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خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدا� بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي ا�مير

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
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أن نكون من الشركات العالمية 
الرائدة في مجال المنتجات 
البتروكيماوية والكيماوية ، من 
خالل استثمار  أحدث التقنيات 
وبناء التحالفات إالستراتيجية 
الداعمة.

أن نرتقي بالمنتجات البتروكيماوية 
والكيماوية �فضل المستويات من خالل 
دعم بيئة العمل الداخلي وزيادة قاعدة 

العمالء عن طريق استثمار وتطوير مرافق 
االنتاج ا�منة والصديقة للبيئة ذات االعتمادية 

العالية بما يحقق إحتياجات العمالء ، 
وتوقعات المساهمين .
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

السادة المساهمين في شركة 
الصحراء للبتروكيماويات،،

أود أن أهنئكم جميعا على 
اإلنجازات الرائعة التي حققتها 

مسيرة شركة الصحراء 
للبتروكيماويات خالل العام 2008م، 

مما كان له عظيم األثر في دفع 
عجلة التقدم لهذه الشركة 

الوليدة، بعد أن كانت الشركة مجرد 
خطط وتصورات، ومراحل إنشائية 

متسارعة ومتتابعة باألمس القريب، 
لتغدو اآلن صروحا صناعية ضخمة، 

بتقنيات تصنيع مبتكرة وعالية 
الجودة، وسمعة طيبة في جميع 

النواحي والمجاالت.

وقد قام مجلس اإلدارة منذ 
تأسيس الشركة في عام 2004م، 

بالتأكيد على التميز والجودة في 
جميع األنشطة الخاصة بالشركة 

وشركاتها التابعة والشقيقة، وهو 
ما ساهمت اإلدارة التنفيذية في 

تحقيقه واقعا، كالشؤون اإلدارية 
والمالية والمحاسبية والتقنية 

والموارد البشرية والتشغيل 
والصيانة.  حيث نقف اآلن أمام 

لوحة متكاملة عن شركة الصحراء 
للبتروكيماويات، ونرى مستقبلها 

المليء بالنجاح كما تمنيناه جميعا.

الصحيح وهلل الحمد.

كان عام 2008م عاما حافال 
باإلنجازات التي سعدنا بها، وخطونا 

فيه خطوات جبارة ذات مردود 
جيد، ولم يكن ذلك ليكون لوال 

توفيق اهلل عز وجل، واهتمام 
السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة 

بمسيرة الشركة التأسيسية 
واإلنشائية. حيث ساهموا في 

دورة األعمال هذه - والتي امتدت 
لخمس سنوات- بالكثير من 

االقتراحات والدراسات والمالحظات 
ذات المردود اإليجابي،  الذي 

ستذكره لهم األجيال الالحقة 
والمتعاقبة في الشركة. فشكرا 
لهم على عطائهم وجهودهم.

كما أشكر موظفي الشركة على 
المجهودات الجبارة في تحقيق 

هذه الرؤى والخطط اإلستراتيجية، 
بكل اقتدار وأمانة وإخالص. فشكرا 

لهم جميعًا على هذه اإلنجازات 
والقدرات المتميزة.

وختاما أود أن أتقدم باسمي 
وباسم مجلس إدارة الشركة 

وأعضاء منظومة العمل المتميزة، 
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 

 الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
آل سعود  بالشكر الجزيل على 

على تدشينه للشركة السعودية 
لإليثيلين والبولي إيثيلين، وإيالئه 

الثقة في القطاع الخاص كقائد 

في عام 2008م، كان لشركة 
الصحراء للبتروكيماويات مبادرة 

نوعية وإستراتيجية وذات أبعاد 
متميزة، حيث قمنا بتوقيع الشراكة 

اإلستراتيجية في مشروع مونمور 
أكريلك، مع شركة روم آند هاس 

األمريكية، عن طريق شركة 
التصنيع والصحراء لألولفينات، 

حيث سيضيف المشروع العديد 
من المنتجات النوعية إلى 

قائمة منتجات شركة الصحراء 
للبتروكيماويات.

 وأيضا ،في عام 2008م نجحت 
الشركة السعودية لإليثيلين 
والبولي إثيلين في التشغيل 
التجريبي لمرافقها اإلنتاجية 

الضخمة، والقى دخولها لمرحلة 
التشغيل التجاري وتدشين شحنات 

منتجاتها إلى أنحاء العالم، 
صدًى طيبا في األسواق العالمية 

المستهلكة.

 وبالنسبة لمشروعنا الرئيس وهو 
شركة الواحة للبتروكيماويات، فهو 
في طور االستعدادات النهائية لبدء 

التشغيل التجريبي في النصف األول 
من عام 2009م. لقد كان لاللتزام 

المهني في مجاالت السالمة 
والصحة والبيئة تأثيٌر بالٌغ وإيجابي 

في جعل بيئة العمل مطمئنة وهلل 
الحمد. وهو ما سيجعلنا نكثف 

مستقبلي لهذه الصناعة الوطنية 
اإلستراتيجية، واهلل نسأل أن يوفقنا 

جميعا لما فيه خدمة وطننا 
بإخالص، وتحقيق رؤية قيادته 
الحكيمة في جميع الميادين 

والمجاالت.

هذا والحمد هلل رب العالمين

االهتمام بخطوط اإلنتاج والتصنيع، 
حيث يحقق ذلك رضا عمالء الشركة 

وحصولهم على المنتجات في 
الوقت الصحيح وبجودة منافسة.

في العام 2008م، حققت مواردنا 
البشرية العديد من النجاحات في 

تأهيل وتطوير القدرات استعدادًا 
لبدء اإلنتاج، حيث استقطبت 

الشركة عددًا كبيرًا من الموظفين 
ذوي الخبرات المتميزة والكفاءة 
العالية، وكانت السعودة إحدى 

أهم المعايير المتبعة في بناء 
مواردنا البشرية، التي ستسهم في 

تحقيق الطموحات وتفتح لهم 
أبواب اإلبداع في مشاريعنا.

السادة المساهمون،  تعلمون أننا 
نمر بأزمة مالية عالمية  تشكل 

عبئا على األسواق العالمية 
للمنتجين والمستهلكين، ومن 

هذا المنطلق أود أن أبلغكم بأننا 
قد استكملنا إحتياطاتنا الالزمة 

لمواجهة أي طارئ ال قدر اهلل ، 
ونطمئنكم بأن وضع الشركة 

المالي ونشاطها التصنيعي لن يتأثر 
في الوقت الراهن بموجة الركود 

هذه، فاللدائن بمختلف أنواعها 
وأحجامها وأطيافها وكمياتها 
ال زالت مطلبا مهما للعديد من 

المصنعين والمستهلكين، وذلك 
لدخولها في مختلف جوانب حياة 

الفرد حول العالم، ما يشكل مصدر 
اطمئنان لنا بأننا نسير على الطريق 

 ال تزال اللدائن مطلبا مهما للعديد من المصنعين
 والمستهلكين، وذلك لدخولها في مختلف
 جوانب حياة الفرد حول العالم، ما يشكل مصدر
اطمئنان لنا بأننا نسير على الطريق الصحيح
رئيس مجلس اإلدارة

عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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كان عام 2008م عاما منقطع النظير في نسب اإلنجاز 
وإنهاء اإلعدادات الالزمة لتشغيل مرافقنا اإلنتاجية  
وكثرة اإلنجازات الداخلية أضافت لنا في الشركة دافعا 
للعمل المتواصل والجاد، من أجل الخروج بتطلعاتكم 
 وطموحاتكم على الوجه األكمل بمشيئة اهلل.
الرئيس التنفيذي

عصام بن فؤاد حمدي

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

السادة مساهمي شركة الصحراء 
للبتروكيماويات،،

الحمدهلل الذي يّسر لنا وأتم علينا 
نعمه ظاهرة وباطنة، لقد كان 

عام 2008م عاما منقطعا النظير 
في نسب اإلنجاز وإنهاء اإلعدادات 
الالزمة لتشغيل مرافقنا اإلنتاجية 

المختلفة األحجام.  وكثرة اإلنجازات 
الداخلية أضافت لنا في الشركة 
دافعا للعمل المتواصل والجاد، 

من أجل الخروج بتطلعاتكم 
وطموحاتكم على الوجه األكمل 

بمشيئة اهلل.

في عام 2008م قام خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل 

بن عبدالعزيز آل سعود بإفتتاح 
وتدشين العمليات اإلنتاجية 

للشركة السعودية لإليثيلين 
والبولي اإليثيلين -وهي شركة 

تابعة لشركة التصنيع والصحراء 
لألوليفينات- حيث قامت بتصدير 

أولى شحنات منتجاتها المتميزة 
من البولي إيثيلين عالي الكثافة 

إلى مختلف دول العالم. والشركة 
السعودية لإليثيلين والبولي 

اإليثيلين هي من أضخم مرافق 
إنتاج اإليثلين البولي إيثلين في 
منطقة الشرق األوسط، ويبلغ 

بمشيئة اهلل تعالى، ذلك إليماننا 
جميعا بأن المساهمة في إقامة 

صرح متميز وفريد، وذي رؤية وبعد 
استراتيجيين، هي بداية التغيير 

لألفضل، الذي نأمل فيه أن تكون 
شركة الصحراء للبتروكيماويات 

عنوانا لذلك التغيير. مهما تكاثرت 
المعوقات، وتضاعدت اإلشكاالت، 

إال أن الطموح يظل هو األسمى في 
كل حال.

ختاما، أتقدم بالشكر الجزيل وأتم 
العرفان إلى مقام خادم الحرمين 

الشريفين الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود، على تشريفه 

حفل افتتاح وتدشين الشركة 
السعودية لإليثيلين والبولي 

إيثيلين في 2008م، الذي كان له 
عظيم الدعم لشركة الصحراء 

للبتروكيماويات ومشاريعها برعايته 
السامية لها.

كما أتقدم أيضا بالشكر الجزيل 
لرئيس مجلس إدارة الشركة معالي 

المهندس/عبدالعزيز بن عبداهلل 
الزامل على متابعته الدائمة ألعمال 

مشاريع الشركة، وأيضا ألعضاء 
مجلس اإلدارة الموقرين الذين 
ساهموا مشكورين في رسم 

استراتيجية الصحراء للبتروكيماويات 
خالل الدورة التأسيسية لمجلس 

اإلدارة،  كما أتقدم بالشكر الجزيل 
لزمالئي موظفي شركة الصحراء 

للبتروكيماويات وشركة الواحة 

إنتاجها السنوي ما يقارب مليون 
طن متري سنويا من هذه المواد، 

وهو ما يجعل هذا المشروع فريدا 
من نوعه.

كما نشكر المولى عز وجل 
على تيسيره لنا استكمال أعمال 

اإلنشاءات الخاصة بشركة الواحة 
للبتروكيماويات وهي إحدى 

الشركات التابعة لشركة الصحراء 
للبتروكيماويات، وقد بدأنا في 

هذا لمشروع اإلستثنائي بأعمال 
التشغيل الجزئية المنفردة لعدد 

من المرافق تمهيدا لإلنطالقة 
الفعلية في النصف األول من عام 

2009م.

ويتميز  مشروع الواحة بتقنية 
تصنيع جديدة للبولي بروبلين والتي 
تعتبر األحدث على مستوى العالم، 

والمقدمة من الشريك العالمي 
في المشروع: ليوندل باسيل التي 
تعتبر من أكبر الشركات المنتجة 

للبتروكيماويات على مستوى 
العالم.

كما قامت الصحراء للبتروكيماويات 
بتوقيع عقد شراكة مع مجموعة 

روم آند هاس األمريكية إلنتاج 
مونمور األكريلك المستخدمة 

على نطاق واسع في العديد من 
المنتجات.

للبتروكيماويات على عطائهم 
الالمحدود خالل الفترة الماضية، 

ويضاعفون جهودهم خالل حقبة 
اإلنتاج الحالية بما يعود علينا جميعا 

بالخير إن شاء اهلل.

والحمدهلل رب العالمين...

وعلى صعيد التنظيمات الداخلية 
فقد استكملت الشركة تطبيق 

نظام تخطيط الموارد األشهر 
عالميا: SAP بتميز واقتدار،  

وأيضا فقد استكملت الصحراء 
للبتروكيماويات جميع إداراتها 
وقطاعاتها، وأنهت أيضا وضع 

السياسات واللوائح الداخلية التي 
دخلت حيز التطبيق والتنفيذ.

أيضا قامت الشركة  بتخريج عدد 
من المتدربين الشباب، والبالغ 

عددهم 64 موظفا للعمل في 
مهام التشغيل والصيانة، كان ذلك 

نتيجة لتبني برنامج تدريبي طموح 
بين الصحراء للبتروكيماويات وكلية 

الجبيل الصناعية، إلى ذلك واصلت 
الشركة في استقطاب الموارد 

البشرية المتميزة والمحترفة، وذوي 
الخبرات المتناهية الدقة وعالية 

الكفاءة، ليبلغ عدد موظفي 
الشركة حوالي 480 موظف مباشر 

وغير مباشر.

شهد العام 2008م اهتماما في 
مجال رعاية البرامج اإلجتماعية، 

حيث رعت الشركة وقدمت الدعم 
للعديد من النشاطات الخيرية 

واإلنسانية لخدمة المجتمع.

ال تزال شركة الصحراء 
للبتروكيماويات في أول المطاف، 
وينتظرها مستقبل مشرق وواعد 

كلمة
الرئيس التنفيذي
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أخذنا في »الصحراء للبتروكيماويات« إسمنا من البيئة المحلية والثقافية للمملكة العربية السعودية ، حيث تمثل الصحراء البيئة الغالبة للحياة اليومية 
للهوية المحلية .

وجد إنسان هذه المنطقة في الصحراء الشفافية التي المست شغاف قلبه. فرغم بساطة العيش إال أن الوضوح كان جوهر كل شيء، وأصبحت 
المصداقية عنوانا لهذا اإلنسان فتطبعت أخالقه على الكرم والصدق في اللقاء والنزاهة في المعاملة واإللتزام بالمباديء كل ذلك مّثل لهذا 

اإلنسان ميثاق شرف عليه يحيا وعليه يموت.
شكلت صحراؤنا العربية برمالها الذهبية وتعرجاتها البديعة محضنا آلخر رسالة سماوية حملها الرسول الكريم محمد صلى اهلل عليه وسلم والذي 

أتى متمما لمكارم األخالق وحاثًا على طلب العلم، مشّرعا بالعدل والقيم والنيرة، وباعثا لفجر جديد يبزغ على جزيرة العرب، يحمل في طياته نبل 
السماحة، والريادة في نهضة الناس، في أضخم مشروع تنموي عرفه التاريخ .

لم تكتف الصحراء بدروسها المكتنزة بالعظمة، فكانت مسرحا ألحد أكثر األحداث تغييرا لمجرى التاريخ، على صهوة جواد عربي أصيل، وبنخوة 
العربي الشهم، سعى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - يرحمه اهلل ، لتوحيد أقطارها المتباعدة في كيان صلب، عظيم، 

متماسك، ليولد على يديه: المملكة العربية السعودية، رمز النبل والشهامة، وموطن الصدق واإلنسانية.

ن في الناس أجمعين  وكانت لحظة الحسم، حين مّن اهلل جل جاله على إنسان هذه األرض، باكتشاف النفط بكميات هائلة تحت الرمال العربية، ليؤذَّ
عن موعد طفرة اقتصادية مهولة، وعجلة تنمية مستديمة إلنسان هذه األرض. فكان للنفط الدور الرئيس في تطور أسلوب المعيشة ليس على 

مستوى الجزيرة العربية فحسب بل على مستوى العالم، لتصبح المملكة العربية السعودية خالل وقت قصير:من  أكبر البلدان المنتجة للنفط في 
العالم.

لم تنته القصة بعد،فقد آثر قادة هذه البالد اإلستمرار في تنمية جميع المجاالت، وكانت احدى الخطوات الجريئة هي استغالل الغاز الطبيعي، 
تلك الثروة المصاحبة للنفط، كي تستغل في إنتاج العديد من المنتجات ذات النفع الخاص والعام، وكان آلثار هذه السياسة تأسيس أكبر مجمع 

للبتروكيماويات يعرفه العالم اليوم: مدينة الجبيل الصناعية، على ساحل الخليج العربي.

حيث قامت حكومة المملكة بالتخطيط ووضع البنى التحتية فائقة الجودة، تمهيدا لقيام أضخم المشاريع والمرافق إلنتاج الكيماويات 
والبتروكيماويات.

وهنا، قامت الحكومة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بفتح المجال للقطاع الخاص باإلستثمار في ثاني قطاعات اإلنتاج الوطني أهمية بعد 
النفط اال وهو قطاع البتروكيماويات ،وقد آثرنا اإلنضمام لهذا الركب كي نسهم في نهضة هذا الوطن المعطاء.

وحتى هذه اللحظة لم تزل الصحراء تؤتي عطاءها حتى اليوم ، ولهذا إستلهمنا اسمنا منها عّلنا أن نرد قليال من 
فضلها، ونحفظ شيئا من إرثها لنكون:

تاريخنا وهويتنا
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تعريف بالشركة 
والشركات التابعة

استثمارًا للدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي بالمملكة، 
وال سيما مشاريع تصنيع البتروكيماويات، تولت مجموعة 

الزامل -إحدى أكبر بيوت األعمال في المملكة- رعاية 
تكوين »الصحراء للبتروكيماويات«، وتم تأسيسها على أن 

تكون شركة مساهمة سعودية برأس مال مدفوع قدره 
مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي. وتقوم »الصحراء 

للبتروكيماويات« بالمساهمة واإلشراف على تأسيس وإنشاء 
عدة شركات ذات مسؤلية محدودة في مدينة الجبيل 

الصناعية، بمشاركة شركات سعودية وأجنبية تمتلك 
الخبرات والتقنيات الحديثة؛ وذلك بغرض إنتاج وتسويق 

منتجاتها البتروكيماوية والكيماوية  كالبروبلين والبولي 
بروبلين واإليثلين والبولي إثيلين.

وقد ُأنشئت »الصحراء للبتروكيماويات« لتكون أحد الصروح 
الصناعية الرائدة في المملكة العربية السعودية السيما 

صناعة البتروكيماويات والكيماويات،  وهي صناعة نشأت 
بالمملكة في آواخر السبعينات ونمت حتى غدت إحدى 

قطاعات التصنيع والتصدير الرائدة.

أهداف الشركة
أن تستثمر »الصحراء للبتروكيماويات« في المشاريع 

الصناعية وخاصة البتروكيماوية والكيماوية، وأن تنتج مواد 
البروبلين والبولي بروبلين، واإلثيلين والبولي إثيلين وغيرها 

من الصناعات البتروكيماوية والهيدروكربونية األخرى . وأن 
تمتلك وتنفذ المشروعات الالزمة لتزويدها بمتطلباتها من 

المواد الخام والمنافع .  وأن تتملك أيضا العقارات وإنشاء 
المباني والمستودعات الالزمة لحفظ منتجات الشركة 

وتخزينها، والمعارض الالزمة لعرضها. وغير ذلك من 
النشاطات التي تحتاجها الشركة  في التصنيع والتخزين 

 والبيع الشراء.

العوامل المساعدة على تحقيق أهداف الشركة
الدعم والرعاية للقطاع الصناعي من قبل حكومة خادم   •

الحرمين الشريفين. 
توفر الغاز ومشتقات النفط في المنطقة، وهي المواد   •

التي تعتبر العمود الفقري للصناعات البتروكيماوية.
الموقع اإلستراتيجي لـ »الصحراء للبتروكيماويات«   •

بالقرب من مصادر الطاقة والمواد الخام والتسهيالت 
اللوجستية.
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شركة الواحة للبتروكيماويات

شركة الواحة للبتروكيماويات المحدودة )الواحة( هي 
شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها وفقًا 
للقوانين السائدة في المملكة العربية السعودية 

كمشروع مشترك بين شركة الصحراء للبتروكيماويات 
)75%( و  شركة بازل آرابي انفيستيسمنتس التابعة لشركة 

ليوندل بازل العالمية النسبة المتبقية )25%( ، برأس مال 
مصرح به  قدره 1,548 مليار ريال ســــــــعودي و يتمثل 

الغرض الرئيسي للشركة إنشـــاء و تشغيل مصنع متكامل 
إلنتاج البروبلين بطاقة 460 ألف طن سنويًا و البولي بروبلين 

بطاقة 450 ألف طن سنويًا و ذلك باستخدام أحدث 
التقنيات العالمية و هي تقنية السفيري زون المطورة من 

قبل شركة ليونديل بازل. 

وقد شهد العام المنصرم, 2008 م تقدمًا ملموسا 
في مسيرة تطور سير العمل بمشروع شركة الواحة 

للبتروكيماويات حيث تم إنجاز جميع األعمال الهندسية 
و توريد المعدات بنسبة 100% و تم االنتهاء بنسبة 99,1 %  من 

األعمال اإلنشـــائية لتكون النسبة اإلجمالية النجاز أعمـــال 
الهندسة و التوريد و اإلنشاء لمصنعي البروبلين و البولي 

بروبلين  99,5 %. 

و من المتوقع بمشيئة اهلل أن تبدأ شركة الواحة 
 للبتروكيماويات باكورة إنتاجها في النصف األول

من عام 2009 م .

شركة التصنيع والصحراء 
لألوليفينات

و هي شركة مساهمة مقفلة  برأسمال 
قدره 2,4 مليار ريال سعودي بمشاركة شركة 

التصنيع الوطنية للبتروكيماويات »إحدى 
شركات التصنيع الوطنية« وتمتلك 60,45 % 
من رأس المال بما يعادل ) 1,45 مليار ريال( 
وشركة الصحراء للبتروكيماويات وتمتلك 

32,55% من رأس المال وتعادل  781,2 مليون 
ريال والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

وتمتلك 7% من رأس المال وتعادل 168 مليون 
ريال و يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة 

الرياض. 

و تتمثل أغراض الشركة في إنشاء و إدارة 
وتشغيل و االستثمار في المشاريع الصناعية 

وتملكها خاصة الصناعات البتروكيماوية 
والكيميائية و تسويق منتجاتها و القيام 

بكافة األعمال المتعلقة بها .

 نائب الرئيس المهندس/ صالح باحمدان يوقع عقدين للخدمات
اللوجيستية مع كل من الخنيني كاتوناتي والمجدوعي

 خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
 آل سعود يدشن مشروع الشركة السعودية لإليثيلين

 والبولي إيثيلين التابعة لشركة التصنيع والصحراء
لألوليفينات بمدينة الجبيل الصناعية

الشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين
شركة تابعة لشركة التصنيع والصحراء لألوليفينات

هي مشروع مشترك بين شركة التصنيع و الصحراء لألوليفينات )75%( وشركة بازل ليونديل 
)25%(  تم اإلعالن عن تأسيسها بتاريخ 10 مايو 2006 م ، بمدينة الجبيل الصناعية.

ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بـحوالي 10 مليار ريال ، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية مليون طن  من 
اإلثيلين ومائتان وخمسه و ثمانون ألف طن  من البروبلين وأربعمائة ألف طن من البولي إثيلين 

مرتفع الكثافة وأربعمائة ألف طن من البولي إثيلين منخفض الكثافة سنويًا .

وتوفر الشركة السعودية لاليثيلين و البولي ايثيلين حوالي 600 فرصة عمل جديدة و تتفرد 
بمنتجات بتروكيمياوية جديدة ومتميزة ما يدعم نمو االقتصاد السعودي والعديد من فرص 

االستثمار والعمل للقطاعات المساندة والصناعات التحويلية.

 في  20 أبريل 2008 م  قامت الشركة الســـعودية لاليثيلين و البولي ايثيلين بتوقيع  اتفاقية تمويل 
مع صندوق اإلستثمارات العاّمة في مدينة الرياض بقيمة مليار ونصف مليار ريال  لغرض تمويل 

مشاريع الشركة .

في 23 أغسطس 2008 م و بفضل من اهلل تعالى تم البدء التشغيل التجريبي بنجاح لمصنع 
األوليفينات.

و في نوفمبر 2008 م  بدأت أعمال التشغيل التجريبي لمصنع البولي إيثلين مرتفع الكثافة 
بطاقة تصميميه قدرها 400 ألف طن سنويا باستخدام تقنية ليوندل بازل األلمانية يتم من 

خاللها تحويل االيثلين - والذي يتم الحصول عليه من مجمع االيثلين - إلى بولي إيثلين مرتفع 
الكثافة

و من المتوقع بمشيئة اهلل تشغيل مصنع البولي ايثلين منخفض الكثافة والتي يستخدم 
االيثلين كلقيم خالل الربع األول من هذا  العام )2009 م(  بطاقة تصميمه قدرها 400 ألف طن 
سنويًا. ويتميز مصنع البولي إيثلين مرتفع الكثافة  بإنتاج مادة البولي إيثلين الملونه لصناعة 

األنابيب الملونة حيث يستطيع المصنع تلبية جميع احتياجات العمالء. 

تعريف بالشركة 
والشركات التابعة
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الشركة السعودية 
لألكريلك

شركة تابعة لشركة التصنيع والصحراء 
لألوليفينات

و هي مشروع مشترك بين شركة 
التصنيع و الصحراء لألوليفينات و 

شركة روم آند هاس األمريكية 
)Romhn & Haas( حيث وقعت 

شـــركة التصنيع والصحراء 
لالوليفينات في 16أبريل من عام 2008 
اتفاقية مشاركة مع شركة روم آند 

هاس األمريكية   بإنشاء مصنع إلنتاج 
مادة حمض األكريلك و مشتّقاته 

في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة 
إنتاجية تبلغ 250  ألف طن سنويَا، 

تبلغ  نسبة الشراكة في المشروع 
75% لشركة التصنيع والصحراء 

لالوليفينات اّلتي تدرس مشاركة 
جهات محلّية اخرى و25% لشـــركة 
روم آند هاس األمريكية اّلتي سوف 

تقّدم تقنيتها المعروفة إلنتاج 
حمض األكريلك و مشتّقاته.

وسوف يتم توفير البروبلين ، و هو  
أللقيم الخام للمشـــروع ، بواسطة 

الشركة الســـعودية لاليثيلين و 
البولي ايثيلين ً، وسيقوم المشروع 

 Acrylic( بإنتاج مادة حمض االكريلك
Acid( وهي المادة األساسية إلنتاج 

 Butyl( مادة البيوتايل أكريليت
Acrylate( وكذلك مادتي اإليثايل 

  Ethyl-Hexyl 2( هيكسل أكريليت
Acrylate(  و حمض الجليشيل 

.  )Glacial Acrylic Acid( أكريلك

ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج في 
وقت الحق من عام 2011 م ، و سيوفر 

المشـــروع 225 فرصة وظيفية 
مباشـــرة و هذا العدد قابل للزيادة 

مع التوسع التدريجي في المشروع.

صورة عامة للمصنع 

موردين محليين، ومن المتوقع 
أن يبدأ اإلنتاج في الربع الثاني 

من عام 2011 م ، وســـيتم تسويق 
منتجاته محــليا وعالميًا , و سيوفر 

المشـــروع 200 فرصة وظيفية 
مباشـــرة و هذا العدد قابل للزيادة 

مع التوسع التدريجي.

و في يوم الثالثاء 13 رمضان 1428هـ 
الموافق 25 سبتمبر 2007م  وقعت 
شركة  الصحراء للبتروكيماويات و 
الشركة العربية للتعدين )معادن( 

عقدًا تقديم الخدمات اإلدارية 
 )PMC(  والفنية والهندسية

لمشروعهما المشترك كلور الكالي 
 CA - (    ثنائي كلوريد االيثلين -

EDC( مع شركة جاكوبز الهندسية 
. )Jacobs Engineering(

 و في اليوم الخامس من جمادى 
اآلخر 1428 هـ الموافق العشرون 

من يونيو 2007م تم توقيع اتفاقية 
التقنية مع شركة أودي األلمانية  

UHDE لهذا المشروع . 

و في تاريخ 26 أبريل 2008 م ، تم 

تقديم العروض الخاصة لبناء 
مشروع كلور الكالي - ثنائي 

كلوريد اإليثيلين )CA - EDC( من 
قبل الشركة العربية للكلورفينيل. 
وجاءت العروض من عدة شركات 

ذات سمعة عالمية في هذا المجال. 

الشركة العربية 
للكلورفينيِل

وهي  أولى ثمار التعاون و التحالف 
االستراتيجي  بين شركة الصحراء 
للبتروكيماويات والشركة العربية 

للتعدين )معادن( بنسبة مشاركة 
50% لكل منهما ، تم تأسيسها 
بغرض إنشاء و تشغيل و تملك 

مشروع  إلنتاج ثنائي كلوريد اإليثيلين 
)EDC( و الصودا الكاوية و المزمع 

تنفيذه بمشيئة اهلل بمنطقة 
الصناعات األولية بمدينة الجبيل 

الصناعية .

يهدف هذا  المشروع إلنتاج 250 
ألف طن سنويا من الصودا الكاوية 

»100% عالية القاعدية« و 300 ألف طن 
من ثنائي كلوريد االيثلين  ، و تقدر 

تكلفته اإلجمالية أربعمــــــائة 
)400( مليون دوالر , و ســـيتم توفير 

االيثلين ، و هو اللقيم الخام 
للمشـــروع ، بواسطة الشركة 
الســـعودية لاليثيلين و البولي 

ايثيلين بينما سيتم توفير اإلمداد 
من كلوريد الصوديوم بواسطة 

تعريف بالشركة 
والشركات التابعة

سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء للبتروكيماويات المهندس/ عصام بن فؤاد حمدي في 
المؤتمر الصحفي لحفل توقيع الشراكة التقنية بين شركتي التصنيع والصحراء لألوليفينات و روم 

آند هاس األمريكية لصالح مشروعهما المشترك: الشركة السعودية لألكريلك، ويظهر في الصورة 
الدكتور مؤيد القرطاس من شركة التصنيع.

سعادة الرئيس 
التنفيذي لشركة 

الصحراء للبتروكيماويات 
المهندس/ عصام 

بن فؤاد حمدي في 
حفل توقيع اإلشراف 

الهندسي على أعمال 
مشروع اإلنشاءات 

الخاص بالشركة العربية 
للكلورفينيل، ويظهر 

في الصورة نائب الرئيس 
للمشاريع بشركة 

معادن المهندس/ 
عبداهلل بصفر، وآيان 

تايلور الرئيس التنفيذي 
لجيكوبز البريطانية
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إضرارها على البيئة بنسب عالية. 
بحيث يتم كل ذلك تحت مراقبة 

وإشراف العديد من مهندسي 
السالمة والبيئة في »الصحراء 

للبتروكيماويات« .

 إن حماية محيطنا الخارجي 
ومكوناته من التلوث هي محط 

اهتمامنا وتركيزنا، سواء في التربة 
أو الماء أو الهواء. فلحماية التربة: 

أعددنا في عام 2008م برنامجا 
طموحا ودوريا لقياس نسبة التلوث 
في التربة، ومدى تأثيرها على المياه 

الجوفية في مواقعنا اإلنتاجية. 
أما المياه، فإننا نستخدم تقنيات 

متميزة في مجال تدوير مياه البحر 
المستخدمة لتبريد مصانعنا، 

ونقوم بمعايرة درجة حرارة المياه 
وضمان خلوها من المواد الكيماوية 

قبل إعادتها للبحر مما يضمن 
بإذن اهلل حماية الكائنات البحرية 
من ظواهر النفوق بسبب الحرارة 
أو التلوث أو تهجيرها إلى أماكن 
أخرى. أما بالنسبة لحماية الهواء 

فإننا نقوم وبشكل دائم بقياس 
اإلنبعاثات الدائمة في مصانعنا 

وتحليل تأثيرها على محيطنا، 
حيث نسعى جاهدين لتقليل هذه 
اإلنبعاثات ألقل قدر ممكن، إلتزاما 

منا بالمقاييس البيئية الدولية 
المعتمدة. 

الثقافة البيئية:  تِعد »الصحراء 
للبتروكيماويات« وبشكل دوري 
ودائم، برامج تدريبية وتثقيفية 

لموظفيها والعاملين لديها، 
من أجل رفع درجة الوعي البيئي 
الالزم كي يسهموا في الحفاظ 

على البيئة داخل نطاق الشركة و 
خارجها. حيث لقيت هذه البرامج 

التدريبية اهتماما ومتابعة واسعتين 
من قبل اإلدارة التنفيذية التي 

تستشعر عظم المسؤولية في 
هذا الجانب.

كذلك فإن التثقيف البيئي لم 
ينحصر فقط في الموظفين 

والعاملين لدى »الصحراء 
للبتروكيماويات«؛ بل إنه شمل إقامة 

البرامج والورش التدريبية في عدد 
من المدارس والمعاهد والكليات 

في مدينة الجبيل الصناعية، 
واستضافة العديد من طلبة 

المدارس والكليات والجامعات 
لتأهيلهم في هذا الجانب. إضافة 

إلى رعاية العديد من المؤتمرات 
والندوات البيئية وغير ذلك الكثير، 

كل ذلك نقدمه أيضا ضمن إلتزامنا 
تجاه المجتمع.

المسؤولية اإلجتماعية
تهتم »الصحراء للبتروكيماويات« 

بكل ما من شأنه إفادة المجتمع 
المحيط بها، وتقديم فرص كاملة 

لكل هيئة أو منظمة أو منشأة 
نفعية لتقديم برامجها التوعوية 

والثقافية واإلجتماعية إليصال 
رسالتها السامية إلى المجتمع 

بشكل سريع ومباشر وفعال. وعلى 
هذا األساس قدمت »الصحراء 
للبتروكيماويات« الدعم الالزم 

لهذه الجهات إنطالقا من حرصها 
وإلتزامها تجاه المجتمع. 

وتضم قائمة اهتماماتنا ضمن 
رعايتنا لبرامج المجتمع اإلثرائية 

أنواعا متعددة ومختلفة من هذه 
البرامج ذات النفع العام والمشترك 
،فابتداء من برامج ومسابقات حفظ 

القرآن الكريم والمناشط الخيرية 
والتعاونية ودعم المسابقات 

والبرامج العلمية والتعليمية 
والتربوية للمراحل الدراسية 

األساسية، الندوات والدورات والورش 
التدريبية في القيادة الوقائية 

والحمالت المرورية والصحة العامة 
، وأيضا المساهمة في البرامج 

السياحية واإلجتماعية، التي القت 
استحسان الجميع .

وإلتزام موظفينا بمهام العمل 
المناط بهم ، مرورا بتقديم الدورات 

والبرامج التدريبية المفيدة ذات 
المردود العالي، والصيانة الدورية 

الدقيقة لمرافقنا اإلنتاجية، 
واإلختبارات القاسية التي تجري على 

عينات اإلنتاج في مختبراتنا، وانتهاء 
بعمليات النقل والشحن والتصدير 

المنظم، كل هذه السلسلة 
المتقنة تصف إسم »الصحراء 

للبتروكيماويات« كعنوان لمفهوم 
»الجودة الشاملة«.

وال زلنا في بداية المطاف، إذ أننا 
ننظر إلى كل االبداعات العالمية 

حول مفهوم الجودة، حيث نقوم 
بدراستها وتطبيقها لما فيه تميزنا 

ونجاحنا.

اإللتزام تجاه البيئة
نولي في »الصحراء للبتروكيماويات« 

الكثير من اإلهتمام تجاه بيئتنا 
ومحيطنا من خالل وضع العديد 

من القوانين الصارمة تجاه اإلضرار 
بالبيئة ومكوناتها المختلفة 

كالهواء والماء والتربة اضافة لوضع 
سياسات خاصة تضمن المحافظة 

على هذا المحيط بالكيفية التي 
أوجدها اهلل بها... نظيفة ،نقية، 

سليمة من التلوث والشوائب.

حيث تنوعت سياستنا في عدة 
أمور، منها أننا وضعنا البيئة في 

عين االعتبار عند تصميم مصانعنا 
ومرافقنا اإلنتاجية، ومن ذلك 

أيضا ان اخترنا التقنيات التصنيعية 
األقل إضرارا بالبيئة. كما راعينا 

أيضا المقاييس المحلّية والدولية 
الالزمة لمناولة المخلفات والنفايات 
التصنيعية بشكل آمن وسليم، عند 

عمليات الحصر، والتجميع، والنقل 
إلى أماكن إتالف آمنة باستخدام 

أحدث تقنيات معالجة النفايات 
الصناعية والتقليل من حدة 

اإللتزام تجاه مواردنا البشرية

إن أي نجاح في أي منشأة لن 
يتحقق لوال نجاح موظفيها ، ومن 

هنا فقد اخترنا في »الصحراء 
للبتروكيماويات« أن تكون نقطة 
نجاحنا وتمّيزنا من خالل مواردنا 

البشرية، التي نوليها إلتزاما وعناية 
مباشرة وأولوية معتبرة للحصول 

على أفضل ما يمكن أن يتحقق 
في بيئة صناعية خالقة ومبتكرة 

كـ«الصحراء للبتروكيماويات« . 

-استقطاب األفضل: التزمنا في 
عام 2008م باختيار أفضل وأكفأ 

المتقدمين لشغل الوظائف ، 
حيث اخترنا أصحاب الحس المتقد 

والذكاء فوق اإلعتيادي والشخصية 
الطموحة ذات التأثير الفعال. مع 

االخذ بعين االعتبار استقطاب أفضل 
الخبرات وأعلى اإلمكانيات وأدق 

المهارات . حيث قّدمنا لهم جميعا 
الحوافز التي ترضي طموحاتهم، 

وتدعم  في الوقت نفسه إنشاء 
إطار عمل مبتكر وملهم. 

-التدريب والتطوير الوظيفي: شكل 
الدعم المقدم لموظفينا في عام 

2008م جوهر عنايتنا بهم، حيث 
قدمنا لهم برامج تدريبية مبتكرة 

حول أعمالهم والمسؤوليات 
المناطة بهم، اضافة للعديد من 

الدورات التدريبية على رأس العمل، 
إما في مركز التدريب الخاص بنا أو 
في مراكز تدريبية عالية المستوى 

داخل وخارج المملكة.كما وفرنا 
أيضا لموظفينا فرصة اإلطالع على 
أحدث النظم التقنية ومواكبة كل 

جديد وتوفير المصادر المعرفية 
التي يحتاج إليها في تخصصه.

إن رعايتنا وإلتزامنا بهذا الجانب 
الفريد سيكفل لنا تطوير بيئة 
العمل الخاصة بنا، وسيسمح 

لموظفينا الحصول على الرضا 
والتطويرالوظيفي في الشركة، 

مما سيسهم في اختيار القيادات 
المستقبلية القادمة لـ«الصحراء 

للبتروكيماويات«. 

-السعودة: نفتخر دائما بالعقول 
واأليادي الوطنية الشابة والمتمرسة، 

التي تعطي وتبذل الكثير في 
سبيل إرضاء الذات، وتحقيق رؤية 

وطن بتوفير الحياة الكريمة البنائه. 
وإلتزاما منا تجاه وطننا الحبيب 

المملكة العربية السعودية ، فقد 
أخذنا على عاتقنا في عام 2008م 
تطوير الشباب السعودي للحاق 

بركب التنمية ، وذلك بإعداد برامج 
تدريبية وتطويرية عالية المستوى 

ذات مدى طويل وأثر ملموس. 

اإللتزام بالجودة
في »الصحراء للبتروكيماويات« 

نسعى بشكل مطلق للوصول إلى 
أقصى درجات الكمال في منتجاتنا، 

فكلما لمحت خاطرة لتحسين 
أحد منتجاتنا بشكل أو بآخر، نبادر 

بكل همة وإخالص وتفاني لتبنيها 
وتحويلها إلى حقيقة واقعة. لهذا 
نسعى لحصول منتجات »الصحراء 
للبتروكيماويات« على أعلى معايير 

الجودة بكل تمّيز .

كل ذلك لم يكن لوال إلتزامنا 
بمفهوم الجودة الشاملة حتى في 
أدق التفاصيل اليومية  مايحقق في 
النهاية جودة منتجاتنا ورضا عمالؤنا 

حول العالم. فابتداء من التشكيل 
اإلداري الهرمي السلس والمنتظم، 

وخطوط االنتاج المختصرة والفعالة، 

إلتزاماتنا

إلتزاماتنا
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يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوًا, تم تعيينهم من قبل الجمعية التأسيسية، ويجوز إعادة تعيين جميع أعضاء مجلس 
اإلدارة .

اجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات خالل عام 2008م، باإلضافة إلى جمعية عامة عادية ، يبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات 
المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصالحياته. وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:

تكون مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوًا, تم تعيينهم من قبل الجمعية التأسيسية، ويجوز إعادة تعيين جميع أعضاء مجلس 
اإلدارة .

اجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات خالل عام 2008م، باإلضافة إلى جمعية عامة عادية ، يبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات 
المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصالحياته. وفيما يلي سجل حضور هذه االجتماعات:

سجل حضور مجلس اإلدارة لعام 2008 مالتاريخ

1429/01/07هـ
2008/01/15م

معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل ، د. عبدالرحمن بن عبداهلل 
الزامل ، عبدالرحمن بن محمد الرواف ، جبر بن عبدالرحمن الجبر ، طارق بن مطلق 

المطلق ، د.سعد حمدي الزعيم ، راشد بن سيف الغرير. 

1429/04/23هـ
2008/04/29م

معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل، د. عبدالرحمن بن عبداهلل 
الزامل ، عبدالرحمن بن محمد الرواف، جبر بن عبدالرحمن الجبر، طارق بن مطلق 

المطلق، سلطان بن خالد بن محفوظ، د. سعد حمدي الزعيم، سعيد بن عمر 
بن قاسم العيسائي، راشد بن سيف الغرير، عبدالرحمن بن هائل سعيد، فهد بن 

عبداهلل الزامل.

1429/10/22هـ
2008/10/21م

معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل ، عبدالرحمن بن محمد الرواف ، 
جبر بن عبدالرحمن الجبر ، طارق بن مطلق المطلق ، سلطان بن خالد بن محفوظ 

، د. سعد حمدي الزعيم ، سعيد بن عمر بن قاسم العيسائي ، راشد بن سيف 
الغرير ، فهد بن عبداهلل الزامل.

1429/12/25هـ
2008/12/23م

معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل ، د. عبدالرحمن بن عبداهلل 
الزامل ، عبدالرحمن بن محمد الرواف ، جبر بن عبدالرحمن الجبر ، طارق بن مطلق 
المطلق ، سعيد بن عمر بن قاسم العيسائي ، راشد بن سيف الغرير ، عبدالرحمن 

بن هائل سعيد ، فهد بن عبداهلل الزامل.

سجل حضور الجمعية العامة العادية الثالثة

سجل حضور مجلس اإلدارة لعام 2008 مالتاريخ

1429/04/23هـ
2008/04/29م

معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل، د. عبدالرحمن بن عبداهلل الزامل ، 
عبدالرحمن بن محمد الرواف، جبر بن عبدالرحمن الجبر، طارق بن مطلق المطلق، سلطان 

بن خالد بن محفوظ، د. سعد حمدي الزعيم، سعيد بن عمر بن قاسم العيسائي، راشد بن 
سيف الغرير، عبدالرحمن بن هائل سعيد، فهد بن عبداهلل الزامل

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة كما يلي:

التصنيفالمنصباإلسم

تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةمعالي المهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل

مستقل – غير تنفيذيعضو مجلس إدارةد. عبدالرحمن بن عبداهلل الزامل

مستقل – غير تنفيذيعضو مجلس إدارةعبدالرحمن هايل سعيد

مستقل – غير تنفيذيعضو مجلس إدارةراشد بن سيف الغرير

مستقل – غير تنفيذيعضو مجلس إدارةعبدالرحمن بن محمد الرواف

غير مستقل – غير تنفيذيعضو مجلس إدارةجبر بن عبدالرحمن الجبر

غير مستقل – غير تنفيذيعضو مجلس إدارةطارق بن مطلق المطلق

مستقل – غير تنفيذيعضو مجلس إدارةسلطان بن خالد بن محفوظ

مستقل – غير تنفيذيعضو مجلس إدارةد. سعد حمدي الزعيم

مستقل – غير تنفيذيعضو مجلس إدارةسعيد بن عمر بن قاسم العيسائي

تنفيذيالعضو المنتدبفهد بن عبداهلل الزامل

اإلدارة التنفيذية

التصنيفالمنصباإلسم

تنفيذيالرئيس التنفيذيالمهندس/ عصام بن فؤاد حمدي

تم إقرار نظام حوكمة شركة الصحراء للبتروكيماويات و التي تتضمن لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات و المكافآت و ذلك من 
خالل الجمعية العامة العادية الثانية بتاريخ 2007/04/24 م .

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة:

أ ( لجنة المراجعة 
و تتكون من ثالثة أعضاء أثنين منهم من أعضاء مجلس اإلدارة و العضو الثالث من غير أعضاء مجلس اإلدارة و تقوم باإلشراف على 

إدارة الراجعة الداخلية و اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين و فيما يلي قائمة أعضاء لجنة المراجعة:

الصفةالمنصباإلسم

عضو مجلس إدارةرئيس اللجنةطارق بن مطلق المطلق

عضو مجلس إدارةعضوعبدالرحمن بن محمد الرواف

مساهم مؤسس في الشركةعضوعجالن بن عبد الرحمن العجالن

المدير الماليسكرتير اللجنةعبد المحسن بن عبد الوهاب الحماد

سجل حضور لجنة المراجعة لعام 2008م

سجل حضور مجلس اإلدارة لعام 2008 مالتاريخ

1429/01/27هـ
2008/02/05م

طارق بن مطلق المطلق – رئيس اللجنة
عجالن بن عبدالرحمن العجالن

عبدالرحمن بن محمد الرواف
عبدالمحسن بن عبدالوهاب الحماد – سكرتير اللجنة

1429/04/13هـ
2008/04/19م

طارق بن مطلق المطلق – رئيس اللجنة
عجالن بن عبدالرحمن العجالن

عبدالرحمن بن محمد الرواف
عبدالمحسن بن عبدالوهاب الحماد – سكرتير اللجنة

1429/07/12هـ
2008/07/15م

طارق بن مطلق المطلق – رئيس اللجنة
عجالن بن عبدالرحمن العجالن

عبدالرحمن بن محمد الرواف
عبدالمحسن بن عبدالوهاب الحماد – سكرتير اللجنة

1429/10/21م
2008/10/21م

طارق بن مطلق المطلق – رئيس اللجنة
عجالن بن عبدالرحمن العجالن

عبدالرحمن بن محمد الرواف
عبدالمحسن بن عبدالوهاب الحماد – سكرتير اللجنة

أعضاء مجلس اإلدارة
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تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير و تنتهي 
في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي على أن السنة 

المالية األولى تبدأ من تاريخ القرار الصادر بإعالن 
تأسيس الشركة و تنتهي في 31 ديسمبر من العام 

الميالدي التالي. 

يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية 
جردًا لقيمة أصول الشركة و خصومها في التاريخ 

المذكور كما يعد ميزانية الشركة و حسابات األرباح 
و الخسائر و تقريرًا عن نشــــاط الشــركة و مركزها 

المالي عن السنة المالية المنقضية و الطريقة التي 
يقترحها لتوزيع األرباح الصافية و ذلك قبل انعقاد 

الجمعية العامة العادية بستين )60( يومًا على األقل 
و يضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب 

الحسابات قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية 
بخمسة و خمسين )55( يومًا على األقل و يوقع 
رئيس مجلس اإلدارة الوثائق المشار إليها و تودع 
نسخة منها في المركز الرئيسي للشركة تحت 
تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد 

الجمعية العامة بخمسة و عشرين )25(  يومًا 
على األقل و على رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر 

في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة 
الميزانية و حساب األرباح و الخسائر و خالصة وافية 

من تقرير مجلس اإلدارة و النص الكامل لتقرير 
مراقب الحسابات و أن يرسل صورة من هذه الوثائق 

إلى اإلدارة العامة للشركات قبل انعقاد الجمعية 
العامة بخمسة و عشرين )25( يومًا على األقل. 

وتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم 
جميع المصروفات العمومية و التكاليف األخرى 

على الوجه اآلتي:-

1- يجنب 10% من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي 
نظامي ، و يجوز للجمعية العامة العادية وقف 

هذه التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف 
رأس المال . 

2- للجمعية العامة بناًء على اقتراح مجلس االدارة 
أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين 

احتياطي إتفاقي و تخصيصه لغرض أو أغراض 
معينة . 

3- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى 
للمساهمين تعادل 5% خمسة في المائة على األقل 

من رأس المال المدفوع . 

4- يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن 10% عشرة 
في المائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة مع 

مراعاة األنظمة و التعليمات الصادرة من وزارة 
التجارة و الصناعة بهذا الشأن و يوزع الباقي بعد 

ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح . 

تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في 
المكان و المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة 

وفقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة و 
الصناعة . 

التواصل مع المساهمين
تعطي الشركة أهمية قصوى للتواصل مع 

المساهمين, حيث تقدم معلومات شاملة عن 
أنشطة الشركة وأعمالها ضمن التقرير السنوي 

والقوائم المالية المرحلية الموجزة ويتم نشر 
جميع هذه البيانات على موقع تداول على اإلنترنت 

وفي عدد من الصحف كما تتم إتاحتها على موقع 
www.saharapcc.com.(الشركة في شبكة اإلنترنت

sa( . وتتعامل الشركة بمبدأ اإلفصاح والشفافية مع 
كافة االستفسارات التي ترد من األفراد والمتعلقة 

بمساهماتهم وبأعمال الشركة وأنشطتها 
وتزودهم بالمعلومات في الوقت المناسب , كما 

تعمل الشركة على تشجيع المساهمين لحضور 
اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لمناقشة 

تقدم وتطور أعمال وأنشطة الشركة.

القوى العاملة و الموارد البشرية 
تولي شركة الصحراء للبتروكيماويات اهتماما  

كبيرًا لتأهيل و تطوير القدرات المهنية  لموظفيها  
ووضعت الشركة إستراتيجية وخطة عمل تحدد 

إلى حد كبير رؤيتها خالل السنوات القادمة والتي 
ترتكز على تطوير مستوى آداء الموظفين في 
جميع أقسام الشركة  وتقديم برامج جديدة 

لتلبية االحتياجات المستحدثة وتحسين بيئة 
العمل الداخلية بما يتوافق مع رؤية و هدف 

الشركة و لتكون الشركة المفضلة للباحثين عن 
وظيفة. تلبية للنداء الوطني الداعي إلى توطين 

الوظائف وإتاحة فرص العمل للشباب السعودي 
في جميع المجاالت، فقد ركزت شركة الصحراء 
للبتروكيماويات جهودها لجذب القوى العاملة 

السعودية للعمل بها. 

وقد استثمرت الشركة مبالغ كبيرة في تدريب 
وتعليم وتأهيل موظفيها السعوديين ورفع 

قدراتهم لشغل وظائف إدارية بل وتشجعهم 
على استكمال مسيرتهم العلمية الكتساب 

التأهيل األكاديمي المتخصص.

و ال تعتمد شركة الصحراء للبتروكيماويات على 
ضمان تحقيق عوائد من استثماراتها الصناعية في 

مجال البتروكيماويات فحسب، بل تعتمد أيضًا على 
أهم أصولها قيمة وتأثيرًا أال وهي الموارد البشرية. 

لقد صممت الشركة برامج شاملة ومتطورة 
لتوظيف وتثبيت كوادر بشرية عالية الكفاءة 

والمهنية. ذلك ألننا ندرك أن عملية إدارة الموارد 

البشرية يجب أن تتسم بالمرونة والديناميكية 
بحيث تستوعب تطورات السوق وتواكب متطلباته 

و السيما أن عملية  تطوير الكادر الوظيفي ورفع 
مهاراته أمرًا حيويًا لرفع مستوى األداء. وبلغ عدد 

العاملين ) 350 ( موظفًا في نهاية عام 2008م 
مقارنة ب ) 52 ( موظفًا في نهاية عام 2007م, 

ارتفعت نسبة الموظفين السعوديين في الشركة 
إلى 71,73%مع نهاية عام 2008م.

المسؤولية االجتماعية للشركة
كعضو ملتزم ومتفاعل مع المجتمع السعودي 

تدرك شركة الصحراء للبتروكيماويات مسؤوليتها 
تجاه هذا المجتمع الذي تتشرف باالنتماء إليه, 

وتجسيدًا إليمانها الراسخ بمسؤوليتها االجتماعية 
, فقد استمرت بدعم الجمعيات الخيرية 

والمؤسسات التعليمية وغيرها من الحاالت الجديرة 
بالدعم حيث خصصت خالل عام 2008م مبلغًا قدره 
مائتين وثالثة وأربعون ألف وخمسمائة وثمانية عشر 

)243,518( ريال سعودي لهذه  األغراض.

المدفوعات النظامية المستحقة
بلغت الزكاة المدفوعة لعام 2008م ) صفر ( ريال 

سعودي ، وبلغت الضرائب المدفوعة 231,258,43 
ريال سعودي. وهي عن سداد الزكاة و الضرائب 

المترتبة على الشركة. 

األداء المالي
بلغ صافي الخسائر بعد احتساب مخصص الزكاة 

) 41,1( مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي حيث كان صافي الخسارة )5,1( مليون ريال 

والسبب في ارتفاع الخسائر يعود لعدم وجود 
مصدر تشغيلي للدخل حتى أالن. الجدير بالذكر 

أن خسارة السهم للفترة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 
م قد بلغ )0,22( ريال مقارنة بـخسارة قدرها )0.03( 

ريال لنفس الفترة من العام الماضي . ومما هو 
جدير بالذكر انه ال يوجد أرباح تشغيلية حتى اآلن 

لدى الشركة .  ويعود سبب االرتفاع في الخسائر 
لعام 2008 لعدم وجود مصدر تشغيلي للدخل حتى 

اآلن والستهالك السيولة المتوفرة في المشاريع 
القائمة والتي ال تزال تحت اإلنشاء حسب الجداول 

المعتمدة.        

سياسة 
الشركة 

في توزيع 
األرباح

سياسة الشركة
في توزيع األرباح
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جدول يبين المقارنات بين بنود قائمة الدخل
لألعوام 2005 و 2006 و 2007و2008 م 

رســـــوم بيانية توضح المقارنات بين بنود قائمة الدخل بين 
لألعوام 2005 و 2006 و 2007 و2008م  

2005 م2006 م2007 م2008مالبيان

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديقائمة الدخل )باأللف(

0000إيرادات النشاط

0000تكاليف النشاط

0000مجمل ربح النشاط

40,16812,38113,6426,306مصاريف إدارية و عمومية

3,38816,757197,652376,611إجمالي اإليرادات

1,7734,46439,018)1,534(الزكاة

164,800318,629)5,112()41,146(صافي الربح

مقارنات
بيانية
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200539,018م

20064,464م

20071,773م

-20081.534م
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ح
ي الرب

صاف

القيمةالعام

2005318,629م

2006164,800م

-20075,112م

-200841,146م
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ف إدارية 
صاري

م
وعمومية

القيمةالعام

20056,306م

200613,642م

200712,381م

200840,168م
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2005376,611م

2006197,652م

200716,757م

20083,388م
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داولة
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مو

القيمةالعام

20052,008,395م

2006813,207م

200783,108م

2008456,358م
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داولة
ت مت

طلوبا
م

القيمةالعام

200544,275م

200689,106م

2007308,828م

2008829,151م
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2006 م2006 م2007 م2008مالبيان

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديالمركز المالي )باأللف(

456,35883,108813,207813,207موجودات متداولة

829,151308,82889,10689,106مطلوبات متداولة

1,875,0001,875,0001,500,0001,500,000رأس المال العامل

4,264,4922,964,8091,666,0201,666,020األصول األخرى طويلة األجل

5,4821,467488488األصول الثابتة

4,720,8503,047,9172,479,2272,479,227إجمالي الموجودات

--1,765,837312,530قروض طويلة األجل

7,60689,27522,29722,297المطلوبات األخرى

2,602,594710,633111,403111,403إجمالي المطلوبات

1,875,0001,875,0001,500,0001,500,000رأس المال المدفوع

75,243483,429483,429)105,816(االحتياطيات و األرباح المدورة

1,769,1841,950,2431,983,4291,983,429حقوق المساهمين

4,720,8503,047,9172,479,2272,479,227إجمالي الخصوم و حقوق المساهمين

رســـــوم بيانية توضح المقارنات بين بنود قائمة الدخل بين 
لألعوام 2005 و 2006 و 2007 و2008م  

رســــــوم بيانيــــة توضح المقارنات بين بنود
 قائمة المـركز المالي لألعوام 2005 و 2006 و 2007 و 2008م

مقارنات بيانية
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20051,500,000م

20061,500,000م
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20081,875,000م
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صفر2005م

200622,297م

200789,275م

20087,606م
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دفوع
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رأ

القيمةالعام

20051,500,000م

20061,500,000م

20071,875,000م

20081,875,000م

                                                                                                                       بآالف الرياالت السعودية

مقارنات بيانية
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 تقرير مراجعي
الحسابات

اإلفصاحات
انطالقا من التزام مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات 

باالرتقاء بمستوى الشـفافية واإلفصاح وإلحاقًا لما ورد من 
معلومات في تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن الفترة من

01 يناير 2008 م إلى 31 ديسمبر 2008 م ، يقر مجلس إدارة الشركة بما 
يلي : 

أواًل : أن القوائم المالية الموحدة المرفقة أعدت وفقًا للمعايير 
المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ثانيًا : تم سحب المخصصات من القرض التجاري لشركة الواحة 
للبتروكيماويات )شركة تابعة لشركة الصحراء( وكذلك قرض 

صندوق التنمية الصناعية السعودي وقرض صندوق االستثمارات 
العامة لذات الشركة .

ثالثًا : ال يوجد معلومات بأي عقد تكون الشركة طرفًا فيه و 
توجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس 
إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص 

ذو عالقة باي منهم .

رابعًا :
تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح .  أ . 

ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة  ب . 
نشاطها . 

لم يتم حتى اآلن تفعيل نظام الرقابة الداخلية حيث أن  ت . 
الشـركة ما تزال في مرحلة بناء لمشاريعها القائمة ولم تبدأ 

مرحلة التشغيل واإلنتاج علمًا بأننا ندرك أهمية تفعيل هذا 
النظام مستقباًل بإذن اهلل .  

 
و اهلل ولي التوفيق ،،،

                                         مجلس اإلدارة

مقارنات بيانية
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2007 م2008مايضاح

بآالف الرياالت السعودية

موجودات متداولة

 81.162 3453.036نقد وما في حكمه

 1.946 3.322ذمم مدينة اخرى ومدفوعات مقدمة

 83.108 456.358مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة

 760.886 4732.947استثمارات في شركة شقيقة

 11.226 522.839تكاليف مشاريع تحت التطوير

 2.092.733 63.390.364انشاءات قيد التنفيذ

 1.467 75.482ممتلكات ومعدات

 98.497 8112.860موجودات غير ملموسة

 2.964.809 4.264.492مجموع الموجودات غير المتداولة

 4.720.8503.047.917مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق االقلية

مطلوبات متداولة

 229.000 9589.032بنوك دائنة

    - 15.560سلف مقابل التسهيالت االسالمية

    - 130.925حجوزات دائنة

 78.205 1093.634ذمم دائنة ومطلوبات اخرى

 1.623    -14زكاة وضريبة دخل مستحقة

 308.828 829.151مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة

 200.000 11957.670قروض طويلة االجل

 112.530 12659.620دفعات من تسهيالت اسالمية

    - 17148.547مقايضة اسعار فائدة

 3.688 137.606تعويض نهاية الخدمة

 85.587    -حجوزات دائنة

 401.805 1.773.443مجموع المطلوبات غير المتداولة

حقوق المساهمين وحقوق االقلية

 1.875.000 11.875.000رأس المال

 69 1669احتياطي نظامي

)28.074()167.987(17التغير في القيمة العادلة - تحوطات التدفق النقدي

 103.248 62.102ارباح مستبقاه

 1.950.243 1.769.184مجموع حقوق المساهمين

 387.041 349.072حقوق االقلية

 2.337.284 2.118.256مجموع حقوق المساهمين وحقوق االقلية

 3.047.917 4.720.850مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق االقلية

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2008

تقرير مراجعي الحسابات
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2007 م2008مايضاح

بآالف الرياالت السعودية

االيرادات

 14.392 65استثمارات في مرابحات وايرادات اخرى

 2.365 43.323حصة الشركة من ارباح شركة شقيقة

 16.757 3.388اجمالي االيرادات

التكاليف والمصاريف

 12.381 1540.168و18مصاريف ادارية وعمومية

 4.980 3.776مصاريف ما قبل التشغيل

 17.361 43.944اجمالي التكاليف والمصاريف

)604()40.556(صافي الخسارة قبل حصة االقلية والزكاة

)2.735( 944حصة االقلية

)3.339()39.612(صافي الخسارة قبل الزكاة

)1.773()1.534(14زكاة

)5.112()41.146(صافي الخسارة

22ربحية )خسارة( السهم للسنة ) بالريال السعودي (

)0.03()0.22(خسارة السهم للسنة

)0.11()0.22(خسارة السهم من العمليات المستمرة الرئيسية

 0.08    -خسارة السهم من العمليات المستمرة االخرى

 187.500.000 187.500.000المتوسط المرجح لعدد االسهم

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

احتياطيرأس المال
نظامي

التغير في القيمة 
العادلة - تحوطات

المجموعارباح مستبقاةالتدفق النقدي

بآالف الرياالت السعودية

 1.983.429 435.086      - 11.500.00048.343 يناير 2007

     -)326.657(      -)48.343(375.000زيادة رأس المال باصدار اسهم مجانية

)5.112()5.112(      -     -    -صافي الخسارة للسنة

     -)69(      - 69    -تحويل الى االحتياطي النظامي

التغير في القيمة العادلة - تحوطات

)28.074(    -)28.074(     -    -    التدفق النقدي

 1.950.243 103.248)28.074( 311.875.00069 ديسمبر 2007

)41.146()41.146(      -     -    -صافي الخسارة للسنة

التغير في القيمة العادلة - تحوطات

)139.913(    -)139.913(     -    -    التدفق النقدي

 1.769.184 62.102)167.987( 311.875.00069 ديسمبر 2008

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

قائمة العمليات الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

قائمة العمليات الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

)3.339()39.612(صافي الخسارة قبل الزكاة

تعديالت عن :

 305 1.033استهالك

   - 29شطب ممتلكات ومعدات ،  صافي

 1.653 4.021تعويض نهاية الخدمة

)2.365()3.323(حصة الشركة من ارباح شركة شقيقة

 2.735)944(حصة االقلية

   - 9خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة :

)769()1.376(ذمم مدينة اخرى ومدفوعات مقدمة

)6.598( 15.429ذمم دائنة ومطلوبات اخرى

)8.378()24.734(نقد من العمليات

)34()103(تعويض نهاية الخدمة مدفوع

)4.419()401(زكاة وضريبة دخل مدفوعة

)12.831()25.238(صافي النقد المستخدم في عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

)1.296()5.152(اضافات ممتلكات ومعدات

)12.231()11.613(اضافات تكاليف مشاريع تحت التطوير

 12 66المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

)1.199.889()1.252.293(اضافات الى انشاءات قيد التنفيذ

)46.163()14.363(اضافات الى موجودات غير ملموسة

)1.259.567()1.283.355(صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

 229.000 360.032بنوك دائنة

 200.000 757.670المتحصل من قروض طويلة االجل

112.530 562.650دفعات من تسهيالت اسالمية

     - 115استرداد ضريبة دخل من حقوق االقلية

 541.530 1.680.467صافي النقد من عمليات التمويل

)730.868( 371.874صافي التغير في نقد وما في حكمه

 812.030 81.162نقد وما في حكمه ،  1 يناير

 81.162 453.036نقد وما في حكمه ،  31 ديسمبر

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

معامالت غير نقدية :

)1 
تم تحويل تكاليف مشاريع تحت التطوير بمبلغ ال شئ ) 1.53 مليون ريال سعودي عام 2007 ( الى حساب انشاءات قيد التنفيذ .

   ) 2 
تتضمن تكلفة انشاءات قيد التنفيذ على حجوزات دائنة بمبلغ 45.34 مليون ريال سعودي )65.36 مليون ريال سعودي في عام 

. )2007

تقرير مراجعي الحسابات
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1  -التنظيم والنشاط
شركة الصحراء للبتروكيماويات )»الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية ، سجلت تحت سجل تجاري رقم 1010199710 تاريخ 19 جمادى االول 

1425 )الموافق 7 يوليو 2004( .  بلغ رأسـمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل قبل الزيادة 1.500 مليـون ريـال سعودي مقسم الى 
150 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة رياالت للسهم الواحد .

خالل شهر مارس 2007 ، اقترح مجلس االدارة زيادة رأس مال الشركة وذلك بتحويل مبلغ 375 مليون ريال سعودي من بند االرباح المستبقاه 
واالحتياطي النظامي الصدار 37.5 مليون سهـم مجانـي ) سهم واحد لكل اربعة اسهم من حملة االسهم في تاريخ اقرارها ( كذلك اصدار 

100 مليون اسهم حقوق اولوية بمبلغ 1.000 مليون ريال سعودي تصدر لحملة االسهم بتاريخ اقرارهـا ) سهمان لكل ثالث اسهم من حملة 
االسهم في تاريخ اقرارها ( .  ان هذا سيزيد رأسمال الشركة لمبلغ 2.875 مليون ريال سعودي الذي سوف يستخدم الغراض تمويل المشاريع 

الجديدة . في يوليو 2007 ، وافق المساهمين في الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على اقتراح مجلس االدارة زيادة رأس 
المال بمبلغ 375 مليون ريال سعودي من خالل رسملة االحتياطي النظامي وجزء من االرباح المستبقاه ) سهم واحد لكل اربعة اسهم من 

حملة االسهم في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ( .  تم االنتهاء من االجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال عن طريق 
اصدار اسهم مجانية في يوليو 2007 .  ان اصدار اسهم حقوق اولوية قد تم تأجيلها وعليه فان تسهيالت القرض المرحلي )التجسيري( قد تم 

تمديدها .

ان شركة الواحة للبتروكيماويات )الشركة التابعة( ،  شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 2055007751 
برأسمال قدره 1.547.6 مليون ريال سعودي وهي مملوكة بنسبة 75 0/0 من قبل الشركة و 25 0/0 من قبل شركة بازل ارابي انفستيسمنتس .

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة والشركة التابعة ) المجموعة ( في االستثمار في المشاريع الصناعية وخاصة في المجاالت البتروكيماوية 
والكيماوية وامتالك وتنفيذ مشاريع ضرورية لتزويد مواد خام وخدمات .  تقوم المجموعة بالصرف على مشاريع تحت التطوير ثم تقوم 

الحقا بتأسيس شركة مستقلة لكل مشروع تحت سجل تجاري مستقل .  تحول التكاليف التى تكبدتها المجموعة الى الشركات الجديدة 
المستقلة عندما يتم تأسيسها .

كما ان الشركة تمتلك حصة بنسبة 32.55 0/0 في شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات ) الشركة الشقيقة ( وهي شركة مساهمة سعودية 
مقفلة )تبلغ مساهمتها فيها 781.2 مليون ريال سعودي( .

تقع المكاتب الرئيسية للشركة في مدينة الجبيل الصناعية ، المملكة العربية السعودية .

2 -  ملخص ألهم السياسات المحاسبية
اعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .  إن السـياسات 

المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة والشركة التابعة هي على النحو اآلتي :

اسس توحيد القوائم المالية
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها التي تسيطر عليها الشركة والمعدة 

في 31 ديسمبر .  تكون الشركة مسيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما تكون لديها القدرة على التحكم في سياسات الشركة المالية 
والتشغيلية للحصول على منافع من هذه السيطرة .  تم حـذف جميع المعامالت واالرصدة الجوهرية بين شركات المجموعة عند توحيد 

القوائم المالية .

العرف المحاسبي
تم اعداد القوائم المالية وفقا لعرف التكلفة التاريخية .

تحقيق االيرادات
تتحقق االيرادات من المرابحات والودائع عند استحقاقها .

المصاريف
تتمثل المصاريف االدارية والعمومية بشكل رئيسي برواتب وأجور الموظفين والمصاريف المتعلقة بها من ايجارات واشتراكات وغيرها .  يتم 

رسملة التكاليف المتعلقة بالمشاريع تحت التطوير .

االستثمارات في شركة شقيقة
تصنف الشركات على أنها شركات شقيقة حين يكون هناك تأثيرا فعاال للشركة عليها من خالل المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية 

الخاصة بالشركة المستثمر فيها . إن نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الشقيقة تظهر في القوائم المالية الموحدة حسب طريقة 
حقوق الملكية بناءا على آخر معلومات مالية متاحة .  عند عدم توفر معلومات مـالية كافية ، تظهر االستثمارات في الشـركات الشقيقة 
بالتكلفة ، وتسجل االرباح عند استالمها .  تخفض القيمة الجارية لهذه االستثمارات لمواكبة اي انخفاض في قيمة أي من هذه االستثمارات 

على اساس كل استثمار على حده .

موجودات غير ملموسة
تتشكل الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي برسوم تكاليف قرض صندوق التنمية الصناعية السعودية ورسوم ترتيب الحصول على 

التسهيالت االسالمية .  يتم اطفاء هذه التكاليف على اساس القسط الثابت على طول فترة القروض ويتم رسملة االطفاء كجزء من 
تكاليف ما قبل التشغيل حتى تاريخ بداية االنتاج التجاري حيث يتم تحميلها الحقا على قائمة الدخل .

تكاليف مشاريع تحت التطوير
تمثل تكاليف مشاريع تحت التطوير بتكاليف تكبدتها الشركة في سبيل دراسة وتطوير مشاريع صناعية ويتم تسجيلها بالتكلفة .  
عند نجاح المشاريع سيتم نقل التكاليف الخاصة للمشروع الى الشركة التي سيتم تأسيسها الحقا لكل مشروع ويتم شطب هذه 

التكاليف عندما يتضح عدم جدوى المشروع .

ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة . تعتبر مصاريف االصالح والصيانة مصاريفا ايرادية ، اما 
مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريفا رأسمالية . يجري احتساب االستهالكات عليها على اساس حياتها العملية المقدرة وذلك 

باستعمال طريقة القسط الثابت . 

ان االعمار االنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي على النحو التالي :

2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

4سيارات

2 – 10حاسب آلي واثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

تحويل العمالت األجنبية
تحول المعامالت التى تتم بعمالت اجنبية الى الريال السعودي باسعار التحويل السائدة عند اجراء المعاملة . تحول الموجودات 

والمطلوبات النقدية القائمة بعمالت اجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الى الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ 
. ان االرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل العمالت االجنبية مشمولة في قائمة العمليات الموحدة باستثناء التغير في 

القيمة العادلة لالدوات المالية المشتقة المعدة الغراض التحوط الفعال مقابل مخاطر تقلب العمالت .

تعويض نهاية الخدمة
تستدرك الشركة في القوائم المالية لتعويض نهاية الخدمة الذي يستحق وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي ، على 

اساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الشركة .

زكاة وضريبة الدخل
تخضع الشركة والشركة التابعة لها للزكاة وضريبة الدخل طبقا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية 
.  ويستدرك للزكاة وضريبة الدخل على اساس االستحقاق .  تقيد اية فروقات في التقديرات عند الموافقة على الربوطات النهائية 

وعندها تتم تسوية االستدراك .

الزكاة في القوائم المالية الموحدة تتمثل في الزكاة المستحقة على الشركة التابعة والشقيقة . تتضمن حصة االقلية على ضريبة 
الدخل المحتسبة على حقوق االقلية .

عقود االيجار
يتم تصنيف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالية اذا ترتب على عقد االيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقـة 

باالصل موضوع العقد الى المستأجر . ويتم تصنيف عقود االيجار االخرى كعقود ايجار تشغيلية .  يتم تسجيل االيجارات المستحقة 
تحت ايجارات التشغيل في قائمة العمليات بطريقة القسط الثابت على فترة االيجارات التشغيلية .

تكاليف اقتراض
تضاف تكاليف االقتراض التى تعود مباشرة الى المشروع قيد االنشاء ،  الى تكلفة ذلك االصل ،  حتى يصبح جاهزا للتشغيل .  بالنسبة 

اليرادات االستثمار المتحققة من استثمار مبالغ مقترضة محددة بانتطار صرفها على المشروع تحت االنشاء ،  فتخصم من تكاليف 
االقتراض التى يتم رسملتها .

ادوات مالية مشتقة
يتم في االصل قياس االدوات المالية المشتقة بالتكلفة ويعاد قياسها بتواريخ القوائم المالية الالحقة بالقيمة العادلة .  بالنسبة 

للتغير في القيمة العادلة لالدوات المالية المشتقة التى ال تفى بشروط محاسبة التحوط ) تغطية المخاطر ( فانه يقيد في قائمة 
العمليات حال نشوئه .

ان تغطية مخاطر القيمة العادلة هي التى تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات الوارده في قائمة 
المركز المالي .  يقيد الربح  أو الخسارة الناتج من التغير في القيمة العادلة لالدوات المالية المشتقة ،  في قائمة العمليات الموحدة 

.  وفي نفس الوقت يتم تعديل القيمة الدفترية الداة التحوط بالربح او الخسارة المقابلة منذ بداية التحوط ويقيد الفرق مباشرة في 
قائمة العمليات الموحدة .

تغطية مخاطر التدفقات النقدية هي التى تغطي التغيرات في التدفقات النقدية ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات المغطاة 
او االلتزامات المؤكدة او العمليات المتوقعة .  بالنسبة لتغطية المخاطر التى تفي بشروط محاسبة تغطية المخاطر ،  يتم مبدئيا 

إيضاحات
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اثبات الجزء الخاص بالربح او الخسارة الناتجة عن اداة تغطية المخاطر ضمن حقوق المساهمين .  ويتم الحقا اثبات تلك المبالغ في قائمة 
العمليات الموحدة خالل نفس الفترة التى تؤثر فيها المعاملة المغطاة على صافي الربح او الخسارة .  بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات 

النقدية التى لها تأثير على المعامالت المستقبلية ،  فان الربح او الخسارة من المعاملة المغطاة يثبت كتعديل للقيمة الدفترية للموجودات 
او المطلوبات المشتراه .

3 -  نقد وما في حكمه
يتضمن النقد وما في حكمه ، نقد وارصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب واستثمارات يمكن تحويلها الى نقد خالل ثالثة شهور او أقل .  

كما في 31 ديسمبر 2008 و 2007 . تضمن نقد وما في حكمه نقد وارصدة لدى البنوك واستثمارات مرابحة بمبلغ 428.0 مليون ريال سعودي ) 53.3 
مليون ريال سعودي عام 2007 ( .

4 -  استثمارات في شركة شقيقة
تمثل االستثمارات في شركة شقيقة كما في 31 ديسمبر 2008 ،  حصة تبلغ 32.55 0/0 في شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات شركة 

مساهمة سعودية مقفلة .

فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركة الشقيقة كما في تاريخ قائمة المركز المالي :

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

 817.274 697.523رأس المال العامل

 2.187.343 2.193.388موجودات اخرى بعد تنزيل المطلوبات

صافي الموجودات ) متضمنة حصة االقلية البالغة

 3.004.617 2.890.911     639.154 الف ريال سعودي (

 760.886 732.947حصة الشركة في صافي الموجودات

 7.266 10.209صافي الربح قبل الزكاة

 2.365 3.323حصة الشركة من الربح قبل الزكاة

5 -  تكلفة مشاريع تحت التطوير
ان تكلفة مشاريع تحت التطوير تتعلق بشكل رئيسي بمشروعي مصنع الصودا القلوية ومصنع إي دي سي :

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

 527 111.226 يناير

 12.231 11.613المتكبد خالل السنة

)1.532(    -المحول الى انشاءات قيد التنفيذ 

 11.226 3122.839 ديسمبر

انشاءات قيد التنفيذ
تشكل انشاءات قيد التنفيذ التكاليف التي تكبدتها الشركة التابعة والمتعلقة بانشاء مصنع بروبان ديهودرجينيشن والبوليبروبلين في 

مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية .  تقدر تكاليف المشروع بمبلغ 4.000 مليون ريال سعودي تقريبا والتى سيتم تمويل 
ما يقارب 40 0/0 منها من حقوق المساهمين والباقي من خالل قرض ممول من صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق االستثمارات 

العامة وقروض تجارية .

تمثل تكاليف االنشاءات كما في 31 ديسمبر 2008 بتكاليف انشاءات عن عقود مختلفة وتكاليف مباشرة العداد االصل للعمل في الموقع 
والظروف المواتية كما هو متوقع من االدارة .  ان التكاليف المباشرة تشمل تكاليف موظفين وتكاليف اعداد الموقع وتكاليف التركيب 

ورسوم ترخيص ورسوم مهنية وتكاليف اقتراض .  

بلغت التكاليف التمويلية المرسملة بواسطة الشركة التابعة خالل السنة 88.44 مليون ريال سعودي )2.66 مليون ريال سعودي عام 2007( .

ان منشآت الشركة التابعة يتم بناءها على ارض استأجرتها الشركة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تم تأجيرها من الباطن الى 
الشركة التابعة .

7 -  ممتلكات ومعدات

سياراتالبيان
كمبيوتر

واثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

المجموع

بآالف الرياالت السعودية

التكلفة

 2.029 1.043 1986 يناير 2008

 5.152 2.307 2.845اضافات

)82()82(   -استبعادات

)82()82(   -شطب

 7.017 3.186 313.831 ديسمبر 2008

االستهالك

 562 427 1135 يناير 2008

 1.033 471 562المحمل للسنة

)7()7(   -استبعادات

)53()53(   -شطب

 1.535 838 31697 ديسمبر 2008

صافي القيمة الدفترية

 5.482 2.348 313.134 ديسمبر 2008

 1.467 616 31851 ديسمبر 2007

8 -  موجودات غير ملموسة
تتمثل الموجودات غير الملموسة في نهاية السنة بشكل رئيسي بتكاليف رسوم القروض المدفوعة مقدما وترتيب الحصول عليها .

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

 52.334 198.497 يناير

 46.163 14.363اضافات

 98.497 31112.860 ديسمبر

9 -  بنوك دائنة
تتمثل بنوك دائنة في تسهيالت قصيرة االجل مستلمة من بنكين وتم الحصول عليها كقروض لتمويل تكاليف المشروع المنفذ 

من قبل الشركة التابعة لحين استالم قرض صندوق التنميـة الصناعية السعودي المتبقي ) ايضاح 11 ( وقرض مرحلي )تجسيري( تم 
الحصول عليه بواسطة الشركة بسبب تأجيل اصدار اسهم حقوق االولوية )ايضاح 1( .  تحمل هذه التسهيالت فائدة بنسب تجارية . 

10 -  ذمم دائنة ومطلوبات اخرى

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

 77.015 58.118ذمم دائنة

 1.190 35.516مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

93.634 78.205 

11 -  قرض طويل االجل

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

 200.000 320.000قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

   - 637.670قرض صندوق االستثمارات العامة

957.670 200.000 

إيضاحات
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قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
قامت الشركة التابعة في 18 يونيو 2007 بالتوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ 400 مليون ريال سعودي مع صندوق التنمية الصناعية السعودي . ان 
هذا القرض مضمون برهن موجودات والتنازل عن عوائد التأمين وحقوق التقنية وضمانات من الشركاء بقيمة ملكيتهم في الشركة التابعة 
. يستحق القرض السداد على 13 دفعة نصف سنوية ابتداءا من 15 شعبان 1432 ) 17 يوليو 2011 ( .  تتضمن اتفاقية القرض شروط االحتفاظ بنسب 

مالية محددة خالل فترة القرض .  قامت الشركة التابعة بسحب مبلغ 320 مليون ريال سعودي من هذا القرض حتى 31 ديسمبر 2008 ) 200 مليون 
ريال سعودي عام 2007 (  .

ان جدول التسديدات كاالتي :

2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

143215.000

143340.000

143450.000

143560.000

143675.000

143780.000

143880.000

400.000المجموع:

قرض صندوق االستثمارات العامة
وقعـت الشركة التابعـة في 31 اكتوبر 2007 اتفاقيـة قرض بمبلغ 250 مليـون دوالر أمـريكي )937/5 مليون ريال سعودي( مع صندوق االستثمارات 

العامة . يحمل القرض فائدة بنسبة اليبور زائدا هامش 0.5 0/0. يسـدد القرض على عشرين قسط نصف سنوي متساوية ابتداءا من مايو 2011 .  
ان القرض مضمون برهن اصول الشركة التابعة من خالل صك داخلي يتم تنفيذه بين البنوك التجارية وفقا التفاقية التسهيالت االسالمية .  

قامت الشركة التابعة بسحب مبلغ 170 مليون دوالر امريكي من هذا القرض حتى 31 ديسمبر 2008 ) ال شئ عام 2007 (  .

12 -  دفعات من تسهيالت اسالمية
قامت الشركة التابعة خالل عام 2006 بالتوقيع على اتفاقية تسهيالت اسالمية ) أي. اف. ايه ( بمبلغ 276.6 مليون دوالر امريكي ) 1.037/3 مليون 

ريال سعودي ( تقوم من خاللها البنوك التجارية بالمساهمة في توفير موجودات المشروع على اساس ملكية مشتركة والتى سوف يتم 
تأجيرها الحقا عند انتهاء المشروع للشركة التابعة بايجار سنوي يتم احتسابه على اساس المعدل السائد بين البنوك في لندن ) ليبور ( اضافة 

الى 1.95 0/0 .  بموجب اتقافية شراء وتملك منفصلة ،  ستقوم الشركة التابعة بشراء االصول اعاله من البنوك خالل مدة احدى عشر سنة 
ابتداءا من ستة اشهر بعد اكتمال المشروع حتى 31 ديسمبر 2008 ،  قامت الشركة التابعة بسحب مبلغ 180 مليون دوالر امريكي ) 30 مليون 

دوالر امريكي عام 2007 ( من اجمالي التسهيالت المتاحة .  ان قسط واحد بمبلغ 15.6 مليون ريال سعودي يستحق في عام 2009 وادرج من ضمن 
المطلوبات المتداولة .

قامت الشركة التابعة بالدخول مع البنوك التجارية في عقد مقايضة اسعار الفائدة وذلك الدارة مخاطر التغير في اسعار الفائدة وذلك 
بقيمة اسمية تتراوح من 16.71 مليون دوالر امريكي ) 62.68 مليون ريال سعودي ( الى 503.79 مليون دوالر امريكي ) 1.889/71 مليون ريال سعودي 
( بدون أي عالوة مقدما .  ان خيار سعر الفائدة الثابت هو 5/105 0/0 سنويا ويمكن ممارسة هذا الخيار ابتداء من 29 يونيو 2007 وذلك على اساس 

نصف سنوي ولغاية 31 ديسمبر 2016 .  

13 -  تعويض نهاية الخدمة

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

 2.069 13.688 يناير

 1.653 4.021مخصص للسنة

)34()103(المدفوع

 3.688 317.606 ديسمبر

14 -  الزكاة وضريبة الدخل
تضم العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة للشركة على اساس القوائم الغير موحدة كما يلي :

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

 1.938.570 1.965.552موجودات غير متداولة

 2.823 5.520مطلوبات غير متداولة

 1.990.941 1.950.810حقوق المساهمين – الرصيد االفتتاحي

 11.545 36.780صافي الخسارة قبل الزكاة

يتم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول الى الزكاة المحملة للسنة .  ,ان حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل هي كما يلي:

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

الزكاة

 4.303 11.649 يناير

 1.648    -مخصص للسنة

 2)1.225() زيادة ( نقص مخصص سنوات سابقة

)4.304()424(المسدد خالل السنة

 1.649    -31 ديسمبر

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

   -)26(1 يناير

 89    -مخصص للسنة

)115( 23تعديل ) المسدد ( خالل السنة

    - 3نقص مخصص سنوات سابقة

)26(    -31 ديسمبر

لم يتم احتساب مخصص للزكاة في عام 2008 حيث ان وعاء الزكاة للشركة والشركة التابعة لها يظهر بالسالب .

ان الزكاة المطلوبة عن حصة الشركة في استثمارها في شركة شقيقة والبالغة 2.76 مليون ريال سعودي ) 0.12 مليون ريال سعودي 
عام 2007 ( قد تم استبعادها من الزكاة المستحقة على الشركة والموضحة اعاله بينما تم ادراج الزكاة المستحقة عن السنة في 

قائمة العمليات الموحدة وعكس ذلك على القيمة الحالية لالستثمار .

ان الزكاة المحملة للسنة هي كما يلي:

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

 1.648    -الزكاة للسنة الحالية

 2)1.225()زيادة( نقص مخصص سنوات سابقة

 123 2.759حصة الشركة في زكاة شركة شقيقة

 1.773 1.534المحمل على قائمة العمليات

ربوط قائمة
حصلت الشركة خالل عام 2008 على الربط النهائي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 والذي يظهر رصيد مستحق بمبلغ 4.69 مليون 
ريال سعودي .  قامت الشركة باالعتراض على ربط المصلحة وتعتقد انه ال يوجد أي زكاة اضافية مستحقة وعليه لم يتم تكوين أي 

مخصص في السجالت المحاسبية .  لم تصدر مصلحة الزكاة والدخل الربوط النهائية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2006 و 2007 
حيث ما زالت قيد االنجاز لديها .

إيضاحات
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العالقةإسم الشركة

شركات شقيقةمجموعة شركات الزامل

ان المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها ، هي كما يلي :

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

1.157 5.889خدمات مستلمة

بلغت اتعاب اعضاء مجلس االدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ،  0.71 مليون ريال سعودي ) 0.88 مليون ريال سعودي عام 2007 ( .

16 -  إحتياطي نظامي
تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام االساسي للشركـة ،  تقوم الشركة بتكوين احتياطي 
نظامي بتحويل 10 0/0 من صافي الربح السنوي الى أن يبلغ االحتياطي 50 0/0 من رأس المال .  ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح .

17 -  التغير في القيمة العادلة - تحوطات التدفق النقدي
يمثل الفرق الناتج من تحويل القروض طويلة االجل القائمة بعملة اليورو الى الريال السعودي باسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة 

المركز المالي والتي اعتبرت بمثابة تحوط مقابل االيرادات المستقبلية المتوقعة بنفس العملة .

كما تشمل أيضا الفرق الناتج من تقديرات القيمة العادلة للجزء الفعال من ادوات مشتقة مالية ) عقود مقايضة اسعار فوائد ( 
للشركة التابعة والشقيقة في تاريخ قائمة المركز المالي والتي تعتبر أداة تحوط مقابل قروض العمالت االجنبية وذلك بناءا على 

اسعار الاليبور .

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

 7.985 30.972رواتب واجور وتكاليف اخرى

 893 1.153ايجار

 663 396اشتراكات

 372 1.910دعاية وعالقات عامة

 2.468 5.737اخرى

40.168 12.381 

19 -  ترتيبات عقود ايجار تشغيلية

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلية

8.447921    تم قيدها كمصاريف خالل السنة

تتمثل دفعات عقود االيجار التشغيلية بااليجارات المستحقة على الشركة والشركة التابعة عن بعض ممتلكات المكاتب ومعادن 
ثمينة . ان معدل فترة عقود االيجار المتفق عليها هي سنة واحدة وااليجار ثابت بمعدل سنة واحدة .

20 -  التزامات رأسمالية
كما في 31 ديسمبر 2008 ،  كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية بلغـت 251 مليون ريال سعودي ) 1.033 مليون ريال سعودي عام 2007 ( .

2007 م2008مالبيان

بآالف الرياالت السعودية

     - 380.801خطابات ضمان

     - 21.859اعتمادات مستندية

 86.337      -عقود تحويل عملة آجلة

22 -  خسارة السهم
يتم احتساب خسارة السهم من صافي الخسارة بعد الزكاة وذلك بتقسيم صافي خسارة السنة على متوسط عدد االسهم 

القائمة في نهاية السنة .

يتم احتساب خسارة السهم من العمليات الرئيسية المستمرة بتقسيم الخسارة من العمليات مطروحا منه حقوق االقلية والزكاة 
للفترة على متوسط عدد االسهم القائمة في نهاية السنة .

23 -  القيمة العادلة
ان القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة المالية تقارب القيمة الدفترية .

إيضاحات
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