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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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خادم احلرمني ال�شريفني

�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية

 �شاحب ال�شمو امللكي

الأمري �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير الدفاع 

والطريان واملفت�س العام

�شاحب ال�شمو امللكي

الأمري نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء، وزير الداخية
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اأن نكون من ال�سركات العاملية الرائدة يف جمال 
املنتجات البرتوكيماوية والكيماوية، من خالل 

ا�ستثمار اأحدث التقنيات، وبناء التحالفات 
الإ�سرتاتيجية الداعمة.

روؤيـــتــــنــــــــا
اأن نرتقي باملنتجات البرتوكيماوية والكيماوية 

لأف�سل امل�ستويات من خالل دعم بيئة العمل 
الداخلي وزيادة قاعدة العمالء عن طريق ا�ستثمار 

وتطوير مرافق الإنتاج الآمنة وال�سديقة للبيئة ذات 
الإعتمادية العالية، مبا يحقق احتياجات العمالء، 

وتوقعات امل�ساهمني.

ر�سالتــنـــــا
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ال�شادة م�شاهمي �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات              املحرتمني 

الإخــوة الأعــزاء 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

منذ بدء تاأ�شي�س �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات يف عام 2004م، ا�شتطاعت ال�شركة وهلل احلمد اتخاذ الكثري من املبادرات غري امل�شبوقة يف ال�شنوات املا�شية 

يف ال�شتثمار يف جمال ال�شناعات البرتوكيماوية والكيماوية بخربات مالية واإدارية وت�شغيلية طويلة. فنحن يف �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات ن�شعى منذ اإن�شائها 

بالتميز يف �شتى املجالت ابتداء من خططها الإ�شرتاتيجية قريبة وبعيدة املدى ذات اجلدوى ال�شريعة والفعالية، وتقنيات الت�شنيع املتعارف عليها عامليًا، وهيكلها 

التنظيمي ال�شل�س واملتكيف مع التطور ال�شريع مل�شاريعها .

وباحلديث عن امل�شاريع، يطيب يل اأن اأحتدث عن التطورات امللمو�شة 

التي �شهدتها ال�شركة يف هذا العام :

اأوًل:  �شركة الواحة للبرتوكيماويات :

لقد مت النتهاء من اإن�شاء �شركة الواحة للبرتوكيماويات ولقد بداأ املجمع 

يف الإنتاج وبلغت الكميات املنتجة من مادة الربوبلني 260 الف طن خالل 

عام 2010م .

ثانيًا: �شركة الت�شنيع وال�شحراء لالأولفينات

لقد بداأ املجمع يف الإنتاج خالل عام 2009م، ومتتلك �شركة ال�شحراء 

32.55% من راأ�شمال ال�شركة، ويف عام 2010م حققت منتجات ال�شركة 

ارتفاعًا ملحوظًا عن العام ال�شابق مما كان له الأثر اليجابي يف املردود 

على ال�شركة وهلل احلمد.

ثالثًا:  ال�شركة العربية للكلورفينيل:

وهي  اأول ثمار التعاون و التحالف ال�شرتاتيجي  بني �شركة ال�شحراء 

للبرتوكيماويات وال�شركة العربية ال�شعودية للتعدين )معادن( ، حيث 

وقعت ال�شركة اإتفاقية بدء العمال املبدئية الهند�شية والن�شائية مع 

�شركة ديلم الكورية لتنفيذ م�شروع ال�شودا الكاوية وثنائي كلوريد 

اليثيلني ، واجلدير بالذكر اأن م�شروع ال�شودا الكاوية وثنائي كلوريد 

اليثيلني هو م�شروع م�شرتك بن�شبة 50% لكل من �شركة ال�شحراء 

للبرتوكيماويات و�شركة التعدين العربية ال�شعودية ) معادن ( وذلك با�شتخدام تقنية اأودي )UHDE  ( الأملانية حيث تبلغ الطاقة النتاجية للم�شروع 250 الف 

طن �شنويًا من ال�شودا الكاوية املركزة و 300 األف طن من ثنائي كلوريد اليثيلني، و�شوف يتم النتهاء من بناء امل�شروع يف الربع الثالث من عام 2012 باإذن اهلل 

تعاىل .  اأما احلديث عن امل�شاريع امل�شتقبلية ، فلقد وقعت �شركتني من �شركات ال�شحراء التابعة – وهما ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك املحدودة وال�شركة 

ال�شعودية ملونومرات الأكريليك املحدودة- اإتفاقيات البدء يف الأعمال املبكرة مل�شروع حام�س الأكريليك مع حتالف �شركتي ليندي و �شام�شوجن .

 بال�شافة اىل ذلك  فقد قامت ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك املحدودة – وهي اإحدى ال�شركات التابعة لل�شحراء - بتوقيع مذكرة اأ�شا�شيات التفاق 

للم�شاركة مع �شركة ايفونيك الأملانية لإن�شاء م�شنع لإنتاج البوليمرات فائقة المت�شا�س . والقيام مبثل هذه الجنازات اإمنا هو جزء مما ت�شهده اململكة العربية 

ال�شعودية من تطور يف جمالت ال�شناعة  بتوفيق من اهلل عز وجل ثم بالدعم الالحمدود حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود 

حفظه اهلل  .

كما اود ان اأ�شكركم جميعا لثقتكم بال�شركة ، واود اأن ابلغكم   باأننا نعمل يف قطاع �شناعي واعد – باذن اهلل – رغم ما مير به من دورات اقت�شادية عاملية متغرية 

، ولكننا نبذل ق�شارى اجلهود  لتخطي كل العقبات لتحقيق هذه الأهداف وحتقيق اأعلى العوائد. 

ويف اخلتام ، اتقدم بخال�س ال�شكر والتقدير لل�شادة اع�شاء جمل�س الإدارة واىل جميع امل�شوؤولني والعاملني يف �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات و�شركاتها التابعة 

على اجنازاتهم ، �شائاًل املوىل جل وعال لهم التوفيق يف املراحل القادمة وان يكلل م�شاعي اجلميع بالنجاح.

واهلل املوفق ..

 عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل

رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

التقرير ال�شنوي 2010
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ال�شادة / م�شاهمي �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات                  املحرتمني 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

اأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن جمل�س اإدارة �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات، اأود يف البداية اأن اأ�شكركم على ثقتكم ودعمكم مل�شرية ال�شركة التي اآلت على نف�شها حتقيق طموحاتكم 

للو�شول لالأهداف املخطط لها باإذن اهلل تعاىل من خالل هذا ال�شرح ال�شناعي الكبري. 

مع تاأكيدنا املطلق للم�شتثمرين وامل�شاهمني يف بذل كل اجلهود للو�شول لالأهداف املر�شومة، ومن منطلق الثقة التي منحونا اإياها  فاإن م�شوؤوليتي كع�شو منتدب ت�شمن  باذن اهلل تعاىل 

تخطيط وتنفيذ م�شاريعنا يف هذه ال�شركة مبا يتوافق مع روؤية ور�شالة جمل�س الدارة  .

لقد كان عام 2010 م عاما من التحدي بالن�شبة   لل�شركة ، فاملتتبع  للنتائج املالية املعلنة يالحظ جمددا �شواب 

اأ�شلوب ال�شركة القائم على النمو املتحفظ  املقرون باملبادرات الطموحة التي مت اتخاذها يف عام 2010م، 

لتحقيق نتائج اإيجابية . فعلى �شبيل املثال ل احل�شر ، بلغ انتاج م�شنع الواحة يف نهاية العام املن�شرم 260 

)مائتان و�شتون( األف طن من مادة البويل بروبلني وهلل احلمد ، و�شوف نقوم بتخطي هذا الرقم يف العام 

القادم ان �شاء اهلل تعاىل .

ولتحقيق هذه الأهداف ، بذلنا ول زلنا نبذل الكـثري لتنفيذ م�شـاريعنا الطموحة طبـقًا للخـطط املعتمدة  وفق 

منهـج مدرو�س – باذن هلل – ويف الطريق ال�شحيح لتحقيق هذه العائدات . وهنا يكمن التحدي من خالل 

الكوادر والطاقات ال�شابة الوطنية حيث نعترب مواردنا الب�شرية من اأهم اأ�شول ال�شركة  واأكرثها قيمة وتاأثريا 

، لذا فقد اعتمدت ال�شركة ت�شميم برامج �شاملة ومتطورة لتوظيف وتاأهيل الكوادر ال�شعودية عالية الكفاءة ، 

اإ�شافًة اإىل ا�شتقطاب الكفاءات وتاأهيلهم يف �شتى املجالت مبا يعود على الفرد واملجتمع بالنفع واخلري الكثري 

ان �شاء اهلل تعاىل ، وهذا مانعتربه ترجمة لحدى التزاماتنا وثوابتنا جتاه املجتمع.

ان مما ل�شك فيه اأن تدريب الفرد ال�شعودي على هذه التقنيات احلديثة لهو جدير بالفخر والعتزاز الذي ي�شع 

�شركة ال�شحراء ومملكتنا احلبيبة يف اطار التناف�س العاملي وذلك مما يعزز مكانة اململكة العربية ال�شعودية 

لقتنائها تقنيات عاملية جديدة مل تكن موجودة يف ال�شابق .

ويف اخلتام ، ل ي�شعني اإل اأن اأتقدم بخال�س ال�شكر والتقدير ملعايل رئي�س جمل�س الإدارة و ال�شادة اأع�شاء 

جمل�س الإدارة ملا يبذلونه من جهد ووقت يف �شبيل حتقيق اأهداف ال�شركة ، كما ي�شعدين اأن اأ�شكر جميع 

العاملني يف �شركة ال�شحراء وال�شركات التابعة لها ملا يبذلونه من جهود يف تاأدية واجبهم على الوجه الأمثل  

متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح . 

كما ل يفوتني اأن اأتقدم بال�شكر جلميع من �شاهم يف اإجناح امل�شروعات اأو تقدمي الت�شهيالت ل�شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات وال�شركات التابعة لها ، و اأخ�س بال�شكر وزارة البرتول 

والرثوة املعدنية ، و�شركة اأرامكو ال�شعودية ، والهيئة امللكية للجبيل وينبع ، و �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شــعودي ، و �شندوق ال�شتثمارات العامة ، و البنوك املحلية و الإقليمية و العاملية 

امل�شاهمة يف متويل م�شاريع ال�شحراء ، و ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، وهيئة ال�شوق املالية.

واهلل ويل التوفيق ،،،

املهند�س/ ع�شام بن فوؤاد حمدي

الع�شو املنتدب وكبري املدراء التنفيذيني

كلمة الع�شو املنتدب

التقرير ال�شنوي 2010
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املحرتمني ،، ال�شادة م�شاهمني �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات    

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

يف عام 2010 ، �شهدت �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات وال�شركات التابعة لها الكثري من الجنازات التي توؤكد – وهلل احلمد – اننا ن�شري يف 

الطريق ال�شحيح لتحقيق طموحات ال�شركة باأن نكون من ال�شركات العاملية الرائدة يف جمال املنتجات البرتوكيماوية والكيماوية .

وي�شرين اأن اأ�شتعر�س لكم من خالل ال�شطور التالية اأهم هذه الجنازات والتي تعترب ثمرة اجلهود املخل�شة لكافة الكوادر العاملة يف ال�شركة 

 وال�شركات التابعة.

قامت ال�شركة  وهلل احلمد بتوقيع العديد من اتفاقيات الأعمال ال�شناعية ، حيث 

وقعت ال�شركة اإتفاقية بدء العمال املبدئية الهند�شية والن�شائية مع �شركة ديلم 

الكورية لتنفيذ م�شروع ال�شودا الكاوية وثنائي كلوريد اليثيلني ، كما وقعت اثنتني 

من �شركاتها التابعة - ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك املحدودة وال�شركة 

ال�شعودية ملونومرات الأكريليك املحدودة- اإتفاقيات البدء يف الأعمال املبكرة 

مل�شروع حام�س الأكريليك مع حتالف �شركتي ليندي و �شام�شوجن . بال�شافة اىل 

ذلك  فقد قامت ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك املحدودة - اإحدى �شركات 

ال�شحراء التابعة بتوقيع مذكرة اأ�شا�شيات التفاق للم�شاركة مع �شركة ايفونيك 

 الأملانية لإن�شاء م�شنع لإنتاج البوليمرات فائقة المت�شا�س .

وتفخر �شركة ال�شحراء دائما بالعقول والأيادي الوطنية ال�شابة واملتمر�شة، 

التي تعطي وتبذل الكثري يف �شبيل اإر�شاء ذات، وحتقيق روؤية وطن. واإلتزامًا 

منا جتاه وطننا الذي يحت�شن مرافقنا الإنتاجية، فقد اأخذنا على عاتقنا تطوير 

ال�شباب ال�شعودي للحاق بركب التنمية ال�شناعية، وذلك باإعداد برامج تدريبية 

وتطويرية عالية امل�شتوى، وذات مدى طويل واأثر ملمو�س. واحلمد هلل تدار �شركة 

 ال�شحراء  اليوم بعقوٍل واأيٍد وطنية خمل�شة ذات �شخاء وعطاء نوعي فريد.  

وختامًا ، فاإن كل هذه ال�شروح القائمة ، وامل�شاريع الناجحة ، مل تكن لتوجد لول 

ف�شل اهلل اأول واخريًا ، ثم دعم حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز اآل �شعود – حفظه اهلل – لكل مامن �شاأنه رفعة ونه�شة هذا الوطن. كما اأود اأن اأقدم �شكري وامتناين لل�شادة اأع�شاء جمل�س 

الإدارة ، وال�شادة م�شاهمي ال�شركة الكرام الذين كان لهم الأثر جميعًا لإجناح هذه ال�شروح املتميزة بعد توفيق اهلل عز وجل .

كما اأود اأن اأ�شكر موظفي ال�شركة على ما يقدمونه من عمل دوؤوب لتقدمي الأف�شل ، وجهود خمل�شة يف تاأدية واجبهم على الوجه الأمثل ، مما 

يجعلهم �شركاء يف النجاح الذي تعي�شه ال�شركة واقعُا اليوم .

املهند�س/ �شالح بن حممد باحمدان

الرئي�س التنفيذي

كلمة الرئي�س التنفيذي

التقرير ال�سنوي 2010
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ق�شتنــــا

اأخذنا يف »ال�شحراء للبرتوكيماويات« اإ�شمنا من البيئة املحلية 

الت�شاري�شية والثقافية للمملكة العربية ال�شعودية.

حيث وجد اإن�شان هذه املنطقة يف ال�شحراء �شفافية لم�شت 

�شغاف قلبه. فرغم ب�شاطة العي�س اإل اأن الو�شوح كان جوهر 

كل �شيء، واأ�شبحت امل�شداقية عنوانا لهذا الإن�شان، فتطبعت 

اأخالقه على الكرم  والنزاهة يف املعاملة والإلتزام باملباديء واملثل 

ال�شامية، كل ذلك مّثل لهذا الإن�شان ميثاق �شرف عليه يحيا وعليه 

ميوت.

وقد �شكلت �شحراوؤنا العربية برمالها الذهبية وتعرجاتها البديعة 

حم�شنا لآخر ر�شالة �شماوية حملها الر�شول الكرمي حممد �شلى 

اهلل عليه و�شلم والذي اأتى متمما ملكارم الأخالق وحاثًا على طلب 

العلم، م�شّرعا بالعدل والقيم النرية، وباعثا لفجر جديد يبزغ 

على جزيرة العرب، يحمل يف طياته نبل ال�شماحة، والريادة يف 

اأ�شخم م�شروع تنموي عرفه التاريخ .

ومل تكتف ال�شحراء بدرو�شها املكتنزة بالعظمة، فكانت م�شرحا 

لأحد اأكرث الأحداث تغيريا ملجرى التاريخ، من على �شهوة 

جواد عربي اأ�شيل، وبنخوة العربي ال�شهم، �شعى امللك املوؤ�ش�س 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود - يرحمه اهلل ، لتوحيد 

اأقطارها املتباعدة يف كيان �شلب، عظيم، ومتما�شك، لتولد على 

يديه: اململكة العربية ال�شعودية، رمز النبل وال�شهامة، وموطن 

ال�شدق والإن�شانية.

وكانت حلظة احل�شم، حني مّن اهلل جل جالله على اإن�شان هذه 

الأر�س، باكت�شاف النفط بكميات هائلة حتت الرمال العربية، 

ليبداأ موعد طفرة اقت�شادية مهولة، وعجلة تنمية م�شتدمية 

لإن�شان هذه الأر�س. فكان للنفط الدور الرئي�س يف تطور اأ�شلوب 

املعي�شة لي�س على م�شتوى اجلزيرة العربية فح�شب بل على م�شتوى 

العامل، لت�شبح اململكة العربية ال�شعودية خالل وقت ق�شري: اأكرب 

بلد م�شدر للنفط يف العامل.

مل تنته الق�شة بعد، فقد اآثر قادة هذه البالد الإ�شتمرار يف تنمية 

جميع املجالت، وكانت اإحدى اخلطوات اجلريئة هي ا�شتغالل 

تلك الرثوة امل�شاحبة للنفط، الغاز الطبيعي ليدخل يف اإنتاج 

العديد من املنتجات البرتوكيماوية والكيماوية، وكان لآثار هذه 

اخلطوة تاأ�شي�س اأكرب جممعني للبرتوكيماويات يعرفهما العامل 

اليوم: مدينة اجلبيل ال�شناعية، على �شاحل اخلليج العربي، 

ومدينة ينبع ال�شناعية على �شاحل البحر الأحمر. حيث قامت 

حكومة اململكة بالتخطيط متهيدا لقيام اأ�شخم امل�شاريع واملرافق 

لإنتاج الكيماويات والبرتوكيماويات.

وهنا، قامت حكومة اململكة العربية ال�شعودية بفتح املجال للقطاع 

اخلا�س بالإ�شتثمار يف ثاين قطاعات الإنتاج الوطني اأهمية، األ 

وهو قطاع البرتوكيماويات ،وقد اآثرنا الإن�شمام لهذا الركب كي 

ن�شهم يف نه�شة هذا الوطن املعطاء.

وحتى هذه اللحظة مل تزل ال�شحراء توؤتي عطاءها حتى اليوم ، 

ولهذا اإ�شتلهمنا ا�شمنا منها عّلنا اأن نرد قليال من ف�شلها.

التقرير ال�شنوي 2010
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»ال�شحراء للبرتوكيماويات« هي �شركة م�شاهمة �شعودية مت تاأ�شي�شها بتاريخ 1425/05/19هـ املوافق 

2004/4/7م مبوجب ال�شجل التجاري رقم )1010199710(، براأ�س مال يبلغ 1.500.000.000 

ريال �شعودي ومت رفعه موؤخرا اإىل 2.925.300.000 ريال �شعودي مدفوعة بالكامل وقد مت اإدراج 

اأ�شهم �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات يف �شوق الأوراق املالية يف يوليو 2004م.

وتقوم »ال�شحراء للبرتوكيماويات« بامل�شاهمة والإ�شراف على تاأ�شي�س واإن�شاء عدة �شركات ذات 

م�شئوولية حمدودة يف مدينة اجلبيل ال�شناعية، مب�شاركة �شركات �شعودية واأجنبية متتلك اخلربات 

والتقنيات احلديثة، وذلك بغر�س اإنتاج وت�شويق املنتجات البرتوكيماوية والكيماوية كالبويل بروبلني 

والإيثلني والبويل اإثيلني. 

اأهداف ال�شركة

اأن ت�شتثمر »ال�شحراء للبرتوكيماويات« يف امل�شاريع ال�شناعية وخا�شة البرتوكيماوية والكيماوية، التي 

تنتج مواد الربوبلني والبويل بروبلني، والإيثيلني والبويل اإيثيلني وغريها من ال�شناعات البرتوكيماوية 

والكيماوية الأخرى. واأن متتلك وتنفذ امل�شروعات الالزمة لتزويدها مبتطلباتها من املواد اخلام 

واملنافع.  واأن تتملك اأي�شا امل�شتودعات الالزمة حلفظ منتجات ال�شركة وتخزينها، وغري ذلك من 

الن�شاطات التي حتتاجها ال�شركة  يف الت�شنيع والتخزين والبيع ال�شراء.

العوامل امل�شاعدة على حتقيق اأهداف ال�شركة

 الدعم والرعاية للقطاع ال�شناعي من قبل حكومة خادم احلرمني ال�شريفني. واأي�شا توفر الغاز 

وم�شتقات النفط يف املنطقة، وهي املواد التي تعترب العمود الفقري لل�شناعات البرتوكيماوية، 

واأي�شا املوقع الإ�شرتاتيجي لـ »ال�شحراء للبرتوكيماويات« بالقرب من م�شادر الطاقة واملواد اخلام 

والت�شهيالت اللوج�شتية.

ملف ال�شركة

التقرير ال�شنوي 2010



13



14

نويل يف »ال�شحراء للبرتوكيماويات« الكثري من الإهتمام جتاه بيئتنا وحميطنا من خالل 

و�شع العديد من القوانني ال�شارمة جتاه الإ�شرار بالبيئة ومكوناتها املختلفة كالهواء واملاء 

والرتبة ا�شافة لو�شع �شيا�شات خا�شة ت�شمن املحافظة على هذا املحيط بالكيفية التي 

اأوجدها اهلل بها... نظيفة ،نقية، �شليمة من التلوث وال�شوائب. 

حيث تتنوع �شيا�شتنا يف عدة اأمور، منها اأننا ن�شع البيئة يف عني العتبار عند ت�شميم 

م�شانعنا ومرافقنا الإنتاجية، ومن ذلك اأي�شا اأن نختار التقنيات الت�شنيعية املنا�شبة. واأن 

نراعي اأي�شا املقايي�س املحلّية والدولية الالزمة لذلك ب�شكل اآمن و�شليم، وذلك ل�شمان 

احل�شول على اأف�شل احللول البيئية يف هذا اخل�شو�س. بحيث يتم كل ذلك حتت مراقبة 

واإ�شراف العديد من مهند�شي ال�شالمة والبيئة يف »ال�شحراء للبرتوكيماويات«  و�شركاتها 

التابعة.

يف "ال�شحراء للبرتوكيماويات" ن�شعى ب�شكل مطلق للو�شول اإىل اأق�شى درجات الكمال 

يف منتجاتنا، فكلما ملحت خاطرة لتح�شني اأحد منتجاتنا ب�شكل اأو باآخر، نبادر بكل 

همة واإخال�س وتفاين لتبنيها وحتويلها اإىل حقيقة واقعة. لهذا ن�شعى حل�شول منتجات 

متّيز. بكل  اجلودة  معايري  اأعلى  للبرتوكيماويات" على  "ال�شحراء 

اإلتزامنا جتاه

البيئة

اإلتزامنا بـ

اجلودة

اإلتزاماتنا

التقرير ال�شنوي 2010
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اإن اأي جناح يف اأي من�شاأة لن يتحقق لول جناح موظفيها ، ومن هنا فقد اخرتنا يف 

مواردنا  خالل  من  ومتّيزنا  جناحنا  نقطة  تكون  للبرتوكيماويات"  اأن  "ال�شحراء 
الب�شرية، بحيث التي نوليها اإلتزاما وعناية مبا�شرة واأولوية معتربة للح�شول على 

اأف�شل ما ميكن اأن يتحقق يف بيئة �شناعية خالقة ومبتكرة كـ�شركة "ال�شحراء 

للبرتوكيماويات" . 

تهتم "ال�شحراء للبرتوكيماويات" بكل ما من �شاأنه اإفادة املجتمع املحيط بها، 

وتقدمي فر�س كاملة لكل هيئة اأو منظمة اأو من�شاأة نفعية لتقدمي براجمها التوعوية 

والثقافية والإجتماعية لإي�شال ر�شالتها ال�شامية اإىل املجتمع ب�شكل �شريع ومبا�شر 

وفعال. وعلى هذا الأ�شا�س تقدم "ال�شحراء للبرتوكيماويات" الدعم الالزم اإن كان 

ماديا اأو معنويا وذلك اإنطالقا من حر�شها واإلتزامها جتاه املجتمع.

نرى يف "ال�شحراء للبرتوكيماويات" اأن امل�شاهمة يف مثل هذه الأن�شطة غاية نبيلة 

ت�شتحق اأن نكون جزءا منها. 

اإلتزامنا جتاه

مواردنا الب�شرية

اإلتزامنا جتاه

املجتمع
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قامت �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات بالتحالف مع �شركة ليوندل با�شل بتاأ�شي�س اأكرب م�شنع يف العامل ي�شتخدم تقنية 

اإنتاج �شفرييزون التي تكفل اإنتاج البويل بروبلني فائق اجلودة. حيث قامتا با�شتثمار يفوق 4 مليارات ريال يف هذا امل�شنع 

الذي يعترب اأيقونة العاملية يف اإنتاج اللدائن.

وعلى اإثر تاأ�شي�س �شركة الواحة للبرتوكيماويات ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة بتاريخ 1427/08/09هـ املوافق 

2006/09/02م بداأت عمليات الإن�شاء ملرافق ال�شركة مبدينة اجلبيل ال�شناعية يف نوفمرب 2006م لتتكلل هذه اجلهود 

بتد�شني خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �شعود مل�شنع �شركة الواحة للبرتوكيماويات 

يف يوم الثالثاء 28 اأبريل 2009م يف حفل اأقيم بهذه 

املنا�شبة مبدينة اجلبيل ال�شناعية.

وتقوم اأرامكو ال�شعودية ب�شخ 22 األف برميل يوميا من 

غاز الربوبان كلقيم للم�شنع وذلك لإنتاج 467 األف طن 

�شنويًا من الربوبلني، حيث ت�شتخدم هذه املادة كلقيم 

لت�شنيع 450 األف طن �شنويًا من منتجات البويل بروبلني 

فائقة اجلودة. حيث يتم �شد حاجة الأ�شواق املحلية 

والإقليمية واإمداد جنوب �شرق اآ�شيا ب�شكل رئي�س وبقية 

اأجزاء العامل مبنتج �شركة الواحة للبرتوكيماويات.

وقد مت تطوير الواحة للبرتوكيماويات من قبل 

اللتان  با�شل  للبرتوكيماويات" وليوندل  "ال�شحراء 
متلكان 75% و25% من ح�ش�س امللكية على التوايل. 

ي�شكل تطوير �شركة الواحة للبرتوكيماويات جزءًا رئي�شًا من خطة القطاع اخلا�س ال�شعودي الإ�شرتاتيجية لتطوير �شناعة 

البرتوكيماويات با�شتخدام تقنية ت�شنيع متميزة تدخل لل�شرق الأو�شط للمرة الأوىل. 

ومن املتوقع مب�شيئة اهلل اأن تبداأ �شركة الواحة للبرتوكيماويات الإنتاج التجاري يف الربع الأول من عام 2011م.

اأول: 

AL WAHA شركة الواحة للبرتوكيماويات�

�شركاتنا التابعة
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وهي �شركة م�شاهمة مغلقة براأ�س مال قدره ملياران واأربعمائة مليون ريال �شعودي، ومتتلك "ال�شحراء للبرتوكيماويات" ن�شبة 32.55% من 

راأ�شمالها و يقع مركزها الرئي�شي يف مدينة الريا�س. وتتمثل اأغرا�س ال�شركة يف اإن�شاء و اإدارة و ت�شغيل و متلك و ال�شتثمار يف امل�شاريع ال�شناعية و 

خا�شة ال�شناعات البرتوكيماوية والكيماوية و ت�شويق منتجاتها و القيام بكافة الأعمال املتعلقة بها و ت�شمل اكت�شاب التقنية يف جمال البرتوكيماويات 

و الكيماويات وتطوير التقنية يف جمال البرتوكيماويات والكيماويات والتطــوير و متلك امل�شتودعات الالزمة لتحقيق اأغرا�شها و حلفظ منتجات 

امل�شاريع ال�شناعية و تخزينها وغري ذلك من الوجوه التي حتتاج ال�شركة اإىل ا�شتعمالها يف الت�شنيع. واإمتالك و تنفيذ امل�شروعات الالزمة لتزويد 

ال�شركة مبتطلباتها من املواد اخلام و املنافع. وت�شويق منتجات ال�شركة داخل اململكة العربية ال�شعودية وخارجها.

ول�شركة الت�شنيع وال�شحراء لالأوليفينات العديد من امل�شاريع التي تندرج حتت مظلتها، وهي:- 

ثانيا:

TSOC شركة  الت�شنيع وال�شحراء لالأوليفنات�

ال�شركة ال�شعودية لالإثيلني والبويل اإثيلني هي م�شروع م�شرتك حمدودة امل�شوؤولية براأ�س مال يبلغ 2،737.5 مليون ريال �شعودي مدفوع بالكامل. 

ومتلك �شركة �شركة الت�شنيع وال�شحراء لالأوليفينات 75% من ح�ش�س ملكية ال�شركة ال�شعودية لالإثيلني والبويل اإثيلني، بينما تعود ملكية الـ %25 

املتبقية ملجموعة ليوندل با�شل. 

وقد بداأ الت�شغيل التجريبي مل�شنع التك�شري يف 23 اأغ�شط�س 2008م بينما بداأ الت�شغيل التجريبي مل�شنعي البويل اإثيلني منخف�س الكثافة والبويل 

اإثيلني عايل الكثافة يف نوفمرب 2008م ومار�س 2009م على التوايل بداأ الت�شغيل التجاري مل�شنع ال�شركة ال�شعودية لالثيلني والبويل اإثيلني يف 01 يونيو 

2009م. والطاقة الإنتاجية لل�شركة ال�شعودية لالإثيلني والبويل اإثيلني 1.008.000 طن �شنويًا من الإثيلني، يتم ا�شتخدام 80% منها كلقيم لإنتاج 

حوايل 800 األف طن �شنويًا من البويل اإثيلني عايل ومنخف�س الكثافة. 

SEPC  1. ال�شركة ال�شعودية لالإثيلني والبويل اإثيلني

�شركاتنا التابعة

التقرير ال�شنوي 2010

م�شنع ال�شركة ال�شعودية لالإيثيلني والبويل اإيثيلني

ال�شركات التابعة

9
م�شتقبل البرتوكيماويات

10
م�شتقبل البرتوكيماويات

1 – �شركة الواحة للبرتوكيماويات  
�شركة الواحة للبرتوكيماويات )الواحة( هي �شركة ذات 
م�شوؤولية حمدودة مت تاأ�شي�شها وفقًا للقوانني ال�شائدة يف 

اململكة العربية ال�شعودية كم�شروع م�شرتك بني �شركة 
ال�شحراء للبرتوكيماويات )75%( و  �شركة بازل اآرابي 

انفي�شتي�شمنت�س التابعة ل�شركة ليوندل بازل العاملية الن�شبة 
املتبقية )25%( ، براأ�س مال م�شرح به  قدره )1.548( 
مليار ريال �شعودي ، وقد ُا�ش�شت ال�شركة لإقامة وت�شغيل 

جممع برتوكيماوي على نطاق عاملي ، مبدينة اجلبيل 
ال�شناعية ، بهدف اإنتاج )460( األف طن من الربوبلني 
�شنويًا بوا�شطة وحدة نزع الهيدروجني من غاز الربوبان 
)PDH( يعمل بتقنية )UOP( والذي يعمل كلقيم 

لوحدة اإنتاج البويل بروبلني )PP( با�شتخدام اأحدث 
التقنيات العاملية و هي تقنية ال�شفريي زون و التي تعترب 
الوىل من نوعها مبنطقة ال�شرق الو�شط و املطورة من 
قبل �شركة ليونديل بازل بطاقة ت�شميمية تبلغ )450( 

األف طن �شنويًا من مادة البويل بروبلني ، و يوفر هذا 
امل�شروع العديد من الفر�س الوظيفية الواعدة لل�شباب 

ال�شعودي الطموح لي�شاهم يف خدمة هذا الوطن املعطاء .

يف يوم الأربعاء بتاريخ 1430/4/5هـ املوافق 2009/4/1م 
اأعلنت �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات ، بف�شل من 

اهلل و منه ، عن بدء الت�شغيل الأويل مل�شنع الواحة 
للبرتوكيماويات حيث مًثل هذا التاريخ النطالقة الفعلية 

لهذا امل�شروع والذي مل يكن لريى النور لول الدعم الال 
حمدود الذي لقيه امل�شروع على جميع امل�شتويات بعد 

توفيق اهلل عز وجل ، حيث �شخرت حكومة خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال �شعود يحفظه 
اهلل جميع ال�شبل التي جتعل من هذه املدينة معقاًل مهمًا 
لل�شناعات الأ�شا�شية ، و بف�شل الدور البارز الذي تقوم 

به الهيئة امللكية للجبيل ويبنع يف توفري البنية التحتية 
الالزمة من مرافق و مواينء كفيلة بجذب ال�شتثمارات 

ال�شناعية  . و لقد كان جلهود العاملني املخل�شة و 
تفانيهم الال حمدود من جميع امل�شاركني من مهند�شني 

و فنيني بامل�شروع واإدارة اخلدمات امل�شرتكة ب�شركة 
ال�شحراء للبرتوكيماويات دورًا اأ�شا�شيَا يف اكتمال م�شرية 

بناء هذا امل�شروع بنجاح. 

و يف اأوج الأزمة القت�شادية و التي ع�شفت بكثري من 
ال�شركات العمالقة ، مت الإعالن يف اأواخر �شهر اأبريل 

2009 م عن تد�شني م�شروع �شركة الواحة للبرتوكيماويات 
، بالإ�شافة مل�شاريع �شناعية و تنموية اأخرى باملنطقة 

، من قبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن 
عبد العزيز، و كانت اإ�شارة قوية و برهان دامغ على قوة 

القت�شاد ال�شعودي ومتانته، وعدم تاأثره بتداعيات الأزمة 
املالية العاملية.

و بحمد اهلل و ف�شله اأعلنت �شـركة ال�شحراء 

للبرتوكيماويات يف احلادي ع�شر من مايو 2009م عن بدء 
النتاج التجريبي مل�شنع الواحة للبرتوكيماويات.

و من املتوقع مب�شيئة اهلل اأن تبداأ �شركة الواحة 
للبرتوكيماويات اإنتاجها التجاري يف الربع الأول من هذا 

العام )2010 م( .

2. �شركة الت�شنيع و ال�شحراء لالأوليفينات
و هي �شركة م�شاهمة مقفلة مت تاأ�شي�شها وفقًا للقوانني 

ال�شائدة يف اململكة العربية ال�شعودية براأ�شمال قدره 2،4 
مليار ريال �شعودي مب�شاركة �شركة الت�شنيع الوطنية 
للبرتوكيماويات "اإحدى �شركات الت�شنيع الوطنية " 
و�شركاتها ومتتلك 60،45 % من راأ�س املال مبا يعادل 

) 1،45 مليار ريال( و�شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات 
ومتتلك 32،55% من راأ�س املال وتعادل ) 781،2 مليون 

ريال( واملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية ومتتلك %7 

من راأ�س املال وتعادل )168 مليون ريال( و يقع املركز 
الرئي�شي لل�شركة يف مدينة الريا�س. 

و تتمثل اأغرا�س ال�شركة يف اإن�شاء و اإدارة و ت�شغيل 
و ال�شتثمار يف امل�شاريع ال�شناعية ومتلكها خا�شة 

ال�شناعات البرتوكيماوية و الكيميائية و ت�شويق منتجاتها 
و القيام بكافة الأعمال املتعلقة بها .

اأ . ال�شركة ال�شعودية لالإثيلني و البويل اإثيلني
ال�شركة ال�شعودية لالإثيلني والبويل اإثيلني هي �شركة ذات 
م�شئولية حمدودة مت تاأ�شي�شها وفقًا للقوانني ال�شائدة يف 

اململكة العربية ال�شعودية  براأ�س مال يبلغ )2.737 مليار 
ريال( �شعودي مدفوع بالكامل.

وقد بداأ الت�شغيل التجاري مل�شنع ال�شركة ال�شعودية 
لالثيلني والبويل اإثيلني يف 01 يونيو 2009م.

�شتكون الطاقة الإنتاجية لل�شركة ال�شعودية لالإثيلني 
والبويل اإثيلني مليون طن �شنويًا من الإثيلني وانتاج مادة 

الربوبلني بطاقة انتاج �شنوية تبلغ 285،000 طن ، يتم 
ا�شتخدام 80% منها كلقيم لإنتاج حوايل 800 األف طن 

�شنويًا من البويل اإثيلني عايل ومنخف�س الكثافة.

 البويل اإثيلني عايل الكثافة عبارة عن بال�شتيك حراري 
ي�شتخدم يف اإنتاج حقائب ال�شفر وخزانات وقود ال�شيارات 

واملوا�شري والأنابيب والعوازل والقوارير والأغطية 
البال�شتيكية ولعب الأطفال.

 بينما ي�شتخدم البويل اإثيلني منخف�س الكثافة يف اإنتاج 
رقائق التغليف واأكيا�س النفايات والت�شوق وطبقات البيوت 

املحمية وعوازل الأ�شالك والكيابل والقوارير امل�شغوطة 
واألعاب الأطفال والأواين املنزلية.
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ت�شتخدم البوليمرات فائقة المت�شا�س كمادة ا�شا�شية ل�شناعة الفوط ال�شحية واحلفاظات بينما تدخل مواد حام�س الكريليك والكريالت يف 

ا�شتعمالت متنوعة منها �شناعة ال�شباغ واملواد ال�شمغية وا�شتعمالت �شناعية متعددة . ففي يوم الثنني بتاريخ 12 جمادى الوىل 1431هـ املوافق 

لـ 26 اأبريل 2010 م وقعت اإحدى ال�شركات التابعة ل�شركة الت�شنيع وال�شحراء لالوليفينات وهي ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك املحدودة 

"مذكرة اأ�شا�شيات الإتفاق" للم�شاركة مع �شركة ايفونيك الأملانية )Evonik( وذلك لإن�شاء م�شنع لإنتاج 80 األف طن �شنوّيًا من مادة البوليمرات 
فائقة المت�شا�س يف مدينة اجلبيل ال�شناعية ، وتبلغ ن�شبة �شركة ال�شحراء من امل�شروع 32.37% ،علمًا باأن ال�شركة ال�شعودية حلام�س الكريليك 

املحدودة �شبق ان وقعت اإتفاقية م�شروع م�شرتك مع �شركة داو المريكية )Dow Chemicals( لتاأ�شي�س م�شنع لإنتاج حام�س الأكريليك 

والأكريالت علمًا باأن هذه امل�شانع هي الوىل من نوعها يف املنطقة ، و�شت�شتفيد من مادة الربوبلني التي ينتجها م�شنع اليثلني العمالق الذي متتلكه 

�شركة الت�شنيع وال�شحراء لالوليفينات مع �شريكها ليونديل با�شل .

وتعترب �شركة ايفونيك الملانية من ال�شركات الرائدة واملتخ�ش�شة عامليا يف جمال �شناعة البوليمرات فائقة المت�شا�س ، بينما تعترب �شركة داو 

المريكية من ال�شركات الرائدة يف جمال �شناعة حام�س الكريليك والكريالت، وبتكلفة اأولية تبلغ حوايل 1000 مليون ريال .

SAPCO اأ. �شركة البوليمرات فائقة المت�شا�س

وقعت �شركة الت�شنيع وال�شحراء لالأولفينات و�شركة روم اآند ها�س " �شابقًا " داو كيميكالز " حاليًا " اتفاقية م�شروع م�شرتك يف 28 مار�س 2008م 

لتطوير جممع برتوكيماويات متكامل مبدينة اجلبيل ال�شناعية يف اململكة لإنتاج حم�س الأكريليك وم�شتقاته. اأ�ش�شت �شركة الت�شنيع وال�شحراء 

لالأولفينات و�شركة الت�شنيع الوطنية و�شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات �شركة جديدة حتت اإ�شم ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك والتي �شتملك 

75% من ح�ش�س ملكية ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك بينما �شتملك داو كيميكالز الـ 25% املتبقية من ح�ش�س امللكية. 

وعليه فاإن �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات متلك ب�شورة فعالة 43.16% من ح�ش�س ملكية ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك. 

وحتتوي ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك املحدودة ) SAAC ( يف عام 2010 م على م�شروعني وهي :-

SAAC 2. ال�شركة ال�شعودية حلم�س الأكريليك
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�شركاتنا التابعة

التقرير ال�شنوي 2010

ال�شركة ال�شعودية ملومنرات الأكريليك املحدودة هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة مت تاأ�شي�شها وفقًا للقوانني ال�شائدة يف 

اململكة العربية ال�شعودية و هي م�شروع م�شرتك بني ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك املحدودة و �شركة داوكيميكال  

حيث وقعت ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك املحدودة يف 16اأبريل من عام 2008 اتفاقية م�شاركة مع �شركة 

داوكيميكال باإن�شاء م�شنع لإنتاج مادة حم�س الأكريليك و م�شتّقاته يف مدينة اجلبيل ال�شناعية بطاقة اإنتاجية تبلغ 

250  األف طن �شنويَا، تبلغ  ن�شبة ال�شراكة يف امل�شروع 75% لل�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك املحدودة و25% ل�شـــركة 

داوكاميكال الأمريكية  اّلتي �شوف تقّدم تقنيتها املعروفة لإنتاج حم�س الأكريليك و م�شتّقاته. و�شوف يتم توفري الربوبلني 

، و هو  األلقيم اخلام للم�شـــروع ، بوا�شطة ال�شركة ال�شـــعوديـة لالإثـيـلـيـن و البـولـي اثـيـلـيـن ، و�شـيـقـوم امل�شروع باإنتاج مادة 

حم�س الأكريليك  )Acrylic Acid(  وهي املادة الأ�شا�شية لإنتاج 160 األف طن �شنوي من مادة البيوتايل اأكريليت 

)Butyl Acrylate( وكذلك 50 األف طـن مـن مـادة ثـنـائـي الإيـثـايـل هـيـكـ�شـل اأكـريـلـيـت

اأكـريـلـك الـجـلـيـ�شـيـل  حـمـ�س  مـادة  مـن  طـن  األـف   40 و   )  2Ethyl-Hexyl Acrylate( 

.  )Glacial Acrylic Acid(

 متتلك �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات ن�شبة ) 43.2 %( من م�شروع البيوتانول العادي والأحادي، حيث وقعت �شركة 

ال�شحراء للبرتوكيماويات اإتفاقية مبادئ بخ�شو�س اإن�شاء واإمتالك وت�شغيل م�شنع لإنتاج البيوتانول العادي والأحادي 

بطاقة اإنتاجية �شنوية مقدارها 330 )ثالثمائة وثالثون( األف طن مرتي . 

وتن�س الإتفاقية على م�شاركة ثالثة اأطراف هي : ال�شركة ال�شعودية حلام�س الكريليك ، و�شركة كيان ال�شعودية )اإحدى 

�شركات �شابك( ، وامل�شروع املقرتح بني �شركة اأرامكو ال�شعودية و�شركة داو للكيماويات ، حيث �شيدخل الطراف الثالثة 

يف مفاو�شات ر�شمية لبناء واإمتالك وت�شغيل م�شنع البيوتانول امل�شرتك يف جممع �شركة الت�شنيع البرتوكيماوي يف مدينة 

اجلبيل ال�شناعية .

ومن املتوقع اأن يبداأ الإنتاج مل�شروع البيوتانول يف الن�شف الثاين من عام 2014 م ، وبتكلفة مبداأية قدرها 1800 )الف 

وثمامنائة( مليون ريال . 

 SAMCO ب. ال�شركة ال�شعودية ملومنرات الأكريليك املحدودة

Butanol Project ج. م�شروع البيوتانول



21

وهي  ال�شركة العربية لفينيل الكلوريد هي م�شروع م�شرتك بني "ال�شحراء للبرتوكيماويات" وال�شركة العربية ال�شعودية للتعدين "معادن" بن�شبة 

50% لكل �شركة ، كاأول �شراكة ا�شرتاتيجية من نوعها بني "ال�شحراء للبرتوكيماويات" الكيان املتميز يف جمال اإنتاج البرتوكيماويات والكيماويات، 

و�شركة معادن عمالق التعدين يف املنطقة. و�شيتم اإن�شاء املرافق الت�شنيعية اخلا�شة بال�شركة يف جممع امل�شاريع اخلا�س بـ "ال�شحراء 

للبرتوكيماويات" مبنطقة ال�شناعات الأولية مبدينة اجلبيل ال�شناعية. 

يهدف هذا امل�شروع اإىل اإنتاج 250 األف طن �شنويا من ال�شودا الكاوية املركزة و 300 األف طن من ثنائي كلوريد اليثلني،  وي�شتخدم ثنائي كلوريد 

الإثيلني ب�شورة عامة كو�شيط يف بع�س املركبات الكيميائية الع�شوية الأخرى وي�شتخدم اأي�شًا كمادة مذيبة. فيما ت�شتخدم ال�شودا الكاوية يف 

العديد من ال�شناعات ويف الغالب الأعم كمادة قاعدية قوية يف عجينة ت�شنيع الورق واملن�شوجات ومياه ال�شرب وال�شابون واملنظفات. 

و�شيتم توفريالإيثيلني كلقيم لهذا امل�شروع بوا�شطة ال�شركة ال�شـعودية لالإيثيلني والبويل اإيثيلني -اإحدى م�شاريع �شركة الت�شنيع وال�شحراء 

لالأوليفنات- بينما �شيتم توفري الإمداد من كلوريد ال�شوديوم )امللح( بوا�شطة موردين حمليني.

ثالثا:

ACC ال�شركة العربية للكلوروفينيل

1. املخاطر القت�شادية يف حال حدوث اأي تغيري �شلبي يف واحد اأو اأكرث من العوامل القت�شادية التي ت�شمل على �شبيل املثال   ل احل�شر معدلت الت�شخم و البطالة

     اأو م�شتويات الأجور اأو �شعر ال�شرف اأو �شعر الفائدة اأو ال�شتثمارات الأجنبية اأو التجارة الدولية فقد يكون لذلك اأثر �شلبي جوهري يف ن�شاط ال�شركة وو�شعها 

     املايل ونتائج عملياتها.

2. خماطر تكاليف التمويل يتم احت�شاب م�شاريف الت�شهيالت التمويلية املقدمة لل�شركات بالرجوع اإىل ال�شعر العام. 

3. املخاطر املتعلقة باأنظمة حماية البيئة حيث يعترب التلوث البيئي والغرامات و اجلزاءات والتكاليف املرتبطة بذلك من املخاطر املالزمة ل�شناعة املنتجات 

     البرتوكيماوية على نطاق العامل.

4. املخاطر املتعلقة بتوريد وتكلفة املواد اخلام .

5. املخاطر املتعلقة بقناة ال�شوي�س اإثر ال�شطرابات ال�شيا�شية يف تلك املنطقة. 

املخاطر املتعلقة بالأعمال الرئي�شية لل�شركة
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تقرير جمل�س الإدارة

التقرير ال�شنوي 2010

يتكون جمل�س الإدارة يف دورته الثانية من اأحد ع�شر ع�شوًا مت تعيينهم 

من قبل اجلمعية العامة العادية الرابعة بتاريخ 1430/04/09هـ املوافق 

2009/04/05م، ويجوز اإعادة تعيني جميع اأع�شاء جمل�س الإدارة .

اجتمع جمل�س الإدارة ثالث مرات خالل عام 2010م ، بالإ�شافة اإىل جمعية 

عامة عادية ، و يبحث املجل�س يف اجتماعاته املو�شوعات املدرجة يف جدول 

 اأعمال موثق وحمدد وفقا ل�شالحياته.

�شجل ح�شور جمل�س الإدارة لعام 2010 م

التنازل عن التعوي�شات وبدل ح�شور الجتماعات 

ل توجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد اأع�شاء جمل�س اإدارة 

املُ�شدر اأو اأحد كبار التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�س . 

التنازل عن اأرباح الأ�شهم

ل توجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد م�شاهمي املُ�شدر عن اأي 

حقوق يف الأرباح .

ت�شنيف اأع�شاء جمل�س الإدارة والع�شوية يف ال�شركات امل�شاهمة الأخرى كما يلي:

الت�شنيفاملن�شبالإ�شم

الع�شوية يف ال�شركات 

امل�شاهمة الأخرى

معايل املهند�س / 

عبدالعزيز بن عبداهلل 

الزامل

- ال�شركة ال�شعودية العاملية غري تنفيذيرئي�س جمل�س الإدارة

للبرتوكيماويات)�شبكيم(

- م�شرف الإمناء

- جمموعة الزامل القاب�شة

د. عبدالرحمن بن 

عبداهلل الزامل

- �شركة الزامل لال�شتثمار م�شتقل – غري تنفيذيع�شو جمل�س اإدارة

ال�شناعي

- ال�شركة ال�شعودية العاملية 

للبرتوكيماويات)�شبكيم(

- جمموعة الزامل القاب�شة

- �شركة الواحة للبرتوكيماوياتتنفيذيالع�شو املنتدبع�شام بن فوؤاد حمدي

- �شركة الت�شنيع وال�شحراء 

لالأوليفنات

-ال�شركة ال�شعودية لالإيثيلني 

والبويل اإيثيلني

م�شتقل – غري تنفيذيع�شو جمل�س اإدارةعبدالرحمن هايل �شعيد

م�شتقل – غري تنفيذيع�شو جمل�س اإدارةرا�شد بن �شيف الغرير

م�شتقل – غري تنفيذيع�شو جمل�س اإدارة�شطام بن عامر احلربي

جرب بن عبدالرحمن 

اجلرب

غري م�شتقل – غري ع�شو جمل�س اإدارة

تنفيذي

- �شركة الواحة للبرتوكيماويات

غري م�شتقل – غري ع�شو جمل�س اإدارةطارق بن مطلق املطلق

تنفيذي

- �شركة التاأمني العربية 

التعاونية

- �شركة الواحة للبرتوكيماويات

�شلطان بن خالد بن 

حمفوظ

- �شركة الزامل لال�شتثمار م�شتقل – غري تنفيذيع�شو جمل�س اإدارة

ال�شناعي

خالد بن عبداهلل 

العبداللطيف

م�شتقل – غري تنفيذيع�شو جمل�س اإدارة

�شعيد بن عمر بن قا�شم 

العي�شائي

- م�شرف الراجحيم�شتقل – غري تنفيذيع�شو جمل�س اإدارة

- �شركة اأ�شمنت ينبع

- �شركة �شند للتاأمني التعاوين

-�شركة العي�شائي للتجارة

الإجمايلالثالثالثاينالأولالإ�شم

معايل املهند�س / 

عبدالعزيز الزامل

3

2د. عبدالرحمن الزامل

3ع�شام حمدي

1عبدالرحمن هايل �شعيد

1را�شد الغرير

3�شطام احلربي

3جرب اجلرب

3طارق املطلق

0�شلطان بن حمفوظ

3خالد العبداللطيف

3�شعيد العي�شائي
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اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة:

اأ ( جلنة املراجعة 

اأهداف ومهام اللجنة :

اإن وجود نظام رقابة داخلية فاعل ، هو اأحد امل�شوؤوليات الرئي�شة املناطة مبجل�س الإدارة ، 

وتتمثل املهمة الأ�شا�شية للجنة املراجعة يف التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه 

بفاعلية ، وتقدمي اأي تو�شيات ملجل�س الإدارة من �شاأنها تفعيل النظام وتطويره مبا يحقق 

اأغرا�س ال�شركة ويحمي م�شالح امل�شاهمني وامل�شتثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. ويحق 

للجنة  وبدون اأي قيود الإطالع على كافة املعلومات ، والبيانات ، والتقارير ، وال�شجالت ، 

واملرا�شالت ، اأو غري ذلك من الأمور التي ترى اللجنة اأهمية الإطالع عليها. وعلى جمل�س 

الإدارة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل للجنة القيام مبهامها.

اأع�شاء جلنة املراجعة هم:-

عدد الإجتماعاتاملن�شبالإ�شم

4رئي�س اللجنةطارق بن مطلق املطلق

4ع�شو�شطام بن عامر احلربي

3ع�شوعجالن بن عبد الرحمن العجالن

4�شكرتري اللجنةعبد املح�شن بن عبد الوهاب احلماد

ب ( جلنة الرت�شيحات و املكافاآت

اأهداف ومهام اللجنة : 

اإن وجود جلنة للرت�شيحات واملكافاآت، هو اأحد امل�شوؤوليات الرئي�شة املناطة مبجل�س الإدارة ، 

وتتمثل املهمة الأ�شا�شية للجنة يف تر�شيح الأع�شاء اجلدد لع�شوية جمل�س الإدارة ،والتحقق من 

كفائه املر�شح من حيث املوؤهالت واملهارات املطلوبة مع مراعاة عدم تر�شيح اأي �شخ�س �شبق 

اإدانته بجرمية خملة بال�شرف والأمانة. وعلى جمل�س الإدارة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل 

للجنة القيام مبهامها.

اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت:-

عدد الإجتماعاتاملن�شبالإ�شم

1رئي�س اللجنةمعايل املهند�س عبد العزيز بن عبد اهلل الزمل

1ع�شوع�شام بن فوؤاد حمدي

1ع�شوجرب بن عبد الرحمن اجلرب 

1ع�شورا�شد بن �شيف الغرير

�شكرتري حماد بن �شخيل ال�شمري

اللجنة

1

التعوي�شات واملكافاآت التي مت �شرفها لأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف 

ال�شركة يف عام 2010م:  

البيان

اأع�شاء املجل�س 

التنفيذيني

اأع�شاء املجل�س 

غري التنفيذيني 

/ امل�شتقلني

�شتة من كبار التنفيذيني ممن 

تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�شات 

ومن �شمنهم الرئي�س التنفيذي 

واملدير املايل

3،673،761-1،200،156.00الرواتب والتعوي�شات

313،479.00149،7501،102،221.52البدلت 

670،718-203،800.00املكافاآت الدورية وال�شنوية

---اخلطط التحفيزية

اأي تعوي�شات اأو مزايا 

عينية اأخرى تدفع ب�شكل 

�شهري اأو �شنوي

---

العقوبات واجلزاءات املفرو�شة على ال�شركة 

ل توجد اأي عقوبة اأو جزاء اأو قيد احتياطي مفرو�س على ال�شركة من الهيئة اأو من اأي جهة 

اإ�شرافية اأو تنظيمية اأو ق�شائية اأخرى .
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تقرير جمل�س الإدارة

التقرير ال�شنوي 2010

و�شف لأي م�شلحة تعود لأع�شاء جمل�س الإدارة واأزواجهم واأولدهم الق�شر يف اأ�شهم اأو اأدوات دين ال�شركة اأو اأي من �شركاتها التابعة

الإ�شم

نهاية عام 2010مبداية عام 2010م

ن�شبة التغيري�شايف التغري

اأدوات الدينعدد الأ�شهماأدوات الدينعدد الأ�شهم

معايل املهند�س / عبدالعزيز 

بن عبداهلل الزامل

رئي�س جمل�س الإدارة

1،481،769-1،371،000-111،769 -%7.54- 

د. عبدالرحمن الزامل

ع�شو جمل�س اإدارة
6،238،307-2،951،000-3،287،307 -% 52.6-

ع�شام بن فوؤاد حمدي

الع�شو املنتدب

70،000-70،000-%0.02

عبدالرحمن هايل �شعيد

ع�شو جمل�س اإدارة

0-0-%00

را�شد بن �شيف الغرير

ع�شو جمل�س اإدارة

0-0-%00

�شطام بن عامر احلربي

ع�شو جمل�س اإدارة

0-0-%00

جرب بن عبدالرحمن اجلرب

ع�شو جمل�س اإدارة

0-0-%00

طارق بن مطلق املطلق

ع�شو جمل�س اإدارة

0-0-%00

�شلطان بن خالد بن حمفوظ

ع�شو جمل�س اإدارة

 8،149،885   -6،821،535   -1،328،30 -%16.3-

خالد العبداللطيف

ع�شو جمل�س اإدارة

0-0-%00

�شعيد بن عمر  العي�شائي

ع�شو جمل�س اإدارة

1،442،324-10،508،803-9،066،479%628.6

ر يف اأ�شهم ال�شركة اأواأدوات دين ال�شركة اأو اي من �شركاتها التابعة  و�شف لأي م�شلحة تعود لكبار املوظفني التنفيذيني وزوجاتهم واأولدهم الَق�شَ

الإ�شم

نهاية عام 2010مبداية عام 2010م

ن�شبة التغيري�شايف التغري

اأدوات الدينعدد الأ�شهماأدوات الدينعدد الأ�شهم

00%0-16،000-16،000�شالح بن حممد باحمدان

00%0-0-0حماد بن �شخيل ال�شمري

00%0-0-0�شعيد اأحمد بايون�س

عبداملح�شن عبدالوهاب 

احلماد

2،000-2،000-0%00

00%0-10،239-10،239علي بن عبداهلل الغامدي

00%0-8،892-8،892فريال �شاه

اأي م�شلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأع�شاء جمل�س اإدارة املُ�شدر وكبار التنفيذيني واأزواجهم واأولدهم الق�شر يف اأ�شهم اأو اأدوات دين 

املُ�شدر اأو اأي من ال�شركات التابعة واأي تغيري يف تلك امل�شلحة اأو تلك احلقوق خالل هذه ال�شنة املالية

ل توجد اأي م�شلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأع�شاء جمل�س اإدارة املُ�شدر وكبار التنفيذيني واأزواجهم واأولدهم الق�شر يف اأ�شهم اأو اأدوات دين املُ�شدر 

اأو اأي من �شركاته التابعة واأي تغيري يف تلك امل�شلحة اأو تلك احلقوق خالل ال�شنة املالية الأخرية.
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املديونية الإجمالية على ال�شركة وال�شركات التابعة

اإجمايل الت�شديدات خالل عام 2010اإجمايل القرو�س بالريال ال�شعودي 2010/12/31ال�شركة

--ال�شحراء للبرتوكيماويات

2،360،046،16115،572،530 الواحة للبرتوكيماويات )�شركة تابعة(

 هذا املبلغ عبارة عن :

1-دفعات من ت�شهيالت اإ�شالمية - الق�شط اجلاري )139،995( األف ريال �شعودي.

2-دفعات من ت�شهيالت اإ�شالمية )990،911( األف ريال �شعودي.

3-قرو�س لأجل )1،229،140( األف ريال �شعودي.

اأدوات الدين القابلة للتحويل اإىل اأ�شهم، و حقوق خيار اأو مذكرات حق اكتتاب، اأو حقوق م�شابهة مت ا�شدارها اأو منحها خالل ال�شنة املالية 

ل توجد اأي فئات واأعداد اأي اأدوات دين قابلة للتحويل اإىل اأ�شهم، واأي حقوق خيار اأو مذكرات حق اكتتاب، اأو حقوق م�شابهة اأ�شدرها اأو منحها امل�شدر خالل 

ال�شنة املالية ول يوجد اأي عو�س ح�شل عليه املُ�شدر.

حقوق التحويل اأو الكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اإىل اأ�شهم، اأو حقوق خيار، اأو مذكرات حق اكتتاب، اأو حقوق م�شابهة مت ا�شدارها.

ل توجد اأي و�شف لأي حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اإىل اأ�شهم، اأو حقوق خيار، اأو مذكرات حق اكتتاب، اأو حقوق م�شابهة .

ا�شرتداد اأو �شراء اأو اإلغاء اأي  اأدوات دين قابلة لال�شرتداد، وقيمة الأوراق املالية املتبقية

مل تقم ال�شركة ب�شراء اأو ا�شرتداد اأي اأدوات دين.

�سيا�سة ال�سركة يف توزيع الأرباح
تبداأ ال�شنة املالية لل�شركة من اأول يناير و تنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام ميالدي على اأن ال�شنة املالية الأوىل تبداأ من تاريخ القرار ال�شادر باإعالن تاأ�شي�س 

ال�شركة و تنتهي يف 31 دي�شمرب من العام امليالدي التايل. 

يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �شنة مالية جردًا لقيمة اأ�شول ال�شركة و خ�شومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�شركة و ح�شابات الأرباح و اخل�شائر و 

تقريرًا عن ن�شــــاط ال�شــركة و مركزها املايل عن ال�شنة املالية املنق�شية و الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�شافية و ذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية 

ب�شتني )60( يومًا على الأقل و ي�شع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�شرف مراقب احل�شابات قبل املوعد املقرر لنعقاد اجلمعية بخم�شة و خم�شني )55( يومًا على 

الأقل و يوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق امل�شار اإليها و تودع ن�شخة منها يف املركز الرئي�شي لل�شركة حتت ت�شرف امل�شاهمني قبل املوعد املقرر لنعقاد اجلمعية 

العامة بخم�شة و ع�شرين )25( يومًا على الأقل و على رئي�س جمل�س الإدارة اأن ين�شر يف �شحيفة توزع يف املركز الرئي�شي لل�شركة امليزانية و ح�شاب الأرباح و 

اخل�شائر و خال�شة وافية من تقرير جمل�س الإدارة و الن�س الكامل لتقرير مراقب احل�شابات و اأن ير�شل �شورة من هذه الوثائق اإىل الإدارة العامة لل�شركات قبل 

انعقاد اجلمعية العامة بخم�شة و ع�شرين )25( يومًا على الأقل.

توزع اأرباح ال�شركة ال�شافية ال�شنوية بعد خ�شم جميع امل�شروفات العمومية و التكاليف الأخرى على الوجه الآتي:-

1- يجنب 10% من الأرباح ال�شافية لتكوين اإحتياطي نظامي ، و يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذه التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور ن�شف راأ�س املال . 

2- للجمعية العامة بناًء على اقرتاح جمل�س الدارة اأن جتنب ن�شبة معينة من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي اإتفاقي و تخ�شي�شه لغر�س اأو اأغرا�س معينة . 

3- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�شاهمني تعادل 5% خم�شة يف املائة على الأقل من راأ�س املال املدفوع . 

4- يخ�ش�س بعد ما تقدم ن�شبة ل تزيد عن 10% ع�شرة يف املائة من الباقي ملكافاأة جمل�س الإدارة مع مراعاة الأنظمة و التعليمات ال�شادرة من وزارة التجارة و 

      ال�شناعة بهذا ال�شاأن و يوزع الباقي بعد ذلك على امل�شاهمني كح�شة اإ�شافية يف الأرباح . 

تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�شاهمني يف املكان و املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفقًا للتعليمات التي ت�شدرها وزارة التجارة و ال�شناعة .
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تقرير جمل�س الإدارة

التقرير ال�شنوي 2010

جدول يبني املقارنات بني بنود املركز املايل لالأعوام2006 و 2007و 2008 و 2009 و 2010م

20102009200820072006البيان

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودياملركز املايل )بالألف(

733،282814،719456،35883،108813،207موجودات متداولة

487،445264،742829،151308،82889،106مطلوبات متداولة

2،925،3002،925،3001،875،0001،875،0001،500،000راأ�س املال العامل

الأ�شول الأخرى طويلة 

الأجل

5،830،5855،140،8694،264،4922،964،8091،666،020

20،43715،5585،4821،467488الأ�شول الثابتة

6،584،3045،955،5884،720،8503،047،9172،479،227اإجمايل املوجودات

-2،310،0572،346،1001،765،837312،530قرو�س طويلة الأجل

19،88413،5037،60689،27522،297املطلوبات الأخرى

2،817،3862،624،3452،602،594710،633111،403اإجمايل املطلوبات

2،925،3002،925،3001،875،0001،875،0001،500،000راأ�س املال املدفوع

الحتياطيات و الأرباح 

املدورة

841،61813،089)105،816(75،243483،429

3،766،9182،938،3891،769،1841،950،2431،983،429حقوق امل�شاهمني

اإجمايل اخل�شوم و 

حقوق امل�شاهمني

6،584،3042،938،3894،720،8503،047،9172،479،227

املدفوعات النظامية امل�شتحقة

املدفوعات النظامية حتى 31 دي�شمرب 2010املدفوعات النظامية حتى 31 دي�شمرب 2010اجلهة

116،221.1016،768.00الر�شوم اجلمركية

1،771،313.02187،061.43الزكاة وال�شريبة

5،537،756.744،067،179.83املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية

181،417.00316،906.28تكاليف تاأ�شريات وجوازات

 541،272.92291،921.92اأخرى

قيمة ا�شتثمارات اأو احتياطيات اأخرى اأن�شئت مل�شلحة موظفي املُ�شدر

ل توجد اأي قيمة ا�شتثمارات اأو احتياطات اأخرى اأن�شئت مل�شلحة موظفي امل�شدر .

تو�شية جمل�س الإدارة با�شتبدال املحا�شب القانوين قبل انتهاء ثالث �شنوات مالية متتالية، مع بيان اأ�شباب التو�شية  بال�شتبدال.

مل يو�شي جمل�س الإدارة با�شتبدال املحا�شب القانوين قبل انتهاء ثالث �شنوات مالية متتالية.

حتليل جغرايف لإجمايل اإيرادات امل�شدر واإجمايل اإيرادات �شركاته التابعة خارج اململكة

اإيرادات ال�شركة كلها تقع �شمن النطاق اجلغرايف للمملكة العربية ال�شعودية 

اأي فروقات جوهرية يف النتائج الت�شغيلية عن نتائج ال�شنة ال�شابقة اأو اأي توقعات معلنة من امل�شدر

ل توجد اأي فروقات جوهرية يف النتائج الت�شغيلية عن نتائج ال�شنة ال�شابقة اأو اأي توقعات معلنة من امل�شدر حيث ل تزال �شركة الواحة يف مرحلة الت�شغيل التجريبي ومل تدخل يف النتاج التجاري بعد .

العقوبات واجلزاءات املفرو�شة على ال�شركة 

ل توجد اأي عقوبة اأو جزاء اأو قيد احتياطي مفرو�س على ال�شركة من الهيئة اأو من اأي جهة اإ�شرافية اأو تنظيمية اأو ق�شائية اأخرى .

نتائج املراجعة ال�شنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية بال�شركة

عقدت جلنة املراجعة يف ال�شركة �شتة اجتماعات خالل عام 2010 م وذلك ملراجعة القوائم املالية واإجراءات الرقابة الداخلية بال�شركة . وقد متت دعوة الرئي�س التنفيذي لل�شركة حل�شور اجتماعيني 

خالل ال�شنة . من جهة اأخرى قامت ال�شركة بتعيني مدقق داخلي "ديلويت اآن تو�س بكر اأبو اخلري و�شركاه" للقيام مبهام املدقق الداخلي لل�شركة والذي قام مبراجعة �شتة دورات عمل 

خالل عام 2010 م ، وهي: 1.الإنتاج وتخطيط الإنتاج بال�شركة التابعة )�شركة الواحة للبرتوكيماويات(. 2.امل�شرتيات . 3.اإدارة املواد واملخازن . 4.مراقبة تقنية املعلومات . 5.�شوؤون 

املوظفني والرواتب . 6.حوكمة ال�شركات .   هذا وقد قامت اللجنة اأي�شا مبراجعة واعتماد القوائم املالية املدققة لعام 2009 م ، ومراجعة القوائم الربعية لعام 2010 م .
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ا�شم كل �شركة تابعة ون�شاطها الرئي�س، والدولة املحل الرئي�س لعملياتها، والدولة حمل تاأ�شي�شها

حمل تاأ�شي�شهااملحل الرئي�س لعملياتهان�شاطها الرئي�سا�شم ال�شركة

اجلبيل ال�شناعيةاجلبيل ال�شناعيةاإنتاج مادة الربوبلني والبويل بروبلني�شركة الواحة للبرتوكيماويات 

�شركة الت�شنيع و ال�شحراء 

لالأوليفينات

اإن�شاء و اإدارة و ت�شغيل ومتلك وال�شتثمار يف ال�شاريع 

ال�شناعية وخا�شة وال�شناعات البرتوكيماوية 

والكيميائية وت�شويق منتجاتها والقيام بكافة العمال  

ال�شتثمار يف امل�شاريع ال�شناعية.

الريا�سالريا�س

ال�شركة ال�شعودية لالإيثيلني والبويل 

ايثيلني

اجلبيل ال�شناعيةاجلبيل ال�شناعيةانتاج مادة اليثيلني والربوبلني والبويل ايثيلني.

ال�شركة ال�شعودية حلام�س الأكريليك 

املحدودة

ان�شاء وادارة وت�شغيل ومتلك م�شاريع انتاج حام�س 

الكريليك وم�شتقاته وامل�شاريع ال�شناعية البرتوكيماوية 

والكيميائية.

الريا�ساجلبيل ال�شناعية

ال�شركة ال�شعودية ملومنرات الأكريليك 

املحدودة

اإنتاج م�شتقات حم�س الأكريليك:

1. حم�س الأكريليك .

2. البيوتايل اأكرليك .

3. ثنائي الإيثايل هيك�شل 

    اأكريليت.

4. حم�س اجللي�شيل اأكريليك .

اجلبيل ال�شناعيةاجلبيل ال�شناعية

اجلبيل ال�شناعيةاجلبيل ال�شناعيةاإنتاج ثنائي كلوريد الإيثيلني وال�شودا الكاوية.ال�شركة العربية للكلورفينيل

اجلبيل ال�شناعيةاجلبيل ال�شناعيةاإنتاج مادة البوليمرات فائقة المت�شا�س�شركة البوليمرات فائقة المت�شا�س

 الإف�ساحات
انطالقا من التزام جمل�س اإدارة �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات بالرتقاء مب�شتوى ال�شـفافية والإف�شاح واإحلاقًا ملا ورد من معلومات يف تقرير جمل�س الإدارة ال�شنوي عن 

الفرتة من 01 يناير 2010 م اإىل 31 دي�شمرب 2010 م ،

 يقر جمل�س اإدارة ال�شركة مبا يلي : 

اأوًل :-

اأن القوائم املالية املوحدة املرفقة اأعدت وفقًا للمعايري املحا�شبية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني .

 

ثانيًا :-

ل توجد معلومات باأي عقد تكون ال�شركة طرفًا فيه و توجد اأو كانت توجد فيه م�شلحة جوهرية لأحد اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة اأو للرئي�س التنفيذي اأو للمدير املايل اأو 

لأي �شخ�س ذو عالقة باي منهم .

ثالثًا :-

اأ .مت اإعداد �شجالت احل�شابات بال�شكل ال�شحيح . 

ب .ل يوجد اأي �شك يذكر ب�شاأن قدرة ال�شركة على موا�شلة ن�شاطها . 

ت .اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�ش�س �شليمة ومت تنفيذه بفعالية ، حيث مت التعاقد مع ال�شادة )اإرن�شت اآند يونغ( للقيام مبهام الرقابة الداخلية لل�شركة ومت النتهاء 

من عملية حتديد املخاطر وحتديد برنامج العمل والذي مت تنفيذه بفعالية.  

و اهلل ويل التوفيق ،،،

جمل�س الإدارة



30

تقرير مراجعي احل�شابات

التقرير ال�شنوي 2010
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قائمة املركز املايل املوحدة

20102009الإي�شاحالبيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

املوجودات
املوجودات املتداولة
869ر064555ر4164النقد وما يف حكمه

 425ر154 651ر6454مدينون وح�شابات مدينة اأخرى ومبالغ مدفوعة مقدما

611ر81 567ر5114خمزون

 905ر791 282ر733اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة
754ر006ر3161ر538ر71ا�شتثمار يف �شركات مرتبطة

338ر35 480ر8135م�شاريع حتت التطوير

 033ر106ر4 789ر156ر94اعمال ان�شائية قيد التنفيذ

558ر43715ر1020�شيارات ومعدات

 683ر163ر5 022ر851ر5اجمايل املوجودات غري املتداولة

 588ر955ر5 304ر584ر6اجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية
املطلوبات املتداولة

 871ر183 863ر12288دائنون ومبالغ م�شتحقة الدفع

 098ر64 187ر56حمتجزات م�شتحقة الدفع

 573ر15  145ر1331دفعات من ت�شهيالت ا�شالمية- الق�شط اجلاري

 -  850ر14108ق�شط جار من قرو�س لأجل

 200ر1 400ر152خم�ش�س زكاة

 742ر264 445ر487اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة
 387ر922 911ر13990دفعات من ت�شهيالت ا�شالمية

 990ر337ر1 140ر229ر141قرو�س لأجل

 723ر85 006ر1390القيمة العادلة لعقود تغطية خماطر اأ�شعار الفائدة

 503ر13 884ر19مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

 603ر359ر2 941ر329ر2اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

 345ر624ر2 386ر817ر2اجمايل املطلوبات

حقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية
 300ر925ر2 300ر925ر12راأ�س املال

 715ر7 631ر40احتياطي نظامي

 919ر130 162ر427اأرباح مبقاة

)545ر125()272ر88(13التغري يف القيم العادلة لعقود خماطر اأ�شعار الفائدة

 389ر938ر2 821ر304ر3اإجمايل حقوق امل�ساهمني

 854ر392 097ر16462حقوق الأقلية

  243ر331ر3  918ر766ر3اجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية

 588ر955ر5 304ر584ر6اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اىل 21 جزءا ل يتجزاأ من القوائم املالية املوحدة .



32

تقرير مراجعي احل�شابات

التقرير ال�شنوي 2010

قائمة الدخل املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010

20102009الإي�شاحالبيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

 428ر39 966ر1710م�ساريف عمومية وادارية

)428ر39()966ر10(اخل�سارة من العمليات الرئي�سية

 269ر1  306ر2ايرادات مرابحة

525)507(اإيرادات اأخرى

 )334ر38( -تكاليف اإ�شدار اأ�شهم حقوق الأولوية

)968ر75()167ر9(اخل�سارة قبل ح�ساب احل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة

 666ر153  526ر7339احل�شة يف نتائج �شركة مرتبطة

 698ر77 359ر330الدخل قبل ح�شاب حقوق الأقلية والزكاة

)35(-حقوق الأقلية

)200ر1()200ر1(15زكاة

 463ر76 159ر329�سايف دخل  ال�سنة

 35ر0 13ر1ربحية ال�سهم من �سايف الدخل

)18ر0()04ر0(خ�سارة ال�سهم من العمليات الرئي�سية

153ر219 530ر292املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة )بالألوف(

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اىل 21 جزءا ل يتجزاأ من القوائم املالية املوحدة .
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010

20102009الإي�شاحالبيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

الن�شاطات الت�شغيلية

 698ر35977ر330الدخل / )اخل�شارة( قبل حقوق الأقلية والزكاة

التعديالت لـ :

 827ر7963ر5   ال�شتهالك

897ر3815ر6   مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ، بال�شايف

 666ر153)526ر339(   احل�شة يف نتائج �شركات مرتبطة

 565412   خ�شارة من بيع �شيارات ومعدات

 334ر38-  تكاليف ا�شدار ا�شهم حقوق اأولوية

 )269ر1()306ر2(اإيرادات مرابحة

)767ر28( 269ر1

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :

)103ر151()226ر300(   املدينون

)425ر104()956ر32(   املخزون

 408ر08123ر97   الدائنون

)073ر238()832ر234(النقدية من / )امل�شتخدمة يف( العمليات

)334ر38(-تكاليف ا�شدار ا�شهم حقوق اأولوية مدفوعة

 )407ر276()832ر234(�شايف النقدية من امل�شتخدمة يف الن�شاطات الت�شغيلية

الن�شاطات ال�شتثمارية

)527ر9()375ر10(اإ�شافات على �شيارات ومعدات 

)499ر12()891ر100(اإ�شافات على تكاليف م�شاريع حتت التطوير

- 190املتح�شل من بيع �شيارات ومعدات

)597ر607()062ر51(اإ�شافات على اأعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ

 269ر1 306ر2اإيرادات مرابحة

)815ر124()550ر151(اإ�شافات على ا�شتثمار يف �شركات مرتبطة

)169ر753()382ر311(�شايف النقدية امل�شتخدمة يف الن�شاطات ال�شتثمارية 

الن�شاطات التمويلية 

 )712ر208(-التغري يف قرو�س لأجل ، بال�شايف

  780ر262 096ر84املتح�شل من دفعات لقاء ت�شهيالت اإ�شالمية

041ر28 313ر70حقوق الأقلية

300ر050ر1-ا�شدار راأ�س املال

 409ر132ر1 409ر154�شايف النقدية من الن�شاطات التمويلية 

 833ر102)805ر391()النق�س( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه

036ر869453ر555النقد وما يف حكمه يف بداية ال�شنة

  869ر555 064ر4164النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�شنة

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اىل 21 جزءا ل يتجزاأ من القوائم املالية املوحدة .
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تقرير مراجعي احل�شابات

التقرير ال�شنوي 2010

قائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010م

اأرباح مبقاةاإحتياطي نظامياإ�شدار راأ�س املالالبيان

التغري يف القيمة  

العادلة لعقود 

تغطية خماطر 

اأ�شعار الفائدة

املجموع

ريال �شعودي 

)بالألوف(

ريال �شعودي 

)بالألوف(

ريال �شعودي 

)بالألوف(

ريال �شعودي 

)بالألوف(

ريال �شعودي 

)بالألوف(

184ر769ر1)987ر167(102ر0006962ر875ر1الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2008

 300ر050ر1--- 300ر050ر1الزيادة يف راأ�س املال )اي�شاح 1(

463ر76-463ر76--�شايف خ�شارة ال�شنة

--)646ر7( 646ر7-املحول اىل الحتياطي النظامي

التغريات يف القيمة العادلة لعقود تغطية خماطر اأ�شعار 

الفائدة

442ر44242ر42---

389ر938ر2)545ر125(919ر130 715ر7 300ر925ر2الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2009

159ر329-159ر329--�شايف دخل ال�شنة

--)916ر32(916ر32-املحول اىل الحتياطي النظامي

التغريات يف القيمة العادلة لعقود تغطية خماطر اأ�شعار 

الفائدة

273ر27337ر37---

821ر304ر3)272ر88(  162ر427 631ر30040ر925ر2الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2010م

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اىل 21 جزءا ل يتجزاأ من القوائم املالية املوحدة .

اي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 

 31 دي�شمرب 2010م

01 الن�شاطات

ان �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات )"ال�شركة الأم"( هي �شركة م�شاهمة �شعودية م�شجلة مبوجب ال�شجل التجاري رقم 1010199710 وتاريخ 19 جمادى الول 1425هـ 

)املوافق 7 يوليو 2004م( .  بلغ راأ�شـمال ال�شركة الأم امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل قبل الزيادة 000ر000ر875ر1 ريـال �شعودي مق�شم اىل 000ر500ر187 �شهم 

بقيمة ا�شمية ع�شرة ريالت لل�شهم الواحد.

وافق امل�شاهمون يف ال�شركة الأم وذلك يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة بتاريخ 1 رم�شان 1430هـ )املوافق 22 اأغ�شط�س 2009م( مبدينة الريا�س على 

زيادة راأ�شمال �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات )"ال�شركة الأم"( من خالل طرح ا�شهم حقوق اأولوية بقيمة 000ر300ر050ر1 ريال �شعودي يقت�شر الكتتاب فيها على 

م�شاهمي ال�شركة املقيدين ب�شجالت ال�شركة الأم يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يف تاريخ الأحقية املوافق 22 اأغ�شط�س 2009م . وقد كان عدد ا�شهم 

حقوق الأولوية التي طرحت لالكتتاب 000ر030ر105 �شهم ب�شعر ا�شدار 10 ريالت لل�شهم الواحد وبدون عالوة ا�شدار . يف حني كانت ا�شعار الكتتاب يف ال�شهم ال�شافية 

قد حددت بـ 10 و 12 و 14 و 16 ريال �شعودي. وعليه ي�شبح راأ�شمال ال�شركة الأم 000ر300ر925ر2 ريال �شعودي مق�شمة اىل 000ر530ر292 �شهم بقيمة ا�شمية 10 ريال 

�شعودي لل�شهم . 

اأو�شى جمل�س اإدارة �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات على التقدم لهيئة ال�شوق املالية ال�شعودية ووزارة التجارة وال�شناعة واجلمعية العمومية لل�شركة بالتو�شية لزيادة 

راأ�س مال ال�شركة عن طريق اإ�شدار اأ�شهم حقوق اأولوية وذلك لتمويل التو�شعات وامل�شاريع امل�شتقبلية لل�شركة مببلغ مليار وخم�شمائة واأربعة وثمانون مليون و�شتمائة األف 

)1،584،600،000( ريال �شعودي.

يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة الأم وال�شركة التابعة لها )"املجموعة"( يف ال�شتثمار يف امل�شاريع ال�شناعية وخا�شة يف املجالت البرتوكيماوية والكيماوية وامتالك وتنفيذ 

م�شاريع �شرورية لتزويد مواد خام وخدمات . تقوم املجموعة بال�شرف على م�شاريع حتت التطوير ثم تقوم لحقًا بتاأ�شي�س �شركة م�شتقلة لكل م�شروع حتت �شجل جتاري 
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م�شتقل . حتول التكاليف التي تكبدتها املجموعة اىل ال�شركات اجلديدة امل�شتقلة عندما يتم تاأ�شي�شها .

ان �شركة الواحة للبرتوكيماويات )ال�شركة التابعة( ، هي �شركة �شعودية ذات م�شوؤولية حمدودة م�شجلة  مبوجب ال�شجل التجاري رقم 2055007751 وهي مملوكة بن�شبة %75 

من قبل �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات وبن�شبة 25% من قبل �شركة بازل ارابيا انف�شتي�شمنت�س  )تبلغ م�شاهمتها فيها161ر1 مليون ريال �شعودي( . علمًا باأن ال�شركة التابعة 

مازالت يف مرحلة الت�شغيل التجريبي حتى تاريخ 31 دي�شمرب 2010م.

كما ان ال�شركة الأم متتلك ح�شة بن�شة 55ر32% يف �شركة الت�شنيع وال�شحراء لالأوليفينات )ال�شركة املرتبطة( وهي �شركة م�شاهمة �شعودية مقفلة )تبلغ م�شاهمتها الأولية 

فيها 2ر781 مليون ريال �شعودي( . ومتتلك ال�شركة املرتبطة ح�شة يف ال�شركة ال�شعودية لاليثيلني والبويل ايثلني بواقع 75% . علمًا باأن الأخرية قد بداأت انتاجها التجاري 

اعتبارًا من 1 يونيو 2009م . وقد قامت ال�شركـة الأم خالل عام 2009 بال�شتثمار يف ال�شركة ال�شعودية حلام�س الكريليك وهي �شركة �شعودية ذات م�شوؤولية حمدودة ، وذلك 

بح�شة مبا�شرة بواقع 15% من راأ�شمالها حيث بلغت م�شاهمتها املبا�شرة فيها 5ر82 مليون ريال �شعودي ، هذا وقد قامت ال�شركة الأم بزيادة ح�شتها يف ال�شركة ال�شعودية 

حلام�س الأكريليك اىل 22% خالل الفرتة حيث ا�شبحت م�شاهمتها املبا�شرة فيها 4ر136 مليون ريال �شعودي ، كما ان ال�شركة الأم متتلك ح�شة غري مبا�شرة يف هذه ال�شركة 

وذلك عن طريق �شركة الت�شنيع وال�شحراء لالأوليفنات امل�شار اليها اأعاله )"ال�شركة املرتبطة"( والتي متتلك ح�شة يف هذه ال�شركة بواقع 65% . ومل تبداأ هذه ال�شركة 

ن�شاطها التجاري بعد .

تقع املكاتب الرئي�شية لل�شركة الأم يف مدينة الريا�س ويقع الفرع واملن�شاآت ال�شناعية يف مدينة اجلبيل ال�شناعية ، اململكة العربية ال�شعودية .

02 اأ�شا�س اإعداد القوائم املالية املوحدة

يتم توحيد القوائم املالية لل�شركة الأم وال�شركة التابعة لها يف هذه القوائم املالية ابتداًء من تاريخ ح�شول ال�شركة الأم على ال�شيطرة حتى تاريخ انقطاع هذه ال�شيطرة . 

وت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية ل�شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات وال�شركة التابعة لها كما هو مبني يف الإي�شاح 1 . وتتم املحا�شبة عن متلك ال�شركة 

التابعة بطريقة ال�شراء املحا�شبية . يتم اإعداد القوائم املالية لل�شركة التابعة لنف�س الفرتة التي يتم ا�شدار القوائم املالية لل�شركة الأم عنها ، وباتباع نف�س ال�شيا�شات 

املحا�شبية . وتدرج ح�ش�س امللكية العائدة لأطراف اأخرى يف املجموعة حتت عنوان "ح�ش�س الأقلية" يف هذه القوائم املالية املوحدة . ويتم حذف جميع الأر�شدة واملعامالت 

والإيرادات وامل�شاريف والأرباح واخل�شائر فيما بني �شركات املجموعة بالكامل عند توحيد القوائم املالية .

03 ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة 

اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية ، ونورد فيما يلي بيانا باأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة :

العرف املحا�شبي 

تعد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية ، بعد تعديله لقيا�س عقود تغطية خماطر اأ�شعار الفائدة بالقيمة العادلة .

ا�شتخدام التقديرات يف اإعداد القوائم املالية

يتطلب اإعداد القوائم املالية ، طبقا للمبادئ املحا�شبة املتعارف عليها ، ا�شتخدام التقديرات والأحكام التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�شرح بها ، والإف�شاح 

عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية ،  ومبالغ الإيرادات وامل�شاريف امل�شرح عنها خالل فرتة اإ�شدار القوائم املالية .

النقد وما يف حكمه

لأغرا�س قائمة التدفقات النقدية ، يتاألف النقد وما يف حكمه من الأر�شدة لدى البنوك والنقد يف ال�شندوق واملرابحات ق�شرية الأجل وال�شتثمارات القابلة للتحويل الفوري 

اىل مبالغ حمددة من النقد والتي تكون تواريخ ا�شتحقاقها ملدة ثالثة اأ�شهر اأو اأقل عند ربطها .

املدينون 

تدرج ح�شابات املدينني مببلغ الفاتورة الأ�شلي ناق�شًا املخ�ش�س لأية مبالغ غري قابلة للتح�شيل . يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�شيلها عندما ي�شبح من غري املحتمل 

حت�شيل كامل املبلغ ، وت�شطب الديون املعدومة عند عدم اإمكانية حت�شيلها .

املخزون

يدرج خمزون املواد اخلام وقطع الغيار بالتكلفة اأو بالقيمة ال�شوقية ، اأيهما اأقل .

ال�شتثمار يف ال�شركات املرتبطة 

تتم املحا�شبة عن ال�شتثمار يف ال�شركات املرتبطة وفقا لطريقة حقوق امللكية .  

امل�شاريع حتت التطوير

متثل امل�شاريع حتت التطوير ب�شكل اأ�شا�شي التكاليف القانونية وتكاليف درا�شات اجلدوى والتكاليف الأخرى املتعلقة بها والتي تكبدتها املجموعة ب�شاأن تطوير م�شاريع �شناعية 
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اأعمال الإن�شاء حتت التنفيذ

يتم العرتاف باأعمال الإن�شاء حتت التنفيذ ب�شعر تكلفة املواد واخلدمات الالزمة لرتكيب الآلت واملعدات زائدًا الرواتب والتكاليف الأخرى ، التي ميكن حتديدها على وجه 

اخل�شو�س كتكاليف �شرورية لتجهيز الآلت واملعدات لال�شتخدام امل�شتهدف لها ، بالإ�شافة اإىل امل�شاريف غري املبا�شرة الأخرى املوزعة على اأ�شا�س منتظم ، وكذلك تكاليف 

القرتا�س املر�شملـة . كما يتم تخفي�س تكلفة اأعمال الإن�شاء حتت التنفيذ ب�شايف نتائج بيع املنتجات والتي تتم خالل مرحلة الت�شغيل الختباري للم�شنع .

03 ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة 

تكاليف القرتا�س

تقيد تكاليف القرتا�س عمومًا كتكاليف للفرتة عند تكبدها . وتر�شمل تكاليف القرتا�س املرتبطة ب�شكل مبا�شر باإن�شاء الأ�شول املوؤهلة . وتبداأ ر�شملة تكاليف القرتا�س عند 

تكبد اأعمال الإن�شاء حتت التنفيذ وامل�شاريف وتكاليف القرتا�س . ويتم التوقف عن ر�شملة تكاليف القرتا�س عند ا�شتكمال جميع الأعمال الالزمة لإعداد الأ�شل املوؤهل 

لال�شتخدام امل�شتهدف له ب�شكل   جوهري . ويف حال اإيداع جزء من املبالغ املقرت�شة على �شكل ا�شتثمار مرابحة اأو ودائع ، فان العوائد املالية املتحققة من هذه املبالغ حتمل 

على تكاليف القرتا�س املر�شملة .

ال�شيارات واملعدات

تدرج ال�شيارات واملعدات ب�شعر التكلفة ناق�شا ال�شتهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة . وت�شتهلك تكلفة ال�شيارات واملعدات بطريقة الق�شط الثابت على مدى الأعمار 

الإنتاجية املتوقعة للموجودات .

يتم فح�س القيمة الدفرتية لل�شيارات واملعدات فيما يتعلق بالنخفا�س يف القيمة عندما ت�شري الأحداث اأو التقلبات يف الظروف اىل احتمالية عدم ا�شرتداد القيمة الدفرتية . 

ويف حال وجود مثل هذا املوؤ�شر ، وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية القيمة املتوقعة القابلة لال�شرتداد ، تخف�س الأ�شول اإىل قيمتها القابلة لال�شرتداد . 

تطفاأ التح�شينات على العقارات امل�شتاأجرة وفقًا لطريقة الق�شط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية للتح�شينات اأو فرتة عقد الإيجار ، اأيهما اأق�شر . حتمل م�شاريف 

الإ�شالح وال�شيانة على الدخل ، وتر�شمل التح�شينات التي من �شاأنها زيادة قيمة املوجودات ذات العالقة اأو اإطالة اأعمارها الإنتاجية ب�شكل جوهري .

الدائنون واملبالغ امل�شتحقة الدفع 

يتم العرتاف باللتزامات ب�شاأن املبالغ التي يتوجب دفعها م�شتقباًل لقاء الب�شائع اأو اخلدمات التي يتم احل�شول عليها ، �شواء اأ�شدر املورد فواتري بها اأم ل .

الزكــاة

يجنب خم�ش�س للزكاة وفقًا لالأنظمة الزكوية ال�شعودية ويحمل على قائمة الدخل  املوحدة . اما املبالغ الإ�شافية ، ان وجدت ، والتي قد ت�شبح م�شتحقة عند ا�شتكمال ربط 

ما ، فتقيد يف احل�شابات يف ذلك الوقت .

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�ش�س للمبالغ امل�شتحقة الدفع للموظفني وفقًا لعقود التوظيف لتعوي�شهم عن فرتات خدمتهم املتجمعة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل  املوحدة .

الحتياطي النظامي

طبقًا لأحكام نظام ال�شركات ال�شعودي ، يجب على ال�شركة الأم اأن حتول 10% من �شايف دخلها ال�شنوي املوحد يف كل �شنة لتكوين الحتياطي النظامي حتى يبلغ جمموع 

الحتياطي ن�شف راأ�س املال . علمًا باأن الحتياطي غري قابل للتوزيع .

املعامالت بالعمالت الأجنبية

ت�شجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريالت ال�شعودية باأ�شعار التحويل ال�شائدة وقت حدوث املعامالت 0 ويعاد حتويـل اأر�شدة املوجودات واملطلوبات النقدية 

امل�شجلة بالعمالت الأجنبية باأ�شعار التحويل ال�شائدة بتاريخ قائمة املركز املايل  املوحدة . تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل  املوحدة .

الأدوات املالية امل�شتقة 

يتم يف الأ�شل قيا�س الأدوات املالية امل�شتقة بالتكلفة ويعاد قيا�شها بتواريخ القوائم املالية الالحقة بالقيمة العادلة . ويتم العرتاف بالتغري يف القيمة العادلة لالأدوات املالية 

امل�شتقة التي ل تفي ب�شروط حما�شبة التحوط يف قائمة الدخل  املوحدة حال ن�شوئه . 

ان تغطية خماطر القيمة العادلة هي التي تغطي خماطر التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات الواردة يف قائمة املركز املايل  املوحدة . يقيد الربح اأو اخل�شارة 

الناجتة من التغري يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة ، حالة حدوثه ، يف قائمة الدخل  املوحدة . ويف نف�س الوقت يتم تعديل القيمة الدفرتية لأداة التحوط بالربح اأو 

اخل�شارة املقابلة منذ بداية التحوط ويقيد الفرق مبا�شرة يف قائمة الدخل  املوحدة .

ان تغطية خماطر التدفقات النقدية هي التي تغطي التغريات يف التدفقات النقدية ذات ال�شلة باملوجودات واملطلوبات املغطاة اأو اللتزامات املوؤكدة اأو العمليات املتوقعة 
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. بالن�شبة لتغطية املخاطر التي تفي ب�شروط حما�شبة تغطية املخاطر ، يتم مبدئيًا اثبات اجلزء اخلا�س بالربح اأو اخل�شارة الناجتة عن اأداة تغطية املخاطر �شمن حقوق 

امل�شاهمني . ويتم لحقًا اثبات تلك املبالغ يف قائمة الدخل  املوحدة خالل نف�س الفرتة اأو الفرتات التي توؤثر فيها املعاملة املغطاة على �شايف الربح اأو اخل�شارة . بالن�شبة 

لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي لها تاأثري على املعامالت امل�شتقبلية ، فان الربح او اخل�شارة من املعاملة املغطاه يثبت كتعديل للقيمة الدفرتية للموجودات او املطلوبات 

امل�شرتاه .

امل�شاريف

ت�شنف كافة م�شاريف الفرتة كم�شاريف عمومية واإدارية 0

عقود الإيجار

ت�شنف عقود الإيجار كعقود اإيجار راأ�شمايل اذا ترتب على عقد الإيجار حتويل لكل خماطر ومنافع امللكية املتعلقـة بالأ�شل اىل امل�شتاأجر . ويتم ت�شنيف عقود الإيجار الأخرى 

كعقود اإيجار ت�شغيلي .  ان الأ�شول اململوكة مبوجب عقود الإيجار الراأ�شمايل يتم اإثباتها كاأ�شل يف ال�شركة وفقا للقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�شوقية 

العادلة لالأ�شل يف تاريخ ن�شاأة الإيجار ، اأيهما اقل . ان تكاليف التمويل والتي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود الإيجار والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار 

اأو القيمة ال�شوقية العادلة لالأ�شل يف تاريخ ن�شاأة الإيجار ، اأيهما اقل ، يتم حتميلها على قائمة الدخل  املوحدة خالل فرتة الإيجار للو�شول اإىل معدل حتميلي ثابت للمبـالغ 

املتبقية لاللتزامات لكل فرتة حما�شبية .

يتم حتميل الإيجارات امل�شتحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي على قائمة الدخل  املوحدة  خالل فرتة عقد الإيجار الت�شغيلي وذلك با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت .

ربحية )خ�شارة( ال�شهم

حتت�شب ربحية ال�شهم الأ�شا�س من �شايف النتائج بق�شمة �شايف دخل ال�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة .

وحتت�شب ربحية / )خ�شارة( ال�شهم الأ�شا�س من العمليات الرئي�شية بق�شمة الدخل / )اخل�شارة( من العمليات الرئي�شية لل�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة 

خالل ال�شنة .

التحليل القطاعي

ميثـل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف ال�شركة التي تقوم بتقدمي منتجات اأو خدمات وهي ما ي�شمى )بالقطاعات ح�شب الأن�شطة( ، اأو تلك التي تقوم بتقدمي منتجات اأو 

خدمات يف نطاق بيئة اقت�شادية حمددة )وهي ما ي�شمى بالقطاعات ح�شب املناطق اجلغرافية( على ان يكون لكل قطاع خماطره ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع 

القطاعات الأخرى . ول يتم الإف�شاح عن املعلومات القطاعية قبل اأن تبداأ �شركات املجموعة ن�شاطها التجاري .

القيم العادلة

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حتمل عمولة على اأ�شا�س التدفقات النقدية املخ�شومة با�شتخدام اأ�شعــار العمـولة للبنود ذات ال�شروط وخ�شائ�س املخاطر امل�شابهة .

04 النقد وما يف حكمه

20102009البيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

869ر913555ر70اأر�سدة لدى البنوك

مرابحات ق�سرية الأجل
-151ر93

869ر064555ر164

تتم املرابحات ق�شرية الأجل بالريال ال�شعودي والدولر الأمريكي مع بنوك جتارية حملية ولها تواريخ ا�شتحقاق لأقل من 3 �شهور يف الأ�شا�س .

05 املخزون

20102009البيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

558ر23 114ر23مواد خام

053ر45358ر91قطع غيار وم�شتهلكات

611ر56781ر114

يتعلق خمزون قطع الغيار ب�شكل رئي�شي بالآلت واملعدات التي ما زالت �شمن الأعمال الن�شائية قيد التنفيذ ، وبالتايل يتوقع ا�شتخدامه بعد بدء النتاج يف م�شانع املجموعة وعلى مدى اأكرث 

من �شنة واحدة .
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06 املدينون واحل�شابات املدينة الأخرى واملبالغ املدفوعة مقدمًا

2009 2010البيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

 273ر117  488ر421مبالغ م�شتحقة من جهة منت�شبة )اإي�شاح 11(

 319ر12 219ر4مدينون جتاريون 

 373 386ر1مبالغ مدفوعة مقدمًا

460ر55824ر27مدينون اأخرى

425ر651154ر454

ان تكلفة م�شاريع حتت التطوير تتعلق ب�شكل رئي�شي مب�شروعي م�شنع ال�شودا القلوية وم�شنع اإي دي �شي .

 07 ال�شتثمار  يف �شركات مرتبطة

كانت حركة ال�شتثمارات يف �شركات مرتبطة على النحو التايل : 

البيان

�شركة الت�شنيع وال�شحراء 

لالأوليفينات

ال�شركة ال�شعودية 

 حلام�س الكريليك

 الجمايل  

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

754ر006ر5001ر82  254ر924الر�شيد يف 1 يناير 

550ر900151ر53 650ر97الإ�شافات خالل ال�شنة

احل�شة يف التغري يف القيمة العادلة لعقود 

    تغطية خماطر اأ�شعار الفائدة

486ر40-486ر40

526ر339-526ر339احل�شة يف  نتائج �شركات مرتبطة

316ر538ر4001ر916136ر401ر1الر�شيد يف 31 دي�شمرب

 مل يتم احت�شاب احل�شة يف نتائج ال�شركة ال�شعودية حلام�س الكريليك حيث ان ال�شركة مل تبا�شر عملياتها التجارية بعد .

08 م�شاريع حتت التطوير

2009 2010البيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

  839ر22 338ر35يف بداية ال�شنة 

 499ر12 891ر100الإ�شافات

 - )749(املحول اىل �شيارات ومعدات

338ر48035ر135يف نهاية ال�شنة

ان تكلفة امل�شاريع حتت التطوير تتعلق ب�شكل رئي�شي مب�شروعي م�شنع ال�شودا القلوية وم�شنع اإي دي �شي .

09 الأعمال الن�شائية قيد التنفيذ

2009 2010البيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

 224ر503ر3 033ر106ر4يف بداية ال�شنة 

597ر062607ر51ال�شافات

)788ر4()306(املحول اىل ال�شيارات واملعدات

033ر106ر4 789ر156ر4

ان الأعمال الإن�شائية قيد التنفيذ متثل التكاليف التي تكبدتها ال�شركة التابعة واملتعلقة باإن�شاء م�شنع بروبان ديهودروجيني�شن والبوليربوبلني يف مدينة اجلبيل ال�شناعية يف 

اململكة العربية ال�شعودية .  متثل تكاليف الإن�شاءات كما يف 31 دي�شمرب 2010م تكاليف اإن�شاءات عن عقود خمتلفة وتكاليف مبا�شرة لإعداد الأ�شل للعمل يف املوقع والظروف 

املواتية كما هو متوقع من الإدارة . ان التكاليف املبا�شرة ت�شمل تكاليف موظفني وتكاليف اعداد املوقع وتكاليف الرتكيب ور�شوم ترخي�س واأتعاب مهنية وتكاليف اقرتا�س .  

وقد بلغت تكاليف التمويل املر�شملة من قبل ال�شركة التابعة خالل ال�شنة 4ر89 مليون ريال �شعودي )2009 : 101 مليون ريال �شعودي( . ان من�شاآت ال�شركة التابعة يتم بناءها 

على ار�س ا�شتاأجرتها ال�شركة الأم من الهيئة امللكية للجبيل وينبع والتي مت تاأجريها من الباطن اىل ال�شركة التابعة . علمًا باأن عقد الإيجار هو لفرتة 30 �شنة ابتداًء من 

العام 2006 وميكن جتديد فرتة عقد اليجار بناًء على اتفاق جميع الأطراف .
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010 ال�شيارات واملعدات

اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�س ح�شاب ال�شتهالك هي كما يلي :

4 �شنوات ال�شيارات    

2 اىل 10 �شنوات الأثاث واملعدات املكتبية   

املجموع 2009املجموع 2010الأثاث واملعدات املكتبيةال�شياراتالبيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

التكلفة :

017ر7957ر95220ر84316ر3  يف بداية ال�شنة

527ر3759ر41310ر9629لال�شافات

788ر4---  للمحول من العمال الن�شائية قيد التنفيذ

-055ر0551ر1-  للمحول من م�شاريع حتت التطوير

)537( )533ر1( )203ر1()330(لال�شتبعادات

795ر69220ر21730ر47526ر4  يف نهاية ال�شنة

ال�شتهالك :

535ر2371ر7665ر4713ر1  يف بداية ال�شنة

827ر7963ر7815ر0154ر1  املحمل لل�شنة

)125()778()557()221(  لال�شتبعادات

237ر2555ر99010ر2657ر2  يف نهاية ال�شنة

 �شايف القيمة الدفرتية:

437ر22720ر18 210ر2  يف 31 دي�شمرب 2010

558ر18615ر37213ر2  يف 31 دي�شمرب 2009

011 املعامالت مع جهات ذات عالقة 

فيما يلي املعامالت الرئي�شية التي متت مع اجلهات ذات عالقة خالل ال�شنة :

-قدمت احدى اجلهات املنت�شبة لل�شركة خدمات اإن�شاء اىل ال�شركة ، وقد بلغ اجمايل املحمل بهذا اخل�شو�س 8ر88 مليون ريال �شعودي )2009: "ل�شيء" ريال �شعودي( .

-بلغت م�شرتيات املواد خام من احدى اجلهات املنت�شبة خالل ال�شنة 8ر80 مليون ريال �شعودي )2009: 52 مليون ريال �شعودي( .

-قامت ال�شركة خالل العام ببيع جزء من منتجاتها التجريبية اىل اإحدى اجلهات ذات العالقة مببلغ 047ر1 مليون ريال �شعودي )2009: 3ر117 مليون ريال �شعودي( .

تعتمد الأ�شعار و�شروط الدفع اخلا�شة بهذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة . وقد اأظهرت املبالغ امل�شتحقة من جهات منت�شبة يف الإي�شاح 6 حول القوائم املالية املوحدة .
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تقرير مراجعي احل�شابات

التقرير ال�شنوي 2010

012 الدائنون واملبالغ امل�شتحقة الدفع

20102009البيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

829ر111  299ر108دائنون جتاريون

042ر72 564ر180م�شاريف م�شتحقة الدفع ومطلوبات اخرى

871ر863183ر288

013 دفعات لقاء ت�شهيالت اإ�شالمية 

قامت ال�شركة التابعة خالل عام 2006 بتوقيع اتفاقية ت�شهيالت اإ�شالمية ) اأي. اف. ايه ( مببلغ 6ر276 مليون دولر اأمريكي )037/3ر1 مليون ريال �شعودي ( تقوم من 

خاللها البنوك التجارية بامل�شاهمة يف توفري موجودات امل�شروع على اأ�شا�س ملكية م�شرتكة والتى �شوف يتم تاأجريها لحقا عند انتهاء امل�شروع لل�شركة التابعة بايجار �شنوي 

يتم احت�شابه على اأ�شا�س املعدل ال�شائد بني البنوك يف لندن ) ليبور ( اإ�شافة اىل 95ر1% .  و�شوف تقوم ال�شركة التابعة لحقًا ومبوجب اتقافية �شراء ومتلك منف�شلة ب�شراء 

الأ�شول اأعاله من البنوك خالل مدة اإحدى ع�شرة �شنة وذلك بعد �شتة ا�شهر من اكتمال امل�شروع . وقد بلغت الت�شهيالت امل�شحوبة من قبل ال�شركة التابعة كما يف 31 دي�شمرب 

2010م مبلغ 6ر276 مليون دولر اأمريكي )2009 : 246 مليون دولر اأمريكي( من اجمايل الت�شهيالت املتاحة . مت اإدراج الق�شطني امل�شتحقني ال�شداد يف 2010 والبالغني 

1ر31 مليون ريال �شعودي )2010 : 6ر15 مليون ريال �شعودي( �شمن املطلوبات املتداولة يف قائمة املركز املايل املوحدة .

قامت ال�شركة التابعة بالدخول مع البنوك التجارية يف عقد مقاي�شة ا�شعار الفائدة وذلك لإدارة خماطر التغري يف ا�شعار الفائدة وذلك بقيمة ا�شمية ترتاوح من 71ر16 

مليون دولر امريكي ) 68ر62 مليون ريال �شعودي ( اىل 79ر503 مليون دولر امريكي ) 889/71ر1 مليون ريال �شعودي ( بدون اأي عالوة مقدما .  ان خيار �شعر الفائدة 

الثابت هو 105ر5% �شنويا وميكن ممار�شة هذا اخليار ابتداء من 29 يونيو 2007 وذلك على اأ�شا�س ن�شف �شنوي ولغاية 31 دي�شمرب 2016م .

014 القرو�س لأجل

20102009البيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

)"SIDF"( 000ر400 000ر400قر�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

)"PIF"( 990ر937 990ر937قر�س �شندوق ال�شتثمارات العامة

990ر337ر1 990ر337ر1

-)850ر108(ناق�شًا : الق�شط اجلاري من القرو�س لأجل

990ر337ر1 140ر229ر1

)SIDF( قر�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

قامت ال�شركة التابعة يف 18 يونيو 2007م بتوقيع اتفاقية قر�س لأجل مببلغ 400 مليون ريال �شعودي مع �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي . ان هذا القر�س م�شمون برهن 

موجودات والتنازل عن عوائد التاأمني وحقوق التقنية و�شمانات من ال�شركاء بح�شب ح�ش�شهم يف ال�شركة التابعة . ي�شتحق القر�س ال�شداد على 13 دفعة ن�شف �شنوية 

مببالغ خمتلفة ابتداًء من 15 �شعبان 1432هـ )املوافق 17 يوليو 2011( .  تت�شمن اتفاقية القر�س �شروط الحتفاظ بن�شب مالية حمددة خالل فرتة القر�س .  قامت ال�شركة 

التابعة ب�شحب مبلغ 400 مليون ريال �شعودي من هذا القر�س حتى 31 دي�شمرب 2010م ) 2009 : 400 مليون ريال �شعودي(  .

) PIF ( قر�س �شندوق ال�شتثمارات العامة

وقعـت ال�شركة التابعـة يف 31 اأكتوبر 2007م اتفاقيـة قر�س لأجل مببلغ 250 مليـون دولر اأمـريكي )937/5 مليون ريال �شعودي( مع �شندوق ال�شتثمارات العامة . يحمل 

القر�س فائدة بن�شبة ليبور زائدا هام�س 5ر0% . ي�شـدد القر�س على ع�شرين ق�شط ن�شف �شنوي مت�شاوية ابتداًء من مايو 2011 . ان القر�س م�شمون برهن اأ�شول ال�شركة 

التابعة من خالل �شك داخلي يتم تنفيذه بني البنوك التجارية وفقا لتفاقية الت�شهيالت الإ�شالمية .  قامت ال�شركة التابعة ب�شحب مبلغ 250 مليون دولر امريكي من اجمايل 

الت�شهيالت املتاحة حتى 31 دي�شمرب 2010م )2009 : 250 مليون دولر اأمريكي( .
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015 الزكاة

20102009البيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(تتاألف الزكاة املحملة مما يلي :

200ر1 200ر1خم�ش�س ال�شنة احلالية

200ر1 200ر1املحمل لل�شنة

احلركة يف املخ�ش�س :

20102009البيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(كانت احلركة يف خم�ش�س الزكاة على النحو التايل

-200ر1يف بداية ال�شنة

200ر1 200ر1املجنب خالل ال�شنة

200ر1  400ر2يف نهاية ال�شنة

موقف الربوط الزكوية

مت اإنهاء جميع الربوط الزكوية لل�شركة الأم و�شركتها التابعة عن جميع ال�شنوات حتى العام 2004 . وقد �شدر الربط الزكوي لل�شركة الأم عن العام 2005 مع مطالبة بالتزام 

زكوي اإ�شايف مببلغ 69ر4 مليون ريال �شعودي ، وقد اعرت�شت ال�شركة الأم على هذا الربط لدى جلنة العرتا�س البتدائية .  اإن الربوط الزكوية لل�شركة الأم لل�شنوات من 

2006 اىل 2009 مل ت�شدر بعد من قبل م�شلحة الزكاة والدخل ، كما اأن الربوط الزكوية وال�شريبية لل�شركة التابعة لل�شنوات من 2005 اىل 2009 مل يتم اإ�شدارها بعد .

016 حقوق الأقلية

متثل حقوق الأقلية ح�شة �شركة بازل ارابيا انف�شتي�شمنت�س يف �شركة الواحة للبرتوكيماويات والبالغة %25 .
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التقرير ال�شنوي 2010

خماطر العمالت

تتمثل خماطر العمالت يف التقلبات التي تطراأ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية . وتتعر�س املجموعة للتقلبات يف اأ�شعار �شرف 

العمالت الأجنبية يف �شياق اأعمالها العادية . ومل جتر املجموعة خالل ال�شنة اأية معامالت هامة بعمالت غري الريال ال�شعودي والدولر الأمريكي واليورو .

020 القيم العادلة لالأدوات املالية

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على اأ�شا�شه مبادلة اأ�شل ما اأو �شداد التزام ما بني اأطراف مدركة وراغبة وعلى اأ�شا�س ال�شعر الفوري للمعاملة يف تعامالت ال�شوق 

املبا�شرة . تتاألف املوجودات املالية للمجموعة من النقد وما يف حكمه واملدينون واحل�شابات املدينة الأخرى واملبالغ املدفوعة مقدمًا ، وتتاألف مطلوباتها املالية من القرو�س 

لأجل والدائنون واملبالغ امل�شتحقة الدفع .

وتعتقد الدارة باأنه ل يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لالأدوات املالية لدى املجموعة وقيمها الدفرتية كما يف نهاية العام .

021 اأرقام املقارنة

اأعيد ت�شنيف بع�س اأرقام املقارنة للعام املا�شي مبا يتما�شى مع عر�س ال�شنة احلالية .

 

017 امل�شاريف الإدارية والعمومية

20102009البيان

ريال �شعودي )بالألوف(ريال �شعودي )بالألوف(

 490ر29 351ر9تكاليف املوظفني

223793ايجار

1076ا�شرتاكات

 482 66دعاية وعالقات عامة

587ر3168ر1اخرى

428ر96639ر10

018 الرتباطات الراأ�شمالية

لدى املجموعة التزامات راأ�شمالية م�شتقبلية مببلغ 219 مليون ريال �شعودي )2009 : 7ر75 مليون ريال �شعودي( .

اأعيد ت�شنيف بع�س اأرقام املقارنة للعام املا�شي مبا يتما�شى مع عر�س ال�شنة احلالية 0

019 اإدارة املخاطر 

خماطر اأ�شعار العمولة

تتمثل خماطر اأ�شعار العمولة يف التقلبات التي تطراأ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�شعار العمولة يف ال�شوق . وتتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�شعار العمولة على اأ�شولها 

التي حتمل عمولة مبا يف ذلك الودائع البنكية وعلى التزاماتها التي حتمل عمولة مبا يف ذلك القرو�س لأجل والدفعات لقاء الت�شهيالت الأ�شالمية .

خماطر الئتمان

تتمثـل خماطر الئتمان يف اخفاق اأحد طريف الأداة املاليـة يف الوفاء بالتزاماته والت�شبب بخ�شارة مالية للطرف الآخر . ول تتعر�س املجموعة ملخاطر ائتمان كبرية حيث اأنها مل تبداأ 

ن�شاطها التجاري بعد . ويتم ايداع النقد لدى بنوك حملية ذات ت�شنيف ائتماين قوي .

خماطر ال�شيولة 

تتمثل خماطر ال�شيولة يف مواجهة املجموعة لل�شعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية . وتدير املجموعة خماطر ال�شيولة ب�شمان توفر الت�شهيالت 

البنكية . 
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�سركة �ل�سحر�ء للبرتوكيماويات
�سركة م�ساهمة �سعودية

اإدارة العالقات العامة
هاتف: 7777 356 )3( 966+

public_relations@saharapcc.com :الربيد الإلكرتوين

عالقات امل�ساهمني
هاتف: 7788 356 )3( 966+

shareholders@saharapcc.com :الربيد الإلكرتوين

�س.ب. 11166 الرمز الربيدي: 31961
مدينة اجلبيل ال�سناعية
اململكة العربية ال�سعودية


