩( -      )١٥٠ر٠١٢(  )٦ر٣٦٧( -      -      الستبعاداتالستبعاداتلل      
        

  ١٤٨ر٩٠٢ر٦٢١   ١٦٦ر٩٩٩ر٦١٢  -      ١٤٧ر٢٤٨ر٤١   ٥ر٨٧٥ر١٨٨  ٤ر٢١٦ر٣١٧   ٩ر٦٥٩ر٩٦٦     في نهاية السنة   في نهاية السنة
        

         : : صافي القيمة الدفترية صافي القيمة الدفترية 
   ٦٠٤ر٤٨٣ر١٥٠  ٣١٢ر٣٧٥ر٤١٩  ٢٦٩ر٠١٦ر٦٥٥   ١ر٠٥٧ر٣٢٥  ١ر٨٢٢ر٦٦٠   ٢٠ر٢١١ر٠٩١  ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١في في       
        

  ٢٩٤ر٨٨٢ر٢٠٢   ٧٦ر١٦٢ر٩٢١  ١٩٦ر٠٨٩ر٩٨٥   ٨١٤ر٢٦٦  ١ر٣٧٠ر٩١٩   ٢٠ر٤٤٤ر١١١  ٢٠٠٥٢٠٠٥ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١في في       
         

على ارض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمـدة          على ارض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمـدة          مقامة  مقامة  وهي  وهي  لجبيل الصناعية   لجبيل الصناعية    ا  ا منطقةمنطقةمرافق مصنع الشركة في     مرافق مصنع الشركة في     تقع  تقع  
ولدى ولدى . .  ريال سعودي     ريال سعودي    ١١٠١١٠رر٤٣٠٤٣٠هـ بإيجار سنوي قدره     هـ بإيجار سنوي قدره     ١٤١٠١٤١٠ رمضان    رمضان   ٢١٢١ الموافق    الموافق   ١٩٩٠١٩٩٠ ابريل    ابريل   ١٦١٦ سنة اعتبارا  من      سنة اعتباراً من     ٢٥٢٥

  . .ند انتهاء مدة عقد اإليجار األوليةند انتهاء مدة عقد اإليجار األولية ع عاإليجاراإليجار  اتفاقيةاتفاقيةالشركة الخيار بتجديد الشركة الخيار بتجديد 
 

 ) .) .٧٧اإليضاح اإليضاح  ( (مقابل القرض ألجلمقابل القرض ألجل والمعدات مرهونة لصندوق التنمية الصناعية السعودي كضمان  والمعدات مرهونة لصندوق التنمية الصناعية السعودي كضمان واآلالتواآلالتلممتلكات لممتلكات ان اان ا
 

 والبنتا أريثريتـول     والبنتا أريثريتـول    الميثانولالميثانولنع  نع  اامصمص  إنشاءإنشاءبشأن  بشأن    التكاليف المتكبدة التكاليف المتكبدة على  على  بشكل رئيسي   بشكل رئيسي    التنفيذ    التنفيذ   تحتتحت الرأسمالية    الرأسمالية   األعمالاألعمالتشتمل  تشتمل  
 .. للفورمالدهايد  للفورمالدهايد نتاجيةنتاجيةاإلاإل وزيادة الطاقة  وزيادة الطاقة وثاني مثايل فورماميدوثاني مثايل فورماميد

 
 :  : ٢٠٠٥٢٠٠٥ ( ( ريـال سـعودي     ريـال سـعودي    ٩٩رر٩٩٤٩٩٤رر٦٧٣٦٧٣ التنفيـذ مبلـغ       التنفيـذ مبلـغ      تحـت تحـت  الرأسـمالية     الرأسـمالية    اإلعمالاإلعمال السنة الحالية على      السنة الحالية على     إضافاتإضافاتتتضمن  تتضمن  
 ..سملة  سملة   االقتراض المر االقتراض المرفةفة من تكل من تكل)) ريال سعودي ريال سعودي١١رر٩٣٦٩٣٦رر٨٧٢٨٧٢

 
 :  : ٢٠٠٥٢٠٠٥((ريـال سـعودي     ريـال سـعودي       ٢١٥٢١٥رر١٢٦١٢٦رر١٨٦١٨٦كما تتضمن إضافات السنة الحالية على األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ مبلغ            كما تتضمن إضافات السنة الحالية على األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ مبلغ            

 ..من الدفعات المقدمة لمقاولي المشاريع من الدفعات المقدمة لمقاولي المشاريع ) )  ريال سعودي ريال سعودي٢٢رر٠٧٠٠٧٠رر٥٢٩٥٢٩
 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة 
  )شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: سابقا  (
 

 ))تتمةتتمة((ايضاحات حول القوائم المالية ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

 القروض ألجل ٠٧
       ٢٠٠٥٢٠٠٥         ٢٠٠٦٢٠٠٦ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٢٣ر٢٠٠ر٠٠٠  ١٥ر٢٠٠ر٠٠٠  أدناهأدناه) ) أأ(( انظر المالحظة  انظر المالحظة –صندوق التنمية الصناعية السعودي صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 ٩٩رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٩٩رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   البنك السعودي البريطانيالبنك السعودي البريطاني
 ٣٦٣٦رر١٦٦١٦٦رر٦٦٨٦٦٨   ٢٤٢٤رر٦٦٦٦٦٦رر٦٦٨٦٦٨   أدناهأدناه) ) بب(( انظر المالحظة  انظر المالحظة –البنك السعودي الهولندي البنك السعودي الهولندي 

 ١٧١٧رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٧٧رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   أدناهأدناه) ) جج(( انظر المالحظة  انظر المالحظة –البنك العربي الوطني البنك العربي الوطني 
  ١٧١٧رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠    ١٢١٢رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ادناهادناه) ) دد(( انظر المالحظة  انظر المالحظة –بنك الرياض بنك الرياض 

 ١٠٣١٠٣رر٣٦٦٣٦٦رر٦٦٨٦٦٨   ٦٨٦٨رر٨٦٦٨٦٦رر٦٦٨٦٦٨   
   

  ))٣٤٣٤رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠((  ))٣٤٣٤رر٣٥٠٣٥٠رر٠٠٠٠٠٠(( القسط الجاريالقسط الجاري: : ناقصا  ناقصاً 
   

  ٦٨٦٨رر٨٦٦٨٦٦رر٦٦٨٦٦٨    ٣٤٣٤رر٥١٦٥١٦رر٦٦٨٦٦٨   جاريجاريالالالقسط غير القسط غير 
   
 هـ١٥/٨/١٤٢٥ في بدأت ةط نصف سنوياقسا ٨ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي السداد على يستحق )أ 

والقرض مكفول برهن على ) . ٢٠٠٨ فبراير ٢٣الموافق (هـ ١٥/٢/١٤٢٩وتنتهي في ) ٢٠٠٤ سبتمبر ٣٠الموافق (
 . ومعداتها وآالتهاممتلكات الشركة 

 
ثالثة قروض متوسطة األجل تستحق  البنك السعودي الهولندي تتضمن ان التسهيالت التي تم الحصـول عليها من )ب

وتنتـهي في ) ٢٠٠٣  ابريل١٥الموافق (هـ ١٣/٢/١٤٢٤ بدأت في  ربع سنويا  قسط٣٦السداد على 
وهي .   التجاريةاألسعارحسب تكاليف اقتراض ض وقـرالحمل تو. ) ٢٠٠٩ مارس ٣١الموافق (هـ ٤/٤/١٤٣٠

 .اب تطمين من الشركاء ذني وبخطإبسند  ةمكفول
 
 ربع سنوي ا  قسط١٢ تم الحصول عليه من البنك العربي الوطني يستحق السداد على متوسط األجل الذيالالقرض ان  ) ج

وتنتهي في ) ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الموافق (هـ ١٩/١١/١٤٢٥ابتداء من لكل منها  مليون ريال سعودي ٢ر٥قيمة ب
مكفول هو و  التجاريةاألسعار تكاليف اقتراض حسب  القرضويحمل) ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠الموافق (هـ ١٨/٩/١٤٢٨

 .ذني إبسند 
 
 ١ر٢٥قيمة كل منها   ربع سنويا  قسط١٦ على  يستحق السدادرياضن القرض الذي تم الحصول عليه من بنك الإ ) د

الموافق (هـ ١٤/٤/١٤٣٠وتنتهي في ) ٢٠٠٥ يوليو ١٠الموافق (هـ ٣/٦/١٤٢٦مليون ريال سعودي ، ابتداءا  من 
 .ذني إويحمل القرض تكاليف اقتراض حسب االسعار التجارية وهو مكفول بسند ) . ٢٠٠٩ ابريل ١٠

 
 مليـون    مليـون   ٦٦ مبالغ بقيمة     مبالغ بقيمة    البنك السعودي البريطاني  البنك السعودي البريطاني  من  من   التسهيالت التي تم الحصول عليها من البنك السعودي الهولندي و           التسهيالت التي تم الحصول عليها من البنك السعودي الهولندي و          تتضمنتتضمن

 اتفاقيات القـروض تـسمح       اتفاقيات القـروض تـسمح      ألنألن  مطلوبات غير متداولة  مطلوبات غير متداولة  كك، والتي تظهر    ، والتي تظهر     مليون ريال سعودي على التوالي        مليون ريال سعودي على التوالي       ٩٩ريال سعودي و    ريال سعودي و    
 . .  هذه التسهيالت ألكثر من سنة  هذه التسهيالت ألكثر من سنة تدويرتدوير  اإلدارةاإلدارةوتنوي وتنوي  .  . بتدوير قروضها تلقائيا بتدوير قروضها تلقائياًللشركة للشركة 

 
  أظهرتأظهرتوقد  وقد  . .  المحافظة على رأس مال عامل ونسب فعالية مالية معينة            المحافظة على رأس مال عامل ونسب فعالية مالية معينة           تتطلبتتطلب  مقيدةمقيدةتتضمن بعض التسهيالت أعاله شروطا       تتضمن بعض التسهيالت أعاله شروطاً      

  . .ةة متداول متداولاتات كمطلوب كمطلوب المركز المالي المركز المالي سنة من تاريخ قائمة سنة من تاريخ قائمة المستحقة خالل المستحقة خاللاألقساطاألقساط
 

  األجلقصيرة ال الحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض ٠٨
 

قصيرة األجل الك والقروض و وتحمل الحسابات المكشوفة لدى البن٠لدى الشركة تسهيالت رأس مال عامل من بنوك محلية 
 .ذنيةإسندات قصيرة األجل مكفولة بالن الحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض علما  بأ ٠ عمولة حسب األسعار التجارية



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة 
  )شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: سابقا  (
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

   قة الدفع قة الدفع الدائنون والمبالغ المستحالدائنون والمبالغ المستح  ٠٩٠٩
       ٢٠٠٥٢٠٠٥         ٢٠٠٦٢٠٠٦ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٢٤٢٤رر٨١٥٨١٥رر١٧٣١٧٣   ٢٥٢٥رر٧٥٠٧٥٠رر٥٥٤٥٥٤   دائنون تجاريوندائنون تجاريون
 ١٧١٧رر٣٧٣٣٧٣رر٦٨٦٦٨٦   ١١١١رر٨٢٩٨٢٩رر٢٥٩٢٥٩   مبالغ مستحقة الى مقاول مشروعمبالغ مستحقة الى مقاول مشروع

 ٢٢رر٥٠٦٥٠٦رر٧٨١٧٨١   ٣٣رر٩٤٩٩٤٩رر٣٨٨٣٨٨   ))١٤١٤اإليضاح اإليضاح ((مبالغ مستحقة الى الشركاء وجهات منتسبة مبالغ مستحقة الى الشركاء وجهات منتسبة 
 ٢٥٦٢٥٦رر٦٨٨٦٨٨   -           دائنون آخرون دائنون آخرون 

 ١١رر١٥٣١٥٣رر٦٦٧٦٦٧    ٧٥٦٧٥٦رر٨٦٨٨٦٨   ))١٥١٥اإليضاح اإليضاح ((زكاة مستحقة الدفع زكاة مستحقة الدفع 
  ١٢١٢رر١٣٧١٣٧رر٢٣٠٢٣٠    ١٨١٨رر٣٠٥٣٠٥رر٢٦٨٢٦٨   مصاريف مستحقة الدفع مصاريف مستحقة الدفع 

   
  ٥٨٥٨رر٢٤٣٢٤٣رر٢٢٥٢٢٥    ٦٠٦٠رر٥٩١٥٩١رر٣٣٧٣٣٧   
   
   

  رأس المال٠١٠
 

   حصة قيمة كل منها     حصة قيمة كل منها    ٣٣رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠ :  : ٢٠٠٥٢٠٠٥(( ريال سعودي     ريال سعودي    ١٠١٠ حصة قيمة كل منها       حصة قيمة كل منها      ٦٠٦٠رر٣٠٠٣٠٠رر٠٠٠٠٠٠يتكون رأس المال من     يتكون رأس المال من     
 ٠٠) )  ريال سعودي ريال سعودي٥٠٥٠
 

 حصة ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ ، قرر الشركاء زيادة حصص رأس المال من ٢٠٠٦ ابريل ٢٩هـ الموافق ١٤٢٧ ربيع الثاني ١في 
وقد تم خالل السنة استكمال  . ريال سعودي ١٠ حصة قيمة كل منها ٦٠ر٣٠٠ر٠٠٠ ريال سعودي الى ٥٠قيمة كل منها 

 . رأس المال اإلجراءات النظامية المتعلقة بالزيادة في
 

  االحتياطي النظامي ٠١١
 

ويجوز للشركة ان . من صافي دخل السنة الى االحتياطي النظامي % ١٠طبقا  ألحكام نظام الشركات السعودي ، تم تحويل 
علما  بأن هذا االحتياطي غير قابل .  هذا التحويل عندما يبلغ مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال إجراءتتوقف عن 

 .زيع للتو
 

 مصاريف البيع والتوزيع  ٠١٢
       ٢٠٠٥٢٠٠٥         ٢٠٠٦٢٠٠٦ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ١١رر٥٦٢٥٦٢رر٤٥٣٤٥٣   ١١رر٩٥٩٩٥٩رر٧١٩٧١٩   تكاليف موظفين تكاليف موظفين 
 ٦٦رر٤٨٠٤٨٠رر٧٤٩٧٤٩   ٨٨رر٤٧٠٤٧٠رر٤٧١٤٧١   عموالت بيععموالت بيع

 ٢٢٢٢رر٢٢٠٢٢٠رر١٠٢١٠٢   ٢٧٢٧رر٤٦٦٤٦٦رر٢١٠٢١٠   شحن شحن 
 ١ر٠٥١ر٥٢١  ٦٢٢ر٦٥٦  إعالن وترويجإعالن وترويج

 ٣١٤٣١٤رر٠٠٠٥٠٥   -           مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
   ٢٢رر١٢٠١٢٠رر٦٢٠٦٢٠     ٢٢رر٣٧٩٣٧٩رر١٦٤١٦٤   أخرىأخرى

   
  ٣٣٣٣رر٧٤٩٧٤٩رر٤٥٠٤٥٠    ٤٠٤٠رر٨٩٨٨٩٨رر٢٢٠٢٢٠   
 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة 
  )شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: سابقا  (
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١

 
 

 يةرواإلداالعمومية لمصاريف ا ٠١٣
 
       ٢٠٠٥٢٠٠٥         ٢٠٠٦٢٠٠٦ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٨٨رر٨٤١٨٤١رر٥٦٦٥٦٦   ١٠١٠رر١٩٩١٩٩رر٨٤٩٨٤٩   تكاليف موظفين تكاليف موظفين 
 ١١رر٠٨٢٠٨٢رر٥٦٦٥٦٦   ١١رر٥٣٢٥٣٢رر٢٤٦٢٤٦   استهالكاستهالك

 ١١رر٦٢١٦٢١رر٣٩٦٣٩٦   ١١رر٣٠٤٣٠٤رر٨٧٢٨٧٢   سفر وتذاكر طيران سفر وتذاكر طيران 
 ١ر٧٧٣ر١٥٨  ١ر٦٥٠ر٦٦٠  أتعاب مهنية أتعاب مهنية 

 ٥٥رر٨٢٨٨٢٨رر٩٠٥٩٠٥   ٥٥رر٧٥٢٧٥٢رر٥٤٩٥٤٩   أخرىأخرى
  ))٢٢رر٤٣٤٤٣٤رر٥١٥٥١٥((   ))٣٣رر٨٣٨٨٣٨رر٦٦٦٦٦٦(( منتسبة منتسبة تكاليف خدمات مشتركة محملة على شركات تكاليف خدمات مشتركة محملة على شركات 

   
  ١٦١٦رر٧١٣٧١٣رر٠٧٦٠٧٦    ١٦١٦رر٦٠١٦٠١رر٥١٠٥١٠   
   

   المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   ٠١٤٠١٤
 

ذه المعامالت يتم هان جميع . تجري الشركة في السياق العادي ألعمالها معامالت مع شركات أخرى مملوكة لبعض الشركاء 
 .  السعر الفوري المباشر في السوق الحرة ساسألى عتنفيذها بشروط تجارية 

 
 التكاليف المحملة من قبل ان.  الشركة وإدارةتشترك الشركة في بعض الموارد المتعلقة بتقنية المعلومات والمعامالت المالية 

 مختلفة في قسامأالجهد المطلوب لكل شركة والمقدم من قبل مستوى على تعتمد  الموارد  المشاركة فيالشركة مقابل مثل هذه
   .٢٠٠٦ يناير ١لخدمات المشتركة المجددة في االخدمات المشتركة والتي تتماشى مع نص اتفاقية 

 
 وقد .األجل ربع السنوية وفقا  لمعدل الفائدة التي تتقاضاها البنوك التجارية على القروض قصيرة األرصدة فائدة على تحملو

 :٢٠٠٥( ريال سعودي ٤٧ر٠٠٠هذه األرصدة  على ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ية في  خالل السنة المنتهحملةبلغت الفائدة الم
 ). ريال سعودي ١ر٣٦٧ر٧٧٩

 
بشأن بضائع تامة الصنع بيعت )  ريال سعودي١ر٧٨٥ر٧٨٨ : ٢٠٠٥( ريال سعودي ٣ر١٣٨ر٣٨٠تتضمن المبيعات مبلغ 

 . شركة منتسبةإلى
 

)  ريال سعودي٢٥ر٣٤٧ر١٦٧: ٢٠٠٥( ريال سعودي ٢٣ر٨٥٤ر٠٦٤مبالغ بقيمة والمصاريف تتضمن تكلفة المبيعات 
عامالت على أساس السعر الفوري م هذه التتم .اليهم بشأن شراء بضائع وخدمات مقدمة من الشركاء وشركات منتسبة 

  . من قبل اإلدارة المعامالت الخاصة بهذه وشروط الدفع أسعارم اعتماد تيالمباشر في السوق الحرة و
 

 .٩ اإليضاحن والمبالغ المستحقة الدفع في ي الشركاء والشركات المنتسبة اليهم ضمن الدائنإلىتحقة الدفع أدرجت المبالغ المس



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة
 ) شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: سابقا  (
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

  الزكاة ٠١٥
   

   ::المحمل للسنة المحمل للسنة 
 ٢٠٠٥٢٠٠٥         ٢٠٠٦٢٠٠٦       ::تتكون الزكاة المحملة من اآلتي تتكون الزكاة المحملة من اآلتي 

  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ١١رر٢٤٦٢٤٦رر١١٢١١٢   ٦٨٨٦٨٨رر٨٠٠٨٠٠   مخصص السنة مخصص السنة 
  ٨٨٨٨رر٩٦٩٩٦٩    ١١١١رر٢٠٠٢٠٠   تعديل لسنوات سابقةتعديل لسنوات سابقة

   
  ١١رر٣٣٥٣٣٥رر٠٨١٠٨١    ٧٠٠٧٠٠رر٠٠٠٠٠٠   المحمل للسنةالمحمل للسنة

   
  : :اآلتياآلتي  أساسأساسمخصص على مخصص على الالتم حساب تم حساب 

       ٢٠٠٥٢٠٠٥         ٢٠٠٦٢٠٠٦ 
  ريال سعودي ريال سعودي    ريال سعودي ريال سعودي   
   

 ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ١٥٥١٥٥رر٩٥٤٩٥٤رر٠٠٧٠٠٧   حقوق الملكيةحقوق الملكية
 ١٠١٠رر٥٢٤٥٢٤رر٠٠٤٠٠٤   ١٠١٠رر٥٦٢٥٦٢رر١٠٥١٠٥   المخصصات في بداية السنة المخصصات في بداية السنة 

 بالصافي بعد حسم التمويل بالصافي بعد حسم التمويل  ( (طويلة األجلطويلة األجللل  موجوداتموجوداتالقيمة الدفترية للالقيمة الدفترية لل
 ))    المتعلق بها    المتعلق بها

 
 ))٥٣٤٥٣٤رر٨١٠٨١٠رر٤٦٠٤٦٠((

 
 ))١٧٢١٧٢رر٦١٥٦١٥رر٤٨٤٤٨٤((

   
  ))١٢١٢رر٠٩١٠٩١رر٤٨٠٤٨٠(( ))٣٦٨٣٦٨رر٩٤٩٤٢٢رر٣٤٨٣٤٨(( 
   

  ١٠١٠رر٢٩١٢٩١رر٥٦٧٥٦٧    ٢٥٢٥رر٦١٠٦١٠رر٨٠٤٨٠٤    الخاضع للزكاة الخاضع للزكاةسنةسنة ال الربحربح
   

  ١٠١٠رر٢٩١٢٩١رر٥٦٧٥٦٧    ٢٥٢٥رر٦١٠٦١٠رر٨٠٤٨٠٤   وعاء الزكاةوعاء الزكاة
 

ان الفروق بين النتائج الظاهرة في القوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات التي لم                   ان الفروق بين النتائج الظاهرة في القوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات التي لم                   
 ..الربح الخاضع للزكاة الربح الخاضع للزكاة  حساب  حساب يسمح بحسمها فييسمح بحسمها في

 
  المخصص  فيحركةال
 

 : : كانت حركة مخصص الزكاة على النحو اآلتي كانت حركة مخصص الزكاة على النحو اآلتي 
         ٢٠٠٥٢٠٠٥         ٢٠٠٦٢٠٠٦ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٦٨٦٦٨٦رر٩٤٤٩٤٤   ١١رر١٥٣١٥٣رر٦٦٧٦٦٧   في بداية السنة في بداية السنة 
 ١١رر٣٣٥٣٣٥رر٠٨١٠٨١   ٧٠٠٧٠٠رر٠٠٠٠٠٠   المجنب خالل السنةالمجنب خالل السنة

   ))٨٦٨٨٦٨رر٣٥٨٣٥٨((  ))١١رر٠٩٦٠٩٦رر٧٩٩٧٩٩(( المبالغ المدفوعة خالل السنة المبالغ المدفوعة خالل السنة 
   

   ١١رر١٥٣١٥٣رر٦٦٧٦٦٧    ٧٥٦٧٥٦رر٨٦٨٨٦٨   في نهاية السنةفي نهاية السنة
   

 موقف الربوط الزكوية 
 . ٢٠٠٥ عن جميع السنوات حتى عام تم االتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية

 



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودة
 ) شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: سابقا  (
 
 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية ضاحاتضاحاتإيإي

 ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

 
 

  االرتباطات الرأسمالية٠١٦
 

 مليـون    مليـون   ٧٧رر٥٥ :  : ٢٠٠٤٢٠٠٤(( ريـال سـعودي       ريـال سـعودي      يـار يـار  مل  مل ١١رر١٠١٠اعتمدت إدارة الشركة مـصاريف رأسـمالية مـستقبلية بقيمـة            اعتمدت إدارة الشركة مـصاريف رأسـمالية مـستقبلية بقيمـة            
 ٠٠) ) ريال سعوديريال سعودي

 
  إدارة المخاطر إدارة المخاطر٠١٧٠١٧

 
 مخاطر أسعار الفائدةمخاطر أسعار الفائدة

الحـسابات  الحـسابات  الودائـع البنكيـة و    الودائـع البنكيـة و     والتزاماتها التي تحمل فائدة بما في ذلك          والتزاماتها التي تحمل فائدة بما في ذلك         أصولهاأصولها على    على    الفائدة  الفائدة أسعارأسعارتتعرض الشركة لمخاطر    تتعرض الشركة لمخاطر    
 ..القروض ألجل القروض ألجل القروض قصيرة االجل والقروض قصيرة االجل والمكشوفة لدى البنوك والمكشوفة لدى البنوك و

 
 مخاطر االئتمان
لمسددة  مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء بوضع حد ائتمان لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير اللحد منتسعى الشركة 

. 
 

ويمثل خمسة عمالء رئيسيون . تبيع الشركة منتجاتها الى عدد كبير من شركات المواد الصيدالنية واالسمدة وشركات االنشاء 
 %) .٤٢ : ٢٠٠٥ (٢٠٠٦ ديسمبر ٣١من الحسابات المدينة غير المسددة كما في % ٤٢لدى الشركة 

 
االئتمان المتعلقة بالحسابات المدينة بشكل واسع على عدد كبير من  وتتوزع مخاطر ، واسعة من العمالء قاعدةلدى الشركة 

 مخصص ضروري ، ونظرا  أيوحيث انه يتم ادراج الحسابات المدينة بالصافي بعد حسم . هؤالء العمالء كل على حدة 
 .لطبيعتها قصيرة األجل ، فإن قيمتها العادلة تقارب قيمتها الدفترية 

 
 مخاطر السيولة
 شروط المبيعات الخاصة بالشركة وتتطلب.  على الحد من مخاطر السيولة بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية تعمل الشركة

 يوما  من تاريخ ٦٠خالل  عادة كما تسدد الحسابات الدائنة.  يوما  من تاريخ البيع ٩٠ تسديد المبالغ المستحقة خالل ان يتم
 .الشراء 

 
 مخاطر العمالتمخاطر العمالت

جنبيـة ،   جنبيـة ،   أأالمبالغ المستحقة الدفع حسابات تجارية وغيـر تجاريـة دائنـة مـستحقة الـدفع بعمـالت                  المبالغ المستحقة الدفع حسابات تجارية وغيـر تجاريـة دائنـة مـستحقة الـدفع بعمـالت                  وو  يتضمن بند الدائنين  يتضمن بند الدائنين  
 هامـة حيـث ان سـعر صـرف الريـال الـسعودي               هامـة حيـث ان سـعر صـرف الريـال الـسعودي              ال تتعرض الشركة لمخـاطر عمـالت      ال تتعرض الشركة لمخـاطر عمـالت      وو. . مريكي  مريكي  الدوالر األ الدوالر األ غالبا  ب غالباً ب 

 ..مثبت مقابل الدوالر االمريكي مثبت مقابل الدوالر االمريكي 
 

 ألدوات المالية ألدوات المالية لل القيم العادلة  القيم العادلة ٠١٨٠١٨
 

 ..ات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية ات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية تتكون األدوتتكون األدو
 

 والدفعات المقدمة الى المـوردين والتأمينـات         والدفعات المقدمة الى المـوردين والتأمينـات        األرصدة لدى البنوك والحسابات المدينة    األرصدة لدى البنوك والحسابات المدينة     و  و تتألف الموجودات المالية من النقدية    تتألف الموجودات المالية من النقدية    
والقـروض  والقـروض  البنـوك   البنـوك   الحسابات المكشوفة لدى    الحسابات المكشوفة لدى    مطلوبات المالية من    مطلوبات المالية من    الالوتتألف  وتتألف  . . النقدية لدى البنوك والحسابات المدينة األخرى       النقدية لدى البنوك والحسابات المدينة األخرى       

 . . الحسابات الدائنة الحسابات الدائنة والقروض ألجل ووالقروض ألجل وجل جل قصيرة األقصيرة األ
 

   . . وقيمها الدفترية وقيمها الدفترية المالية المالية لألدوات لألدوات  القيم العادلة  القيم العادلة وال يوجد فرق جوهري بينوال يوجد فرق جوهري بين



 

 
 

 

 شركة كيمائيات الميثانول المحدودةشركة كيمائيات الميثانول المحدودة
 ) ) شركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودةشركة كيمائيات الفورمالدهايد السعودية المحدودة: : سابقا  سابقاً ((
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١
 
 

  االلتزامات المحتملة  االلتزامات المحتملة ٠١٩٠١٩
 

 ريـال سـعودي      ريـال سـعودي     ٦٦رر٧٣٠٧٣٠رر٥٥٩٥٥٩بالنيابة عن الـشركة بمبلـغ       بالنيابة عن الـشركة بمبلـغ         أداءأداءأصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة ضمانات حسن         أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة ضمانات حسن         
 ) .) . ريال سعودي ريال سعودي٨٨رر٥٧٤٥٧٤رر٩٧٩٩٧٩: :   ٢٠٠٥٢٠٠٥((
 

  أرقام المقارنة  أرقام المقارنة ٠٢٠٠٢٠
 

 .. مع عرض السنة الحالية  مع عرض السنة الحالية أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للعام الماضي بما يتماشىأعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للعام الماضي بما يتماشى



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة كيمائيات الميثانول 
  )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١القوائم المالية   
 



 
  



 
 
 

  شركة كيمائيات الميثانول  
   ))شركة مساهمة سعودية مقفلةشركة مساهمة سعودية مقفلة((
 

 قائمة المركز الماليقائمة المركز المالي
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١كما في كما في 

 
    ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 
 ريال سعودي ريال سعودي ايضاح  
    
    موجودات ال

    الموجودات المتداولة الموجودات المتداولة 
 ٢٢رر٠٦٣٠٦٣رر٢٦٥٢٦٥   ١٢١٢رر٨٠١٨٠١رر٢٧٤٢٧٤    يةيةأرصدة لدى البنوك ونقدأرصدة لدى البنوك ونقد
 ١٨٣١٨٣رر٠٩٠٠٩٠رر١٩٢١٩٢   ٦٠٦٠رر٥٧٨٥٧٨رر٧٨٢٧٨٢    تأمينات نقدية لدى البنوكتأمينات نقدية لدى البنوك

 ١٢٣١٢٣رر١٢٨١٢٨رر٦٣٦٦٣٦   ١٥٦١٥٦رر٨٩٣٨٩٣رر٣٨٩٣٨٩   ٤  مدفوعة مقدما مدفوعة مقدمابالغبالغمدينون وممدينون وم
  ٣٨٣٨رر١٢١١٢١رر٤٣١٤٣١    ٣٧٣٧رر٩٢٦٩٢٦رر٧١٢٧١٢   ٥ بضاعةبضاعة

    
  ٣٤٦٣٤٦رر٤٠٣٤٠٣رر٤٤٥٢٥٢    ٢٦٨٢٦٨رر٢٠٠٢٠٠رر١٥٧١٥٧    

    الموجودات غير المتداولةالموجودات غير المتداولة
 ٥٥رر٩٨٢٩٨٢رر٩٧٩٩٧٩   ٤٤رر٩٩٦٩٩٦رر٧٨٢٧٨٢   ٦ مصاريف مؤجلة 

  ٦٠٤٦٠٤رر٤٨٣٤٨٣رر١٥٠١٥٠   ١١رر٠٢٧٠٢٧رر٦٧٧٦٧٧رر٧٦٣٧٦٣   ٧  ومعدات  ومعدات آالتآالتووممتلكات ممتلكات 
    
  ٦١٠٦١٠رر٤٦٦٤٦٦رر١٢٩١٢٩   ١١رر٠٣٢٠٣٢رر٦٧٤٦٧٤رر٥٤٥٥٤٥    
    

  ٩٥٦٩٥٦رر٨٦٩٨٦٩رر٦٥٣٦٥٣   ١١رر٣٠٠٣٠٠رر٨٧٤٨٧٤رر٧٠٢٧٠٢    اجمالي الموجوداتاجمالي الموجودات
    

    المطلوبات وحقوق الملكيةالمطلوبات وحقوق الملكية
    

    المطلوبات المتداولة المطلوبات المتداولة 
 ٣٤٣٤رر٣٥٠٣٥٠رر٠٠٠٠٠٠   ١٥١٥رر٦٨٣٦٨٣رر٣٣٣٣٣٣   ٨ قسط جار من قروض ألجلقسط جار من قروض ألجل

 ١٦٦ر٥٣٤ر٢٦٤  ٢٠٨ر٤١٨ر٣٣٣  ٩ حسابات مكشوفة لدى البنوك وقروض قصيرة األجل حسابات مكشوفة لدى البنوك وقروض قصيرة األجل 
  ٦٠٦٠رر٥٩١٥٩١رر٣٣٧٣٣٧    ٦٦٦٦رر٧٤٤٧٤٤رر٦٠٦٦٠٦   ١٠ دائنون ومبالغ مستحقة الدفع دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

    
  ٢٦١٢٦١رر٤٧٥٤٧٥رر٦٠١٦٠١    ٢٩٠٢٩٠رر٨٤٦٨٤٦رر٢٧٢٢٧٢    
    

    لوبات غير المتداولةلوبات غير المتداولةالمطالمط
 ٧٧رر٤٥١٤٥١رر٧٢٧٧٢٧   ٩٩رر٩٢٧٩٢٧رر٥٦٠٥٦٠    مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ٣٤٣٤رر٥١٦٥١٦رر٦٦٨٦٦٨    ٣٢١٣٢١رر٩٩١٩٩١رر٠٨٨٠٨٨   ٨ قروض ألجلقروض ألجل
    
  ٤١٤١رر٩٦٨٩٦٨رر٣٩٥٣٩٥    ٣٣١٣٣١رر٩١٨٩١٨رر٦٤٨٦٤٨    
    

      حقوق الملكيةحقوق الملكية
 ٦٠٣٦٠٣رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٦٠٣٦٠٣رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ١١ رأس المال رأس المال 

 ٨٨رر٤٢٠٤٢٠رر٩٩٧٩٩٧   ١٠١٠رر٨٨٩٨٨٩رر٤١٠٤١٠   ١٢ احتياطي نظامي احتياطي نظامي 
  ٤٢٤٢رر٠٠٤٠٠٤رر٦٦٠٦٦٠    ٦٤٦٤رر٢٢٠٢٢٠رر٣٧٢٣٧٢    أرباح مبقاة أرباح مبقاة 

    
  ٦٥٣٦٥٣رر٤٢٥٤٢٥رر٦٥٧٦٥٧    ٦٧٨٦٧٨رر١٠٩١٠٩رر٧٨٢٧٨٢    
    

  ٩٥٦٩٥٦رر٨٦٩٨٦٩رر٦٥٣٦٥٣   ١١رر٣٠٠٣٠٠رر٨٧٤٨٧٤رر٧٠٢٧٠٢    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
    
 

 ٠٠ جزءا من هذه القوائم المالية  جزءا من هذه القوائم المالية ٢٢٢٢ الى  الى ١١ المرفقة من  المرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتشكل تشكل 



 
 
 

   شركة كيمائيات الميثانول شركة كيمائيات الميثانول   
   ))ساهمة سعودية مقفلةساهمة سعودية مقفلةشركة مشركة م((
 

 قائمة الدخلقائمة الدخل
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
 
       ٢٠٠٦    ٢٠٠٧ 
 ريال سعودي   ريال سعودي          إيضاح     إيضاح  
    

 ٣٧٦٣٧٦رر٢١٨٢١٨رر٢٧٦٢٧٦   ٤٦١٤٦١رر٣٦٩٣٦٩رر٠٦٧٠٦٧    المبيعات المبيعات 
  ))٢٦٥٢٦٥رر٢٢٨٢٢٨رر٥٧٠٥٧٠((  ))٣٥٧٣٥٧رر٢٠٢٢٠٢رر٥٨٤٥٨٤((  تكلفة المبيعات تكلفة المبيعات 

    
  ١١٠١١٠رر٩٨٩٩٨٩رر٧٠٦٧٠٦    ١٠٤١٠٤رر١٦٦١٦٦رر٤٨٣٤٨٣    اإلجمالياإلجماليالربح الربح 

    
    المصاريف 
 ))٤٠٤٠رر٨٩٨٨٩٨رر٢٢٠٢٢٠(( ))٤٦٤٦رر٤٤٢٤٤٢رر٩٠٤٩٠٤(( ١٣ بيع وتوزيعبيع وتوزيع

 ))١٦١٦رر٦٠١٦٠١رر٥١٠٥١٠(( ))٢٠٢٠رر٧٠٥٧٠٥رر٤٢٣٤٢٣(( ١٤   وإداريةوإداريةعمومية عمومية 
  ))٧٧٠٧٧٠رر٠٥٥٠٥٥((  ))١١رر٣٤٩٣٤٩رر٢٧٠٢٧٠(( ٦ اطفاء مصاريف مؤجلةاطفاء مصاريف مؤجلة

    
  ))٥٨٥٨رر٢٦٩٢٦٩رر٧٨٥٧٨٥((  ))٦٨٦٨رر٤٩٧٤٩٧رر٥٩٧٥٩٧((  
    

 ٥٢ر٧١٩ر٩٢١  ٣٥ر٦٦٨ر٨٨٦    من العمليات الرئيسية من العمليات الرئيسيةالدخلالدخل
    

 ١١رر٧١٥٧١٥رر٨٤١٨٤١   ٩٥٩٩٥٩رر٣١٥٣١٥    إيرادات أخرى ، بالصافيإيرادات أخرى ، بالصافي
  ))٩٩رر٢٦٤٢٦٤رر١١٢١١٢((  ))١١١١رر٥٤٤٥٤٤رر٠٧٦٠٧٦((  أعباء ماليةأعباء مالية

    
 ٤٥٤٥رر١٧١١٧١رر٦٥٠٦٥٠   ٢٥٢٥رر٠٨٤٠٨٤رر١٢٥١٢٥    قبل حساب الزكاةقبل حساب الزكاة  الدخلالدخل

    
  ))٧٠٠٧٠٠رر٠٠٠٠٠٠((  ))٤٠٠٤٠٠رر٠٠٠٠٠٠(( ١٦ زكاة زكاة 

    
  ٤٤٤٤رر٤٧١٤٧١رر٦٥٠٦٥٠    ٢٤٢٤رر٦٨٤٦٨٤رر١٢٥١٢٥    صافي دخل السنة 

    
  ٠٠رر٩٨٩٨    ٠٠رر٤١٤١   ١٧ سهمسهمربح الربح ال

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٠٠ جزءا من هذه القوائم المالية  جزءا من هذه القوائم المالية ٢٢٢٢ الى  الى ١١ المرفقة من  المرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتشكل تشكل 
 
 



 
 
 

   شركة كيمائيات الميثانول شركة كيمائيات الميثانول   
   ))شركة مساهمة سعودية مقفلةشركة مساهمة سعودية مقفلة((
 

 قائمة التدفقات النقديةقائمة التدفقات النقدية
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

      ٢٠٠٦     ٢٠٠٧ 
 سعودي  ريال    ريال سعودي    

    النشاطات التشغيلية 
 ٤٥٤٥رر١٧١١٧١رر٦٥٠٦٥٠   ٢٥٢٥رر٠٨٤٠٨٤رر١٢٥١٢٥    قبل حساب الزكاة قبل حساب الزكاة دخل دخل الال

    ::التعديالت لـ التعديالت لـ 
 ١٨١٨رر٢٥٣٢٥٣رر٣٧٠٣٧٠   ٢٣٢٣رر٨٧٠٨٧٠رر٦٣٨٦٣٨    االستهالك االستهالك  
 ٧٧٠ر٠٥٥  ١ر٣٤٩ر٢٧٠   اإلطفاء اإلطفاء  
 ١ر٠٣٤ر١٣٠  ٢ر٤٧٥ر٨٣٣   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ، بالصافيمكافأة نهاية الخدمة للموظفين ، بالصافي 
 ٩ر٢٦٤ر١١٢  ١١ر٥٤٤ر٠٧٦   ماليةماليةالالعباء عباء األاأل 
  )٢٧ر٨٥٠(  )١٥٥ر٤٧٣(  بيع آالت ومعدات بيع آالت ومعدات من من ربح ربح الال 
 ٧٤ر٤٦٥ر٤٦٧  ٦٤ر١٦٨ر٤٦٩   

    ::التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
 ))٤٠٤٠رر٤١١٤١١رر٣٤٩٣٤٩(( ))٣٣٣٣رر٧٦٤٧٦٤رر٧٥٣٧٥٣((  المدينون المدينون  
 ))١٥١٥رر٦٤٢٦٤٢رر٣٠٣٣٠٣(( ١٩٤١٩٤رر٧١٩٧١٩    بضاعةبضاعةالال 
  ٨ر٢٨٩ر٣٣٨   ١٣ر٥٢٩ر٥٦٣   الدائنونالدائنون 
    

 ٢٦٢٦رر٧٠١٧٠١رر١٥٣١٥٣   ٤٤٤٤رر١٢٧١٢٧رر٩٩٨٩٩٨    العملياتالعملياتمن من النقدية النقدية 
    

 ))٩٩رر٢٦٤٢٦٤رر١١٢١١٢(( ))١١١١رر٥٤٤٥٤٤رر٠٧٦٠٧٦((  أعباء مالية مدفوعة أعباء مالية مدفوعة 
  ))١١رر٠٩٦٠٩٦رر٧٩٩٧٩٩((  ))٩٣٩٣رر٨٩٥٨٩٥((  زكاة مدفوعة 

    
  ١٦١٦رر٣٤٠٣٤٠رر٢٤٢٢٤٢    ٣٢٣٢رر٤٩٠٤٩٠رر٠٢٧٠٢٧     النشاطات التشغيلية منصافي النقدية 

    
    النشاطات االستثمارية النشاطات االستثمارية 

 ))٣٢٧٣٢٧رر٨٦٣٨٦٣رر١٦٨١٦٨(( ))٤٤٧٤٤٧رر٠٩٣٠٩٣رر٥٨٩٥٨٩((  الت ومعدات الت ومعدات آآشراء شراء 
 ٣٦ر٧٠٠  ١٨٣ر٨١١   ت ومعداتت ومعداتالالآآبيع بيع 

 ))١٨٢١٨٢رر٩٨٣٩٨٣رر١٦٤١٦٤(( ١٢٢١٢٢رر٥١١٥١١رر٤١٠٤١٠    الحركة في تأمين نقدي العتمادات مستنديه مقابل شراء معدات
 ))٣٣رر٤٤٤٤٤٤رر٣٩٤٣٩٤(( ))٣٦٣٣٦٣رر٠٧٣٠٧٣((  مصاريف مؤجلة متكبدة 

  ))٥٥رر٥٤٤٥٤٤رر٤٢٧٤٢٧((  ))٧٧رر٦٨٢٦٨٢رر٣٩٩٣٩٩((  صافي الحركة في المبلغ المستحق الى مقاول مشروع
    

  ))٥١٩٥١٩رر٧٩٨٧٩٨رر٤٥٣٤٥٣((  ))٣٣٢٣٣٢رر٤٤٣٤٤٣رر٨٤٠٨٤٠((   النشاطات االستثمارية المستخدمة فيصافي النقدية 
    

    النشاطات التمويلية النشاطات التمويلية 
 ٤٥٣٤٥٣رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   -            أسهمأسهمالمتحصل من إصدار المتحصل من إصدار 

 صافي الحركة في الحسابات المكشوفة لدى البنوك صافي الحركة في الحسابات المكشوفة لدى البنوك 
 قصيرة األجل قصيرة األجل الال    والقروض     والقروض 

  
 ٤٤١١رر٨٨٤٨٨٤رر٠٦٩٠٦٩  

 
 ٨٩٨٩رر٥٣٤٥٣٤رر٢٦٤٢٦٤  

 ))٣٤٣٤رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠(( ٢٦٨٢٦٨رر٨٠٧٨٠٧رر٧٥٣٧٥٣    صافي الحركة في القروض ألجلصافي الحركة في القروض ألجل
  ))٢٦٢٦رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠((  -            توزيعات أرباح مدفوعةتوزيعات أرباح مدفوعة

    
  ٤٨٢٤٨٢رر٠٣٤٠٣٤رر٢٦٤٢٦٤    ٣١٠٣١٠رر٦٩١٦٩١رر٨٢٢٨٢٢    النشاطات التمويليةمن صافي النقدية 

    
  ))٢١٢١رر٤٢٣٤٢٣رر٩٩٤٧٤٧(( ١٠١٠رر٧٣٨٧٣٨رر٠٠٩٠٠٩    األرصدة لدى البنوك والنقدية األرصدة لدى البنوك والنقدية في في   ))النقصالنقص / ( / (الزيادةالزيادة

    
  ٢٣٢٣رر٤٨٧٤٨٧رر٢١٢٢١٢    ٢٢رر٠٦٣٠٦٣رر٢٦٥٢٦٥    في بداية السنة في بداية السنة األرصدة لدى البنوك والنقدية األرصدة لدى البنوك والنقدية 

    
  ٢٢رر٠٦٣٠٦٣رر٢٦٥٢٦٥    ١٢١٢رر٨٠١٨٠١رر٢٧٤٢٧٤     في نهاية السنةفي نهاية السنةاألرصدة لدى البنوك والنقدية األرصدة لدى البنوك والنقدية 

 
 ٠٠ جزءا من هذه القوائم المالية  جزءا من هذه القوائم المالية ٢٢٢٢ الى  الى ١١ المرفقة من  المرفقة من اإليضاحاتاإليضاحاتتشكل تشكل 



 
 
 

     شركة كيمائيات الميثانولشركة كيمائيات الميثانول  
   ))شركة مساهمة سعودية مقفلةشركة مساهمة سعودية مقفلة((
 

 الملكيةالملكيةقائمة التغيرات في حقوق قائمة التغيرات في حقوق 
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
 
   األرباحاألرباح     االحتياطي     
 المجموعالمجموع             المبقاة    النظامي     رأس المال رأس المال     
  ريال سعودي ريال سعودي     ريال سعودي   ريال سعودي ريال سعودي    ريال سعودي ريال سعودي   
     

  ١٨١ر٩٥٤ر٠٠٧   ٢٧٢٧رر٩٨٠٩٨٠رر١٧٥١٧٥    ٣٣رر٩٧٣٩٧٣رر٨٣٢٨٣٢   ١٥٠١٥٠رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٢٠٠٢٠٠٥٥مبر مبر  ديس ديس٣١٣١الرصيد في الرصيد في 
 ٤٤ر٤٧١ر٦٥٠  ٤٤٤٤رر٤٧١٤٧١رر٦٥٠٦٥٠   -           -           صافي دخل السنةصافي دخل السنة

 -           ))٤٤رر٤٤٧٤٤٧رر١٦٥١٦٥(( ٤٤رر٤٤٧٤٤٧رر١٦٥١٦٥   -           المحول الى االحتياطي النظاميالمحول الى االحتياطي النظامي
 )٢٦ر٠٠٠ر٠٠٠( ))٢٦٢٦رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠(( -           -           توزيعات أرباح توزيعات أرباح 

  ٤٥٣ر٠٠٠ر٠٠٠   -            -            ٤٥٣٤٥٣رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   إصدار رأس المالإصدار رأس المال
     

  ٦٥٣ر٤٢٥ر٦٥٧   ٤٢٤٢رر٠٠٤٠٠٤رر٦٦٠٦٦٠    ٨٨رر٤٢٠٤٢٠رر٩٩٧٩٩٧   ٦٠٣ر٠٠٠ر٠٠٠  ٢٠٠٢٠٠٦٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١الرصيد في الرصيد في 
 ٢٤٢٤رر٦٨٤٦٨٤رر١٢٥١٢٥   ٢٤٢٤رر٦٨٤٦٨٤رر١٢٥١٢٥   -           -           صافي دخل السنةصافي دخل السنة

  -       ))٢٢رر٤٦٨٤٦٨رر٤١٣٤١٣((  ٢٢رر٤٦٨٤٦٨رر٤١٣٤١٣    -           المحول الى االحتياطي النظاميالمحول الى االحتياطي النظامي
     

  ٦٧٨ر١٠٩ر٧٨٢   ٦٤٦٤رر٢٢٠٢٢٠رر٣٧٢٣٧٢     ١٠١٠رر٨٨٩٨٨٩رر٤١٠٤١٠   ٦٠٣ر٠٠٠ر٠٠٠  ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١الرصيد في الرصيد في 
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   شركة كيمائيات الميثانول شركة كيمائيات الميثانول   
   ))ةةشركة مساهمة سعودية مقفلشركة مساهمة سعودية مقفل((
 

  حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 

  النشاطات  النشاطات ٠١٠١
 

السجل التجاري رقـم  السجل التجاري رقـم  بب في المملكة العربية السعودية  في المملكة العربية السعودية مسجلـةمسجلـةكيمائيات الميثانول هي شركة مساهمة سعودية مقفلة    كيمائيات الميثانول هي شركة مساهمة سعودية مقفلة    شركة  شركة  ان  ان  
ـ الشركة الشركة  ، و  ، و مم١٩٨٩١٩٨٩ يوليو    يوليو   ٣١٣١هـ الموافق   هـ الموافق   ١٤٠٩١٤٠٩ ذو الحجة     ذو الحجة    ٢٨٢٨ بتاريخ    بتاريخ   ٢٠٥٥٠٠١٨٧٠٢٠٥٥٠٠١٨٧٠ ـ مرخصة لمزاول سـائل  سـائل  نتـاج  نتـاج  ة إة إمرخصة لمزاول

و الهكسامين و راتنجات فينول     و الهكسامين و راتنجات فينول     راتنجات الفورمالدهيد   راتنجات الفورمالدهيد   و  و  ارافورمالدهيد  ارافورمالدهيد  و ب و ب رمالدهيد او خليط منهما     رمالدهيد او خليط منهما     وواليوريافاليوريافو  و  الفورمالدهيد  الفورمالدهيد  
و الميثانول و أول اكسيد الكربون و ثاني مثايل أمين و أول مثايل أمين و ثالث أول مثايل                  و الميثانول و أول اكسيد الكربون و ثاني مثايل أمين و أول مثايل أمين و ثالث أول مثايل                  محسنات الخرسانة   محسنات الخرسانة   فورمالدهيد و   فورمالدهيد و   

قـرار  قـرار  بموجـب ال  بموجـب ال  اسيتالدهيد  اسيتالدهيد  و  و   فورمات الصوديوم     فورمات الصوديوم    يل فورماميد و ثاني مثايل الكربون و بنتا أريثريتول و         يل فورماميد و ثاني مثايل الكربون و بنتا أريثريتول و         أمين و ثاني مثا   أمين و ثاني مثا   
 ..٢٠٠٦٢٠٠٦ يوليو  يوليو ٣١٣١، الموافق ، الموافق هـ هـ ١٤٢٧١٤٢٧//٠٧٠٧//٠٦٠٦  بتاريخبتاريخالصادر الصادر ) ) صص//١٢٦٩١٢٦٩((وزاري رقم وزاري رقم الال
 

 أساس إعداد القوائم المالية أساس إعداد القوائم المالية ٠٢٠٢
 

هـ الموافق  هـ الموافق  ١٤٢٨١٤٢٨ ذوالقعدة    ذوالقعدة   ٤٤ الصادر بتاريخ     الصادر بتاريخ    ٢٨٦٢٨٦ي رقم   ي رقم   تحويل الشركة الى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزار        تحويل الشركة الى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزار        تم  تم  
ذلك ، فقد تم إعداد قوائم مالية نظامية مستقلة للشركة قبل تحويلها الى شركة مساهمة مقفلـة وتغطـي                   ذلك ، فقد تم إعداد قوائم مالية نظامية مستقلة للشركة قبل تحويلها الى شركة مساهمة مقفلـة وتغطـي                   لل و  و ٢٠٠٧٢٠٠٧ نوفمبر    نوفمبر   ١٤١٤

  . .٢٠٠٧٢٠٠٧ نوفمبر  نوفمبر ١٣١٣ الى  الى ٢٠٠٧٢٠٠٧ يناير  يناير ١١الفترة من الفترة من 
 

  ٢٠٠٧٢٠٠٧ نوفمبر    نوفمبر   ١٤١٤تغطي الفترة من    تغطي الفترة من    ووتحويلها الى شركة مساهمة مقفلة      تحويلها الى شركة مساهمة مقفلة      كما سيتم إعداد قوائم مالية نظامية مستقلة للشركة بعد          كما سيتم إعداد قوائم مالية نظامية مستقلة للشركة بعد          
  .  . ٢٠٠٨٢٠٠٨بر بر  ديسم ديسم٣١٣١الى الى 

 
 وتتضمن جميع أرقام المقارنة المقابلة لكامل السنة         وتتضمن جميع أرقام المقارنة المقابلة لكامل السنة        ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر    ديسمبر   ٣١٣١ الى    الى   ٢٠٠٧٢٠٠٧ يناير    يناير   ١١تغطي هذه القوائم المالية الفترة من       تغطي هذه القوائم المالية الفترة من       

 . . 
 

    السياسات المحاسبية الهامة السياسات المحاسبية الهامة٠٠٣٣
 

 ونورد فيما يلـي بيانـا بـأهم          ونورد فيما يلـي بيانـا بـأهم         ٠٠فقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية          فقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية          أعدت القوائم المالية و   أعدت القوائم المالية و   
 : : السياسات المحاسبية المتبعة السياسات المحاسبية المتبعة 

 
 العرف المحاسبي

 ٠٠تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية 
 

 المدينونالمدينون
يتم تقدير الديون المـشكوك  يتم تقدير الديون المـشكوك  . . صص ألية مبالغ غير قابلة للتحصيل      صص ألية مبالغ غير قابلة للتحصيل      تدرج الحسابات المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا  المخ       تدرج الحسابات المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصاً المخ       

 ..وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها . . في تحصيلها عندما ال يتوقع تحصيل كامل المبلغ في تحصيلها عندما ال يتوقع تحصيل كامل المبلغ 
 

 البضاعة 
 : :  بالتكلفة أو بالقيمة السوقية ، أيهما أقل وتحدد التكلفة كما يلي  بالتكلفة أو بالقيمة السوقية ، أيهما أقل وتحدد التكلفة كما يلي البضاعةالبضاعةدرج درج تت
 

 ..تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح - للوازمللوازمالمواد الخام وقطع الغيار واالمواد الخام وقطع الغيار وا
   

 حصة مناسبة مـن      حصة مناسبة مـن     زائدا زائداًتكلفة المواد والعمالة المباشرتين     تكلفة المواد والعمالة المباشرتين      - تامة الصنع تامة الصنع الالالبضاعة البضاعة 
المصاريف غير المباشرة الخاصة بها على أساس مستوى        المصاريف غير المباشرة الخاصة بها على أساس مستوى        

 ..النشاط العاديالنشاط العادي
 
 
 
 
   شركة كيمائيات الميثانول شركة كيمائيات الميثانول   



 
 
 

 ) ) شركة مساهمة سعودية مقفلةشركة مساهمة سعودية مقفلة((
 
 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية يضاحاتيضاحاتإإ

 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 

 ))تتمةتتمة ( ( السياسات المحاسبية الهامة السياسات المحاسبية الهامة٠٣٠٣
 

   اإلطفاءاإلطفاء/ / المصاريف المؤجلة المصاريف المؤجلة 
وتمثل تكاليف ما قبـل     وتمثل تكاليف ما قبـل     . .  التي تعتبر بمثابة مصاريف مؤجلة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها              التي تعتبر بمثابة مصاريف مؤجلة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها             اإلنتاجاإلنتاج تكاليف ما قبل      تكاليف ما قبل     تطفأتطفأ

 المصنع الرئيسية الخاصـة بخطـوط        المصنع الرئيسية الخاصـة بخطـوط       وإضافاتوإضافات  األصلياألصلي التجاري لمصنع الشركة      التجاري لمصنع الشركة     اإلنتاجاإلنتاجة قبل بدء    ة قبل بدء     المصاريف المتكبد   المصاريف المتكبد  اإلنتاجاإلنتاج
   ..نتاج الجديدة نتاج الجديدة اإلاإل
 

 .. على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها  على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها فتتم رسملتها وتطفأفتتم رسملتها وتطفأ  تطبيقاتهاتطبيقاتهاوورخصة برامج الكمبيوتر رخصة برامج الكمبيوتر أما التكاليف المتعلقة برسوم أما التكاليف المتعلقة برسوم 
 

 الك االسته/ الممتلكات واآلالت والمعدات 
وتستهلك التكلفة بطريقة القسط الثابت على مدى االعمار االنتاجيـة          وتستهلك التكلفة بطريقة القسط الثابت على مدى االعمار االنتاجيـة          ،  ،   الممتلكات واآلالت والمعدات مبدئيا  بالتكلفة        الممتلكات واآلالت والمعدات مبدئياً بالتكلفة        جميع  جميع تقيدتقيد

  للموجوداتللموجوداتتطفأ التحسينات على العقارات المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي             تطفأ التحسينات على العقارات المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي             . . المتوقعة للموجودات   المتوقعة للموجودات   
 ..يهما أقصر يهما أقصر او فترة عقد االيجار أاو فترة عقد االيجار أ

 
 التنفيذ بسعر تكلفة المواد والخدمات الالزمة لتركيب اآلالت والمعدات زائدا  الرواتب             التنفيذ بسعر تكلفة المواد والخدمات الالزمة لتركيب اآلالت والمعدات زائداً الرواتب            تحتتحتيتم االعتراف باألعمال الرأسمالية     يتم االعتراف باألعمال الرأسمالية     

والتكاليف األخرى ، التي يمكن تحديدها على وجه الخصوص كتكاليف ضـرورية لتجهيـز اآلالت والمعـدات لالسـتخدام                   والتكاليف األخرى ، التي يمكن تحديدها على وجه الخصوص كتكاليف ضـرورية لتجهيـز اآلالت والمعـدات لالسـتخدام                   
  . .منتظممنتظملى المصاريف غير المباشرة األخرى الموزعة على أساس لى المصاريف غير المباشرة األخرى الموزعة على أساس  ا اباإلضافةباإلضافةالمستهدف لها ، المستهدف لها ، 

 
 والصيانة على قائمة الدخل ، بينما ترسمل التحسينات التي من شأنها زيادة قيمة الموجـودات ذات                  والصيانة على قائمة الدخل ، بينما ترسمل التحسينات التي من شأنها زيادة قيمة الموجـودات ذات                 اإلصالحاإلصالحتحمل مصاريف   تحمل مصاريف   

 .. او إطالة أعمارها بشكل جوهري  او إطالة أعمارها بشكل جوهري العالقةالعالقة
 

 تكاليف االقتراضتكاليف االقتراض
 مباشر بـشراء او   مباشر بـشراء او  بشكلبشكلمرتبطة مرتبطة وترسمل تكاليف االقتراض اذا كانت   وترسمل تكاليف االقتراض اذا كانت   . . عند تكبدها   عند تكبدها   تقيد تكاليف االقتراض عموما  كمصروف      تقيد تكاليف االقتراض عموماً كمصروف      

وتبدأ رسملة تكاليف االقتراض عندما تـصبح األعمـال المتعلقـة بإعـداد األصـل           وتبدأ رسملة تكاليف االقتراض عندما تـصبح األعمـال المتعلقـة بإعـداد األصـل           . . انشاء او انتاج ألحد األصول المؤهلة       انشاء او انتاج ألحد األصول المؤهلة       
 تكاليف االقتراض حتـى      تكاليف االقتراض حتـى     ةةسملسملتم ر تم ر وتوت .  . المصاريف وتكاليف االقتراض  المصاريف وتكاليف االقتراض  لإلستخدام أو البيع المستهدف له قيد التنفيذ ويتم تكبد          لإلستخدام أو البيع المستهدف له قيد التنفيذ ويتم تكبد          

 . . تصبح االصول جاهزة لالستخدام المخصص لها تصبح االصول جاهزة لالستخدام المخصص لها 
 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية وعدم قابليتها للتحصيلاالنخفاض في قيمة األصول المالية وعدم قابليتها للتحصيل
تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد فيما اذا كان هنالك دليل موضوعي على احتمالية انخفاض قيمة أصل او                  تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد فيما اذا كان هنالك دليل موضوعي على احتمالية انخفاض قيمة أصل او                  بب تقييم    تقييم   إجراءإجراءيتم  يتم  

ـ     وفي حال وجود مثل هذا الدليل ، يتم تحديد القيمة         وفي حال وجود مثل هذا الدليل ، يتم تحديد القيمة         . .  المالية    المالية   صولصولاألاألمجموعة من   مجموعة من    ـ      التقديرية القابلة لالسترداد ل   األصـل األصـل ذلك  ذلك   التقديرية القابلة لالسترداد ل
وهـو يمثـل    وهـو يمثـل    ((نخفاض في القيمة بمقدار الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية            نخفاض في القيمة بمقدار الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية            االاالخسارة ناشئة عن    خسارة ناشئة عن    أي  أي  ويعترف ب ويعترف ب 
ويتم االعتراف بالخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة في قائمة          ويتم االعتراف بالخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة في قائمة          ) . ) . ة لالسترداد ة لالسترداد ن القيمة القابل  ن القيمة القابل  عع القيمة الدفترية     القيمة الدفترية    منمنالفائض  الفائض  
 ..الدخل الدخل 

 
 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 

يتم االعتراف بااللتزامات بشأن المبالغ التي يتوجب دفعها مستقبال  لقاء البضائع او الخدمات التي يتم الحصول عليها سواء 
 .ا ام ال اصدر المورد فواتير به

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 وفقا لنظام  عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالييجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين
 .العمل والعمال السعودي 

 



 
 
 

 شركة كيمائيات الميثانول  شركة كيمائيات الميثانول    
 ) ) شركة مساهمة سعودية مقفلةشركة مساهمة سعودية مقفلة((
 

 ))تتمةتتمة((لمالية لمالية  حول القوائم ا حول القوائم اإيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 

 ))تتمةتتمة ( ( السياسات المحاسبية الهامة السياسات المحاسبية الهامة٠٣٠٣
 

 المبيعات 
بعد حسم الخصم التجاري    بعد حسم الخصم التجاري    لصافي  لصافي   ، با   ، با   للبضاعة الموردة من قبل الشركة خالل السنة        للبضاعة الموردة من قبل الشركة خالل السنة        والمستحقة  والمستحقة تمثل المبيعات القيمة المفوترة   تمثل المبيعات القيمة المفوترة   

 ..وخصم الكمية وخصم الكمية 
 

 العمالت األجنبية
  ٠٠ أسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعـامالت          أسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعـامالت          حسب  حسب ةة السعودي  السعودي تتاألجنبية بالرياال األجنبية بالرياال   المعامالت التي تتـم بالعمالت   المعامالت التي تتـم بالعمالت   تسجل  تسجل  

ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويـل الـسائدة بتـاريخ قائمـة                  ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويـل الـسائدة بتـاريخ قائمـة                  
 ٠٠تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل   ٠٠المركـز الماليالمركـز المالي

 
 المصاريف المصاريف 

تخزين وسيارات تـسليم البـضاعة      تخزين وسيارات تـسليم البـضاعة      الال مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات و              مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي المبيعات و             انان
  األخـرى األخـرى  المالية ، تـصنف كافـة المـصاريف           المالية ، تـصنف كافـة المـصاريف          األعباءاألعباءوبإستثناء  وبإستثناء  . .  الى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها         الى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها        باإلضافةباإلضافة

  . .وإداريةوإداريةكمصاريف عمومية كمصاريف عمومية 
 

 الزكاة 
   ٠٠   على قائمة الدخل على قائمة الدخلحملحمل وي ويفقا لألنظمة الزكوية السعوديةفقا لألنظمة الزكوية السعوديةيجنب مخصص للزكاة ويجنب مخصص للزكاة و



 
 
 

   شركة كيمائيات الميثانول شركة كيمائيات الميثانول   
   ))شركة مساهمة سعودية مقفلةشركة مساهمة سعودية مقفلة((
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

  المدفوعة مقدما المدفوعة مقدمابالغبالغ المدينون والم المدينون والم٠٤٠٤
       ٢٠٠٦٢٠٠٦         ٢٠٠٧٢٠٠٧ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ١٠٧١٠٧رر٥٦٦٥٦٦رر٦٢٩٦٢٩   ١٣٥١٣٥رر٩٥٥٩٥٥رر٢٥٥٢٥٥   اريون اريون مدينون تجمدينون تج
 ٧٧رر٤٤٥٤٤٥رر٦٧٠٦٧٠   ٩٩رر٦٦٢٦٦٢رر١٦٠١٦٠   دفعات مقدمة الى مورديندفعات مقدمة الى موردين

 ٧ر١٢٧ر٨٥٣  ٩ر٨١٩ر٩٢٥  مدينون اخرون مدينون اخرون 
  ٩٨٨٩٨٨رر٤٨٤٤٨٤    ١١رر٤٥٦٤٥٦رر٠٤٩٠٤٩   مصاريف مدفوعة مقدما مصاريف مدفوعة مقدماً

   
 ١٢٣١٢٣رر١٢٨١٢٨رر٦٣٦٦٣٦   ١٥٦١٥٦رر٨٩٣٨٩٣رر٣٨٩٣٨٩   
   
 بضاعةال ٠٥
       ٢٠٠٦٢٠٠٦         ٢٠٠٧٢٠٠٧ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٥٥رر٠٧٥٠٧٥رر٢٩٥٢٩٥   -           بضاعة بالطريقبضاعة بالطريق
 ٦٦رر٠٥٨٠٥٨رر٦٣٤٦٣٤   ٤٤رر٩٥٥٩٥٥رر٤١٢٤١٢   مواد خاممواد خام

 ٩٩رر٨٧٢٨٧٢رر٩١٠٩١٠   ١١١١رر٠٧٧٠٧٧رر٣٢١٣٢١   بضاعة تامة الصنع بضاعة تامة الصنع 
  ١٧١٧رر١١٤١١٤رر٥٩٢٥٩٢    ٢١٢١رر٨٩٣٨٩٣رر٩٧٩٩٧٩   قطع غيار ولوزام قطع غيار ولوزام 

   
  ٣٨٣٨رر١٢١١٢١رر٤٣١٤٣١    ٣٧٣٧رر٩٢٦٩٢٦رر٧١٢٧١٢   
   
 المصاريف المؤجلة ٠٦
    

      ٢٠٠٧٢٠٠٧ 
 

        ٢٠٠٦٢٠٠٦ 
 يي ريال سعود ريال سعود  ريال سعودي ريال سعودي   

     ::التكلفة التكلفة 
 ٤ر٩٦٨ر٥٠٤  ٦ر٧٠٢ر٩٧٩       في بداية السنة    في بداية السنة 

 ٣٣رر٤٤٤٤٤٤رر٣٩٤٣٩٤   ٣٦٣٣٦٣رر٠٧٣٠٧٣        لإلضافات    لإلضافات 
  ))١١رر٧٠٩٧٠٩رر٩١٩٩١٩((  -                للشطب مقابل اإلطفاء   للشطب مقابل اإلطفاء

     
  ٦٦رر٧٠٢٧٠٢رر٩٧٩٩٧٩    ٧٧رر٠٦٦٠٦٦رر٠٥٢٠٥٢        في نهاية السنة    في نهاية السنة 

     
     ::اإلطفاء اإلطفاء 

 ١ر٦٥٩ر٨٦٤  ٧٢٠ر٠٠٠       في بداية السنة    في بداية السنة 
 ٧٧٠٧٧٠رر٠٥٥٠٥٥   ١١رر٣٤٩٣٤٩رر٢٧٠٢٧٠        المجنب خالل السنة   المجنب خالل السنة

  ))١١رر٧٠٩٧٠٩رر٩١٩٩١٩((  -             إلطفاء المتعلق بالشطبإلطفاء المتعلق بالشطباا      
     

  ٧٢٠٧٢٠رر٠٠٠٠٠٠    ٢٢رر٠٦٩٠٦٩رر٢٧٠٢٧٠        في نهاية السنة   في نهاية السنة
     

  ٥٥رر٩٨٢٩٨٢رر٩٧٩٩٧٩    ٤٤رر٩٩٦٩٩٦رر٧٨٢٧٨٢      صافي القيمة الدفترية صافي القيمة الدفترية
 

  .  . ٢٠٠٢٠٠٦٦خالل عام خالل عام تكاليف ما قبل اإلنتاج تكاليف ما قبل اإلنتاج كامل كامل تم إطفاء وشطب تم إطفاء وشطب 
 

على مدى فترة خمس سنوات من تـاريخ        على مدى فترة خمس سنوات من تـاريخ        وتطفأ  وتطفأ  تطبيقاتها  تطبيقاتها  وو رخصة برامج الكمبيوتر      رخصة برامج الكمبيوتر     رسومرسومتكاليف  تكاليف  تمثل المصاريف المؤجلة    تمثل المصاريف المؤجلة    
 ..تطبيقها بنجاح تطبيقها بنجاح 



 
 
 

 شركة كيمائيات الميثانول شركة كيمائيات الميثانول   
   ))شركة مساهمة سعودية مقفلةشركة مساهمة سعودية مقفلة((
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

 لمعدات لمعدات لممتلكات واآلالت والممتلكات واآلالت وا ا ا٠٧٠٧
 

 ::أن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي أن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي 
 

  سنة سنة٣٣,٣٣٣٣,٣٣ المباني المملوكة المباني المملوكة 
  سنوات  سنوات ٥٥  المستأجرة  المستأجرة األراضياألراضيالتحسينات على التحسينات على 

  سنوات  سنوات ١٠١٠ الى  الى ٧٧  المكتبية  المكتبية جهيزاتجهيزاتوالتوالت والتركيبات  والتركيبات األثاثاألثاث
  سنوات  سنوات ٨٨ الى  الى ٤٤  وبرامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوترأجهزةأجهزة
  سنة  سنة ٢٠٢٠ الى  الى ١٠١٠    وقطع الغيار الرأسمالية وقطع الغيار الرأسمالية والمعدات والمعداتتتاآلالاآلال

  سنوات سنوات٤٤ السيارات السيارات 
 

 

 المباني   
 والتحسينات  

  األراضيعلى 
 المستأجرة  

      األثاث
 والتركيبات   
 جهيزاتالتو  

 المكتبية    

      أجهزة
 وبرامج   
 الكمبيوتر  

 والمعدات  اآلالت
 وقطع الغيار   
 الرأسمالية  
 سيارات وال  

 عمال األ   
   رأسمالية ال  
 تحت التنفيذ  

 المجموع
٢٠٠٧ 

 المجموع
٢٠٠٦ 

 ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي  ريال سعودي   ريال سعودي  
        

        ::التكلفة التكلفة 
 ٤٤٣ر٧٨٤ر٨٢٣  ٧٧١ر٤٨٢ر٧٦٢  ٣١٢ر٣٧٥ر٤١٩  ٤٠١ر٧٦٥ر٨٩٣  ٦ر٩٣٢ر٥١٣  ٦ر٠٣٨ر٩٧٧  ٤٤ر٣٦٩ر٩٦٠     في بداية السنة   في بداية السنة

 ٣٢٧ر٨٦٣ر١٦٨  ٤٤٧ر٠٩٣ر٥٨٩  ٤٤٠ر٢١٣ر٣٣٤  ٥ر٥٤٣ر٥٥٩  ٤٥٨ر٥٠٩  ٣٥٨ر١٨٣  ٥٢٠ر٠٠٤     لإلضافات   لإلضافات
  -       -     )٤٣ر٥٥٣ر٠٥٠( ٤٣ر٥٥٣ر٠٥٠  -      -       -         للتحويالت   للتحويالت

  )١٦٥ر٢٢٩(  )١ر١٥٩ر٨٨٤(  -      )١ر١٥٩ر٨٨٤( -       -       -      الستبعادات الستبعادات لل      
        

  ٧٧١ر٤٨٢ر٧٦٢   ١ر٢١٧ر٤١٦ر٤٦٧  ٧٠٩ر٠٣٥ر٧٠٣   ٤٤٩ر٧٠٢ر٦١٨  ٧ر٣٩١ر٠٢٢   ٦ر٣٩٧ر١٦٠   ٤٤ر٨٨٩ر٩٦٤     في نهاية السنة   في نهاية السنة
        
        ::االستهالك االستهالك   

 ١٤٨ر٩٠٢ر٦٢١  ١٦٦ر٩٩٩ر٦١٢  -      ١٤٧ر٢٤٨ر١٤١  ٥ر٨٧٥ر١٨٨  ٤ر٢١٦ر٣١٧  ٩ر٦٥٩ر٩٦٦     في بداية السنة   في بداية السنة
 ١٨ر٢٥٣ر٣٧٠  ٢٣ر٨٧٠ر٦٣٨  -      ٢١ر٠٢٨ر٩٧٣  ٦٣٦ر٥٣٦  ٤١٤ر٢٣٧  ١ر٧٩٠ر٨٩٢  للسنة للسنة المحمل المحمل       
  )١٥٦ر٣٧٩(  )١ر١٣١ر٥٤٦(  -      )١ر١٣١ر٥٤٦( -       -       -      الستبعاداتالستبعاداتلل      
        

  ١٦٦ر٩٩٩ر٦١٢   ١٨٩ر٧٣٨ر٧٠٤   -      ١٦٧ر١٤٥ر٥٦٨  ٦ر٥١١ر٧٢٤   ٤ر٦٣٠ر٥٥٤   ١١ر٤٥٠ر٨٥٨     في نهاية السنة   في نهاية السنة
        

         : : صافي القيمة الدفترية صافي القيمة الدفترية 
   ١ر٠٢٧ر٦٧٧ر٧٦٣   ٧٠٩ر٠٣٥ر٧٠٣  ٢٨٢ر٥٥٧ر٠٥٠ ٨٧٩ر٢٩٨   ١ر٧٦٦ر٦٠٦   ٣٣ر٤٣٩ر١٠٦  ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١في في       
        

  ٦٠٤ر٤٨٣ر١٥٠    ٣١٢ر٣٧٥ر٤١٩  ٢٥٤ر٥١٧ر٧٥٢  ١ر٠٥٧ر٣٢٥   ١ر٨٢٢ر٦٦٠   ٣٤ر٧٠٩ر٩٩٤  ٢٠٠٦٢٠٠٦ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١في في       
         

على ارض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمـدة        على ارض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمـدة        مقامة  مقامة  وهي  وهي   الجبيل الصناعية     الجبيل الصناعية    منطقةمنطقة مصنع الشركة في      مصنع الشركة في     نشآتنشآتممتقع  تقع  
ولدى ولدى . .  ريال سعودي     ريال سعودي    ١١٠١١٠رر٤٣٠٤٣٠  هـ بإيجار سنوي قدره   هـ بإيجار سنوي قدره   ١٤١٠١٤١٠ رمضان    رمضان   ٢١٢١ الموافق    الموافق   ١٩٩٠١٩٩٠ ابريل    ابريل   ١٦١٦ سنة اعتبارا  من      سنة اعتباراً من     ٢٥٢٥

  . . اإليجار األولية اإليجار األوليةفترةفترةند انتهاء ند انتهاء  ع عاإليجاراإليجار  اتفاقيةاتفاقيةالشركة الخيار بتجديد الشركة الخيار بتجديد 
 

ـ   الصناعية السعودي مكفول برهن أول    الصناعية السعودي مكفول برهن أول    ان القرض ألجل من صندوق التنمية       ان القرض ألجل من صندوق التنمية        ـ    على الممتلك أنظـر  أنظـر  ((ات والمعـدات القائمـة      ات والمعـدات القائمـة      ــ على الممتلك
 ) .) .٨٨اإليضاح اإليضاح 

 
البنتـا  البنتـا  مـصنع   مـصنع    و  و الميثـانول الميثـانول مـصنع   مـصنع     إنشاءإنشاءبشأن  بشأن    التكاليف المتكبدة التكاليف المتكبدة على  على  رئيسي  رئيسي  بشكل  بشكل   التنفيذ    التنفيذ   تحتتحت الرأسمالية    الرأسمالية   األعمالاألعمالتشتمل  تشتمل  

 .. للفورمالدهايد  للفورمالدهايد اإلنتاجيةاإلنتاجية وزيادة الطاقة  وزيادة الطاقة أريثريتول وثاني مثايل فورماميدأريثريتول وثاني مثايل فورماميد
 

   : :٢٠٠٦٢٠٠٦(( ريـال سـعودي       ريـال سـعودي      ٢٦٢٦رر٤٧٧٤٧٧رر٣٥٢٣٥٢   التنفيـذ مبلـغ     التنفيـذ مبلـغ    تحـت تحـت  الرأسمالية    الرأسمالية   اإلعمالاإلعمال السنة الحالية على      السنة الحالية على     إضافاتإضافاتتتضمن  تتضمن  
كما تتضمن إضافات السنة الحالية على األعمال الرأسـمالية         كما تتضمن إضافات السنة الحالية على األعمال الرأسـمالية           ..سملة  سملة   االقتراض المر   االقتراض المر  فةفةمن تكل من تكل   )) ريال سعودي   ريال سعودي  ٩٩رر٩٩٤٩٩٤رر٦٧٣٦٧٣

 من الدفعات المقدمة لمقـاولي   من الدفعات المقدمة لمقـاولي  )) ريال سعودي   ريال سعودي  ٢١٥٢١٥رر١٢٦١٢٦رر١٨٦١٨٦   : :٢٠٠٦٢٠٠٦(( ريال سعودي     ريال سعودي    ٤٢٨٤٢٨رر٠٩٦٠٩٦رر٥٩٩٥٩٩  تحت التنفيذ مبلغ  تحت التنفيذ مبلغ  
   ..  المشاريعالمشاريع

 
 



 
 
 

  شركة كيمائيات الميثانول  
  )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 
 ))تتمةتتمة((ضاحات حول القوائم المالية ضاحات حول القوائم المالية اياي

 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 

 القروض ألجل ٠٨
       ٢٠٠٦٢٠٠٦         ٢٠٠٧٢٠٠٧ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ١٥ر٢٠٠ر٠٠٠  ٥ر٣٥٠ر٠٠٠  أدناهأدناه) ) أأ(( المالحظة  المالحظة أنظرأنظر  –صندوق التنمية الصناعية السعودي صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 ٩٩رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٩٩رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   البنك السعودي البريطانيالبنك السعودي البريطاني

 ٢٤٢٤رر٦٦٦٦٦٦رر٦٦٨٦٦٨   ١٢١٢رر٦٦٦٦٦٦رر٦٦٩٦٦٩   أدناهأدناه) ) بب(( المالحظة  المالحظة أنظرأنظر  –لهولندي لهولندي البنك السعودي االبنك السعودي ا
 ٧٧رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٤٥٤٥رر٠٠٠٠٠٠رر٠٠٠٠٠٠   أدناهأدناه) ) جج(( المالحظة  المالحظة أنظرأنظر  –البنك العربي الوطني البنك العربي الوطني 

  ١٢١٢رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٧٧رر٥٠٠٥٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ادناهادناه) ) دد(( المالحظة  المالحظة أنظرأنظر  –بنك الرياض بنك الرياض 
  -            ٢٥٨٢٥٨رر١٥٧١٥٧رر٧٥٢٧٥٢   أدناهأدناه) ) هـهـ(( المالحظة  المالحظة أنظرأنظر  –تسهيالت مرابحة من اتحاد بنوك تسهيالت مرابحة من اتحاد بنوك 

 ٦٨٦٨رر٨٦٦٨٦٦رر٦٦٨٦٦٨   ٣٣٧٣٣٧رر٦٧٤٦٧٤رر٤٢١٤٢١   
   

  ))٣٤٣٤رر٣٥٠٣٥٠رر٠٠٠٠٠٠((  ))١٥١٥رر٦٨٣٦٨٣رر٣٣٣٣٣٣(( القسط الجاريالقسط الجاري: : ناقصا  ناقصاً 
   

  ٣٤٣٤رر٥١٦٥١٦رر٦٦٨٦٦٨    ٣٢١٣٢١رر٩٩١٩٩١رر٠٨٨٠٨٨   القسط غير الجاريالقسط غير الجاري
   
 هـ١٥/٨/١٤٢٥ في بدأت ةط نصف سنوياقسا ٨ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي السداد على يستحق )أ 

والقرض مكفول برهن على ) . ٢٠٠٨ فبراير ٢٣الموافق (هـ ١٥/٢/١٤٢٩وتنتهي في ) ٢٠٠٤ بتمبرس ٣٠الموافق (
 . ومعداتها وآالتهاممتلكات الشركة 

 
 السداد انستحقي األجل ي متوسطتتألف من قرضينن التسهيالت التي تم الحصـول عليها من البنك السعودي الهولندي إ )ب

هـ ٤/٤/١٤٣٠وتنتـهي في ) ٢٠٠٥ مارس ٢٩الموافق (هـ ١٨/٢/١٤٢٦ بدأت في ة ربع سنويا  قسط٢٤على 
 اتبسند نمكفوال ماوه ،  التجاريةاألسعارحسب تكاليف اقتراض  انقـرضالحمل يو. ) ٢٠٠٩ مارس ٣١الموافق (
  .المساهمين وبخطاب تطمين من ةذنيإ

 
 ة ربع سنويا  قسط١٢ستحق السداد على  تم الحصول عليه من البنك العربي الوطني يمتوسط األجل الذيالالقرض  إن ) ج

 في وانتهت) ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الموافق (هـ ١٩/١١/١٤٢٥ بدأت فيلكل منها  مليون ريال سعودي ٢ر٥قيمة ب
 .) ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠الموافق (هـ ١٨/٩/١٤٢٨

 
لندي والبنك العربي       تتضمن التسهيالت التي تم الحصول عليها من البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الهو

 مليون ريال سعودي على التوالي ، والتي ٤٥ مليون ريال سعودي و ٦ مليون ريال سعودي و ٩الوطني مبالغ بقيمة 
 وتنوي اإلدارة تدوير هذه ،تظهر كمطلوبات غير متداولة ألن اتفاقيات القروض تسمح للشركة بتدوير قروضها تلقائيا  

 .التسهيالت ألكثر من سنة 
 
 ١ر٢٥قيمة كل منها  ة ربع سنويا  قسط١٦ على  يستحق السدادرياضن القرض الذي تم الحصول عليه من بنك الإ ) د

الموافق (هـ ١٤/٤/١٤٣٠وتنتهي في ) ٢٠٠٥ يوليو ١٠الموافق (هـ ٣/٦/١٤٢٦ بدأت فيمليون ريال سعودي ، 
 .ذني إهو مكفول بسند ويحمل القرض تكاليف اقتراض حسب االسعار التجارية و) . ٢٠٠٩ ابريل ١٠

 
) .B.S.C(بنوك مكون من المؤسسة العربية المصرفية أبرمت الشركة خالل السنة اتفاقية تسهيالت مرابحة مع اتحاد  )هـ

 والبنك السعودي البريطاني اض ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الهولندي والبنك األهلي التجاريـوبنك الري
ون  ملي٩٤٠مشاريع بمبلغ ت مرابحة  تسهيالتقديم وذلك ل)"المشاركون في تسهيالت المرابحة"م يطلق عليهم معا  بإسو(

العامل  مليون ريال سعودي وتسهيالت مرابحة رأس المال ٣٧ر٥تمويل بمبلغ ل سعودي وتسهيالت مرابحة إعادة ريا
 .  مليون ريال سعودي ١٥٠ تبلغ أجمعها مرابحة من الباطن احتياطيةوتسهيالت 

 



 
 
 

 شركة كيمائيات الميثانول   
 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 

 )تتمة(القروض ألجل  ٠٨

 
 إجمالي المبالغ المسحوبة خالل السنة من إجمالي تسهيالت مرابحة المشـاريع ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١تمثل المبالغ كما في 

  .٢٠٠٨ وسيتم استالم الرصيد في عام ،المشار اليها أعاله و ريال سعودي  مليون٩٤٠البالغـة 
 
لمشاريع لمبالغ المسحوبة بموجب تسهيالت مرابحة ابموجب اتفاقية تسهيالت المرابحة ، فإن الشركة مسؤولة عن تسديد او

 مليون ريال سعودي ٧٧الى دي  مليون ريال سعو٥٧ تتراوح من ة قسطا  نصف سنوي١٤على زائدا  األرباح العائدة إليها 
 يناير ١٥هـ الموافق ١٤٣٧ ربيع الثاني ٥ وتنتهي في ٢٠٠٩ يوليو ١٥هـ الموافق ١٤٣٠ رجب ٢٢ اعتبارا  من وذلك
٢٠١٦.  

 
 . ان التسهيالت بموجب اتفاقية المرابحة مكفولة برهن ثان على الممتلكات واآلالت والمعدات القائمة وبسندات إذنية 

 
 تسهيالت مرابحة إعادة عند استالم) و ج)  بو) جميع القروض ألجل المشار اليها أعاله في المالحظات أ سيتم تسديد 
 . اق عليه مع البنوك الحالية ـ حسبما تم االتف، مع بقاء جدول السداد ثابت" تسهيالت المرابحةن في المشاركي"التمويل من 

 
 األقساط المستحقة خالل سنة توقد أظهر.  جميع التسهيالت أعاله دات بموجبهويتوجب على الشركة االلتزام ببعض التع

 . واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي كمطلوبات متداولة 
 

  األجلقصيرة ال الحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض ٠٩
 

ك والقروض وى البن الحسابات المكشوفة لد عمولة على وتحمل٠لدى الشركة تسهيالت رأس مال عامل من بنوك محلية 
 . ذنيةإسندات  مكفولة بوهي ، قصيرة األجل حسب األسعار التجاريةال
 

" ةن في تسهيالت المرابحالمشاركي"سيتم تسديد الحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض القصيرة األجل المتوفرة حاليا  من 
 البنوك المشاركة بموجب  هذه منن الباطن اإلحتياطيةابحة متسهيالت مرابحة رأس المال العامل وتسهيالت المر عند استالم

 ) .٨أنظر االيضاح (اتفاقية تسهيالت المرابحة 
 

   الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع   ٠١٠٠١٠
       ٢٠٠٦٢٠٠٦         ٢٠٠٧٢٠٠٧ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٢٥٢٥رر٧٥٠٧٥٠رر٥٥٤٥٥٤   ٣٥٣٥رر٦٢٦٦٢٦رر٩٦٧٩٦٧   دائنون تجاريوندائنون تجاريون
 ١١١١رر٨٢٩٨٢٩رر٢٥٩٢٥٩   ٤٤رر١٤٦١٤٦رر٨٦٨٦٠٠   مبالغ مستحقة الى مقاول مشروعمبالغ مستحقة الى مقاول مشروع

 ٣٣رر٩٤٩٩٤٩رر٣٨٨٣٨٨   ٣٣رر٧٣٦٧٣٦رر٣٠٥٣٠٥   ))١٥١٥اإليضاح اإليضاح (( جهات منتسبة  جهات منتسبة المساهمين والىالمساهمين والىمبالغ مستحقة الى مبالغ مستحقة الى 
  ٧٥٦٧٥٦رر٨٦٨٨٦٨   ١١رر٠٦٢٠٦٢رر٩٧٣٩٧٣   ))١٦١٦اإليضاح اإليضاح ((زكاة مستحقة الدفع زكاة مستحقة الدفع 

  ١٨١٨رر٣٠٥٣٠٥رر٢٦٨٢٦٨    ٢٢٢٢رر١٧١١٧١رر٥٠١٥٠١   مصاريف مستحقة الدفع مصاريف مستحقة الدفع 
   
  ٦٠٦٠رر٥٩١٥٩١رر٣٣٧٣٣٧    ٦٦٦٦رر٧٤٤٧٤٤رر٦٠٦٦٠٦   
   

  رأس المال٠١١
 
 حصة قيمة كل منها      حصة قيمة كل منها     ٦٠٦٠رر٣٠٠٣٠٠رر٠٠٠٠٠٠ :  : ٢٠٠٦٢٠٠٦(( ريال سعودي     ريال سعودي    ١٠١٠ قيمة كل منها      قيمة كل منها     سهمسهم  ٦٠٦٠رر٣٠٠٣٠٠رر٠٠٠٠٠٠ون رأس المال من     ون رأس المال من     يتكيتك
 ٠٠) )  ريال سعودي ريال سعودي١٠١٠



 
 
 

 شركة كيمائيات الميثانول  
 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 
 

  االحتياطي النظامي ٠١٢
 

ويجوز للشركة . من صافي دخل السنة الى االحتياطي النظامي % ١٠ نظام الشركات السعودي ، تم تحويل طبقا  ألحكام
علما  بأن هذا االحتياطي غير قابل .  هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي نصف رأس المال  مثلإجراءتوقف عن ال

 .للتوزيع 
 

 مصاريف البيع والتوزيع  ٠١٣
       ٢٠٠٦٢٠٠٦         ٢٠٠٧٢٠٠٧ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ١١رر٩٥٩٩٥٩رر٧١٩٧١٩   ٢٢رر٥٨٥٥٨٥رر٦٥١٦٥١   تكاليف موظفين تكاليف موظفين 
 ٨٨رر٤٧٠٤٧٠رر٤٧١٤٧١   ٧٧رر٨٩١٨٩١رر٨٤٤٨٤٤   اتاتبيعبيعمم  ةةعمولعمول

 ٢٧٢٧رر٤٦٦٤٦٦رر٢١٠٢١٠   ٣٢٣٢رر٤٠٦٤٠٦رر٥٣١٥٣١   شحن شحن 
 ٦٢٢ر٦٥٦  ٩١ر٠٠٧  إعالن وترويجإعالن وترويج

   ٢٢رر٣٧٩٣٧٩رر١٦٤١٦٤     ٣٣رر٤٦٧٤٦٧رر٨٧١٨٧١   أخرىأخرى
   
  ٤٠٤٠رر٨٩٨٨٩٨رر٢٢٠٢٢٠    ٤٦٤٦رر٤٤٢٤٤٢رر٩٠٤٩٠٤   

 يةرداواإلالعمومية لمصاريف ا ٠١٤
       ٢٠٠٦٢٠٠٦         ٢٠٠٧٢٠٠٧ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ١٠١٠رر١٩٩١٩٩رر٨٤٩٨٤٩   ١٠١٠رر١٨٨١٨٨رر٩٠٧٩٠٧   تكاليف موظفين تكاليف موظفين 
 ١١رر٥٣٢٥٣٢رر٢٤٦٢٤٦   ١١رر٨٧٢٨٧٢رر١٦٤١٦٤   استهالكاستهالك

 ١١رر٣٠٤٣٠٤رر٨٧٢٨٧٢   ١١رر٣٦٦٣٦٦رر٦٠٧٦٠٧   سفر وتذاكر طيران سفر وتذاكر طيران 
 ١ر٦٥٠ر٦٦٠  ١ر٨٤٢ر٦٨٥  أتعاب مهنية أتعاب مهنية 

 ٥٥رر٧٥٢٧٥٢رر٥٤٩٥٤٩   ٦٦رر١٨٥١٨٥رر٠٦٠٠٦٠   أخرىأخرى
   ))٣٣رر٨٣٨٨٣٨رر٦٦٦٦٦٦((  ))٧٥٠٧٥٠رر٠٠٠٠٠٠((  على شركات منتسبة  على شركات منتسبة تكاليف خدمات مشتركة محملةتكاليف خدمات مشتركة محملة

   
  ١٦١٦رر٦٠١٦٠١رر٥١٠٥١٠   ٢٠٢٠رر٧٠٥٧٠٥رر٢٣٢٣٤٤   
   

   المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   ٠١٥٠١٥
 

ذه المعامالت يتم هان جميع  . مساهمينلبعض ال  معامالت مع شركات أخرى مملوكةةالعادياعمالها تجري الشركة في سياق 
 .  السعر الفوري المباشر في السوق الحرة أساسلى عية تنفيذها بشروط تجار

 
 التكاليف المحملة من قبل ان.  الشركة وإدارةتشترك الشركة في بعض الموارد المتعلقة بتقنية المعلومات والمعامالت المالية 

 مختلفة في أقساممن قبل الجهد المطلوب لكل شركة والمقدم مستوى على تعتمد  الموارد  المشاركة فيالشركة مقابل مثل هذه
اال أنه قد تم إلغاء اتفاقية  .٢٠٠٧ يناير ١لخدمات المشتركة المجددة في االخدمات المشتركة والتي تتماشى مع نص اتفاقية 

 .الخدمات المشتركة خالل السنة 
 

لصنع بيعت بشأن بضائع تامة ا)  ريال سعودي٣ر١٣٨ر٣٨٠ : ٢٠٠٦( ريال سعودي ٢ر٣٢٨ر١٥٤تتضمن المبيعات مبلغ 
 . شركة منتسبةإلى
 

 شركة كيمائيات الميثانول 
 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة(



 
 
 

 
 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات

 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 
 

 )تتمة(المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠١٥
 

)  ريال سعودي٢٣ر٨٥٤ر٠٦٤:  ٢٠٠٦( ريال سعودي ٢٨ر٧٨٠ر٥٠٢مبالغ بقيمة والمصاريف تتضمن تكلفة المبيعات 
عامالت على أساس السعر الفوري م هذه التتم .اليهم  وشركات منتسبة المساهمينبشأن شراء بضائع وخدمات مقدمة من 

  . من قبل اإلدارة المعامالت الخاصة بهذه وشروط الدفع سعاراألم اعتماد تيالمباشر في السوق الحرة و
 

ن والمبالغ المستحقة الدفع في يالدائنبند  والشركات المنتسبة اليهم ضمن المساهمين إلى أدرجت المبالغ المستحقة الدفع
 .١٠ اإليضاح

 
  الزكاة ٠١٦

   
   ::المحمل للسنة المحمل للسنة 

 
 ::تتكون الزكاة المحملة من اآلتي تتكون الزكاة المحملة من اآلتي 

 
      ٢٠٠٧٢٠٠٧ 

 
        ٢٠٠٦٢٠٠٦ 

  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ٦٨٨٦٨٨رر٨٠٠٨٠٠   ٤٠٠٤٠٠رر٠٠٠٠٠٠   مخصص السنة مخصص السنة 
  ١١١١رر٢٠٠٢٠٠    -           سنوات سابقةسنوات سابقةلل عائد  عائد تعديلتعديل

   
  ٧٠٠٧٠٠رر٠٠٠٠٠٠    ٤٠٠٤٠٠رر٠٠٠٠٠٠   المحمل للسنةالمحمل للسنة

   
  : :اآلتياآلتي  أساسأساسمخصص على مخصص على الالساب ساب تتححااتم تم 
       ٢٠٠٦٢٠٠٦         ٢٠٠٧٢٠٠٧ 
  ريال سعودي ريال سعودي    ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ١٥٥١٥٥رر٩٥٤٩٥٤رر٠٠٧٠٠٧   ٦٥٣٦٥٣رر٤٢٥٤٢٥رر٦٥٧٦٥٧   حقوق الملكيةحقوق الملكية
 ١٠١٠رر٥٦٢٥٦٢رر١٠٥١٠٥   ١١١١رر٥٩٦٥٩٦رر٢٣٥٢٣٥   المخصصات في بداية السنة المخصصات في بداية السنة 

 بالصافي بعد حسم التمويل بالصافي بعد حسم التمويل  ( (طويلة األجلطويلة األجلللاا  موجوداتموجوداتفترية للفترية للالقيمة الدالقيمة الد
 ))    المتعلق بها    المتعلق بها

 
 ))٨٧٨٧٦٦رر٢٤٢٢٤٢رر٦٣٥٦٣٥((

 
  ))٥٣٤٥٣٤رر٨١٠٨١٠رر٤٦٠٤٦٠((

   
  ))٣٦٨٣٦٨رر٢٩٤٢٩٤رر٣٤٨٣٤٨((  ))٢٢٢٢رر٢٢٠٢٢٠رر٧٤٣٧٤٣(( 
   

  ٢٥٢٥رر٦١٠٦١٠رر٨٠٤٨٠٤    ٤٤رر٤٧٢٤٧٢رر٢٦٨٢٦٨    الخاضع للزكاة الخاضع للزكاةسنةسنة ال الربحربح
   

  -          -           وعاء الزكاةوعاء الزكاة
 

 في القوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات التي لم                في القوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات التي لم               ان الفروق بين النتائج الظاهرة    ان الفروق بين النتائج الظاهرة    
 ..لربح الخاضع للزكاة لربح الخاضع للزكاة احتساب ااحتساب ا  يسمح بحسمها فييسمح بحسمها في

 



 
 
 

 شركة كيمائيات الميثانول 
 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 

 )تتمة( الزكاة ٠١٦
 
  المخصص  فيحركةال
 

 : : كانت حركة مخصص الزكاة على النحو اآلتي كانت حركة مخصص الزكاة على النحو اآلتي 
         ٢٠٠٦٢٠٠٦         ٢٠٠٧٢٠٠٧ 
  ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 
   

 ١١رر١٥٣١٥٣رر٦٦٧٦٦٧   ٧٥٦٧٥٦رر٨٦٨٨٦٨   في بداية السنة في بداية السنة 
 ٧٠٠٧٠٠رر٠٠٠٠٠٠   ٤٠٠٤٠٠رر٠٠٠٠٠٠   المجنب خالل السنةالمجنب خالل السنة

  ))١١رر٠٩٦٠٩٦رر٧٩٩٧٩٩((  ))٩٣٩٣رر٨٩٥٨٩٥(( المبالغ المدفوعة خالل السنة المبالغ المدفوعة خالل السنة 
   

  ٧٥٦٧٥٦رر٨٦٨٨٦٨    ١١رر٠٦٢٠٦٢رر٩٧٣٩٧٣   في نهاية السنةفي نهاية السنة
   

 موقف الربوط الزكوية 
 

علما  بأن الربط عن عام .  ٢٠٠٥ عن جميع السنوات حتى عام تم االتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية
 . لم يتم اصداره بعد من قبل المصلحة ٢٠٠٦

 
 السهم  ربح ٠١٧

 
نفس  : ٢٠٠٦(لى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة  السهم بتقسيم صافي دخل السنة عتم احتساب ربح

 ) .األساس
 

  االرتباطات الرأسمالية٠١٨
 

ـ  مل  مل ٧٠٠٧٠٠مـصاريف رأسـمالية بقيمـة       مـصاريف رأسـمالية بقيمـة       ارتباطـات   ارتباطـات     ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديـسمبر     ديـسمبر    ٣١٣١كان لدى الشركة كما في      كان لدى الشركة كما في       ـ ي  ريـال سـعودي      ريـال سـعودي     ونوني
 .. تتعلق بشكل رئيسي بإنشاء المصانع  تتعلق بشكل رئيسي بإنشاء المصانع )) ريال سعودي ريال سعوديارار ملي ملي١١رر١٠١٠ :  : ٢٠٠٢٠٠٦٦((
 

 المعلومات القطاعيةالمعلومات القطاعية  ٠١٠١٩٩
 

 .. كقطاع تشغيلي واحد لتقييم األداء وتوزيع الموارد  كقطاع تشغيلي واحد لتقييم األداء وتوزيع الموارد عمال الشركةعمال الشركة أ أجميع نشاطاتجميع نشاطاتالشركة الشركة دارة دارة تعرض إتعرض إ
 

  إدارة المخاطر إدارة المخاطر٠٢٠٠٢٠
 

 مخاطر أسعار الفائدةمخاطر أسعار الفائدة
لحـسابات  لحـسابات  ااالودائـع البنكيـة و    الودائـع البنكيـة و     والتزاماتها التي تحمل فائدة بما في ذلك          والتزاماتها التي تحمل فائدة بما في ذلك         أصولهاأصولها الفائدة على     الفائدة على    أسعارأسعارتتعرض الشركة لمخاطر    تتعرض الشركة لمخاطر    
 ..القروض ألجل القروض ألجل جل وجل وقصيرة األقصيرة األالالالقروض القروض المكشوفة لدى البنوك والمكشوفة لدى البنوك و

 
 مخاطر االئتمان
 مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء بوضع حد ائتمان لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير  منالى الحدتسعى الشركة 

 .المسددة 
 

خمسة عمالء أكبر ويمثل . يدالنية واالسمدة وشركات االنشاء تبيع الشركة منتجاتها الى عدد كبير من شركات المواد الص
 %) .٤٢ : ٢٠٠٦ (٢٠٠٧ ديسمبر ٣١من الحسابات المدينة غير المسددة كما في % ٤٠لدى الشركة 

 



 
 
 

 شركة كيمائيات الميثانول 
 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 ))تتمةتتمة(( حول القوائم المالية  حول القوائم المالية إيضاحاتإيضاحات
 ٢٠٠٧٢٠٠٧ ديسمبر  ديسمبر ٣١٣١
 
 
 

 ))تتمةتتمة ( (ة المخاطرة المخاطر إدار إدار٠٢٠٠٢٠
 

 )تتمة (مخاطر االئتمان
 وتتوزع مخاطر االئتمان المتعلقة بالحسابات المدينة بشكل واسع على عدد كبير من ، واسعة من العمالء قاعدةلدى الشركة 

  لطبيعتهاتبعا  مخصص ضروري ، وأيدراج الحسابات المدينة بالصافي بعد حسم ونظرا  إل. هؤالء العمالء كل على حدة 
 .قصيرة األجل ، فإن قيمتها العادلة تقارب قيمتها الدفترية ال
 

 مخاطر السيولة
 شروط المبيعات الخاصة بالشركة وتتطلب. تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية 

 ٦٠خالل  عادة  الدائنة التجاريةا تسدد الحساباتكم. يوما  من تاريخ البيع  ١٢٠الى  ٩٠ تسديد المبالغ المستحقة خالل ان يتم
 .يوما  من تاريخ الشراء 

 
 مخاطر العمالتمخاطر العمالت

جنبيـة ،   جنبيـة ،   أأالمبالغ المستحقة الدفع حسابات تجارية وغيـر تجاريـة دائنـة مـستحقة الـدفع بعمـالت                  المبالغ المستحقة الدفع حسابات تجارية وغيـر تجاريـة دائنـة مـستحقة الـدفع بعمـالت                  وويتضمن بند الدائنين    يتضمن بند الدائنين    
 سـعر صـرف الريـال الـسعودي          سـعر صـرف الريـال الـسعودي          لكـون   لكـون  نظـرا  نظـراً  هامـة     هامـة    ال تتعرض الشركة لمخاطر عمالت    ال تتعرض الشركة لمخاطر عمالت    وو. . مريكي  مريكي  الدوالر األ الدوالر األ غالبا  ب غالباً ب 

 ..مثبت مقابل الدوالر االمريكي مثبت مقابل الدوالر االمريكي 
 

 ألدوات المالية ألدوات المالية لل القيم العادلة  القيم العادلة ٠٢١٠٢١
 

 ..تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية 
 

والتأمينـات  والتأمينـات   والدفعات المقدمة الى المـوردين        والدفعات المقدمة الى المـوردين       األرصدة لدى البنوك والحسابات المدينة    األرصدة لدى البنوك والحسابات المدينة     و  و تتألف الموجودات المالية من النقدية    تتألف الموجودات المالية من النقدية    
والقـروض  والقـروض  الحسابات المكشوفة لدى البنـوك      الحسابات المكشوفة لدى البنـوك      مطلوبات المالية من    مطلوبات المالية من    الالوتتألف  وتتألف  . . النقدية لدى البنوك والحسابات المدينة األخرى       النقدية لدى البنوك والحسابات المدينة األخرى       

 . . الحسابات الدائنة الحسابات الدائنة والقروض ألجل ووالقروض ألجل وجل جل قصيرة األقصيرة األالال
 

   . . وقيمها الدفترية وقيمها الدفترية المالية المالية لألدوات لألدوات  القيم العادلة  القيم العادلة وال يوجد فرق جوهري بينوال يوجد فرق جوهري بين
 

 مات المحتملة مات المحتملة  االلتزا االلتزا٠٢٢٠٢٢
 

 ريـال سـعودي      ريـال سـعودي     ٣١٣١رر١٩٠١٩٠رر٠٣٣٠٣٣بالنيابة عن الشركة بمبلـغ      بالنيابة عن الشركة بمبلـغ        أداءأداءأصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة ضمانات حسن         أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة ضمانات حسن         
 ) .) . ريال سعودي ريال سعودي٦٦رر٧٣٠٧٣٠رر٥٥٩٥٥٩: :   ٢٠٠٦٢٠٠٦((
 


