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۳٤


جدول رقم ٤-٣-أ: تفاصيل ملكية شركة مجموعة الزامل كما في ٢٠١١/٩/٢٦م   


































 




جدول رقم ٤-٣- ب: تفاصيل ملكية مساهمي شركة مجموعة الزامل في رأسمال شركة الصحراء للبتروكيماويات كما في ٢٠١١/٩/٢٦م

    
    
    
    
    
    
    
    





۳٥

شركات المشاريع المشتركة وهيكل المجموعة  ٤-٤


 



شركات المشاريع المشتركة القائمة  ١-٤-٤
شركة الواحة 




 

             




(TSOC) شركة التصنيع والصحراء ل´وليفينات


            

TSOC




TSOC
SEPC

SAAC
 (SEPC) الشركة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين

               
TSOC
               
        

SEPC

SEPC
 

               SEPC 



شركات المشاريع المشتركة تحت ا�نشاء  ٢-٤-٤
(SAMAPCO) شركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات

SAMAPCO




۳٦


             



(NPG) مشروع النيوبنتيل جليكول



SojitzMitsabishiGasChemicals

corporation

 NPG 
        
NPG


(SAAC) الشركة السعودية لحامض ا�كريليك المحدودة

SAAC
TSOC

TSOC 
SAAC



SAAC
SAAC
SAMCO                
SAPCO



U&O
(SAMCO) الشركة السعودية لمونمرات ا�كريليك

SAMCO
SAAC

SAMCOSAAC

SAMCO 

 SAMCO    

SAAC
SAMCO   –  
     SAPCO       
SAAC





۳۷

 (SAPCO) مشروع شركة البوليمرات فائقة االمتصاص

SAPCO
SAAC
  
SAAC

SAPCO

SAPCO
            
SAMCO
          SAPCO 

SAAC
مشروع البوتانول


RTIPSAAC
SAAC






 isobutyraldehyde         
SAAC
SAAC






۳۸

جدول رقم ٤-٤: هيكل مجموعة شركة الصحراء كما في ديسمبر ٢٠١٠م 

 

 
 

   
   

 

 

 

  

 
  

 


































































  














































الهيكل التنظيمي ٥-٤






SAMAPCO 
SAMAPCO 



۳۹







 
جدول رقم ٤-٥ الهيكل التنظيمي لشركة الصحراء كما في ٣١ أغسطس ٢٠١١م

 

 

IQGOE’G ¢ù∏›

äBÉaÉµŸG áæ÷
äÉë«°TÎdGh

ájò«ØæàdG áæé∏dGá©LGôŸG áæ÷

¿GóªMÉH ídÉ°U
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

…óeÉ¨dG óªfi
IQGOG πã‡

á«∏µdG IOƒ÷G

…ôª°ûdG OÉªM
ΩÉY ôjóe

IQGOE’G ¿hDƒ°ûdG

ôZÉ°T
á«dÉŸG ΩÉY ôjóe

√É°T ∫GÒa
ΩÉY ôjóe
§«£îàdG
ôjƒ£àdGh

…óeÉ¨dG »∏Y
ΩÉY ôjóe
™jQÉ°ûŸG

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ôjóe
á«eƒµ◊G äÉbÓ©dG ôjóe

»YÉæ°üdG øeC’Gh áeÓ°ùdGh
º°ùb ¢ù«FQ

»æ¡ŸG ÖjQóàdG
ôjóe

áeÉ©dG äÉeóÿG
áÑ°SÉëŸG ôjóe

äÉeóÿG ôjóe
™jQÉ°ûª∏d á«æØdG

 ºYO º°ùb ¢ù«FQ
äÉeƒ∏©ŸG  á«æ≤J äÉeóN

º°ùb ¢ù«FQ
∫ƒ∏◊G äGAÉØc

¢ù«FQ
øeC’G º°ùb

ôjóe
áeÉ©dG äÉbÓ©dG

ôjóe
OGóeE’G IQGOEG

º°ùb ¢ù«FQ
äÉjÎ°ûŸG

 §«£îJ ¢Sóæ¡e
áØ∏µàdGh ´hô°ûŸG

º°ùb ¢ù«FQ
™jQÉ°ûŸG á°Sóæg

º°ùb ¢ù«FQ
áë°üdG

áeÓ°ùdGh

º°ùb ¢ù«FQ
ôjƒ£àdGh èeÉfÈdG

™jQÉ°ûŸG ôjóe ¿Éé«dódG …ó°TQ
‹ÉŸG ôjóŸG

ôjóe
ôjƒ£àdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG

øjOQƒŸG º°ùb ¢ù«FQ
á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh

º°ùb ¢ù«FQ
∞«XƒàdGh äÉ°†jƒ©àdG

¿hDƒ°T º°ùb ¢ù«FQ
…QGOE’G ôjƒ£àdGh ÚØXƒŸG

º°ùb ¢ù«FQ
≥jô◊G AÉØWEG

±ô°ûe
á«eƒµ◊G äÉbÓ©dG



التخطيط والتطوير ١-٥-٤



               








 



٤۰

الصيانة والخدمات الفنية ٢-٥-٤


                 



"" 

الشئون المالية ٣-٥-٤



 







"" 

الشئون ا�دارية ٤-٥-٤

  
     
            



السالمة و ا¢من الصناعي ٥-٥-٤






المشاريع ٦-٥-٤

                  





إدارة الجودة الشاملة ٧-٥-٤

         









٤۱

تقنية المعلومات ٨-٥-٤


  

 



الخدمات المشتركة  ٩-٥-٤


NPGSAMAPCO







 




قسم الصيانة والخدمات الفنية (وقسم تكنولوجيا المعلومات) أ) 







SAMAPCO




قسم الشئون المالية ب) 

     
SAMAPCO

جدول رقم ٤-٥-(أ) - تقسيم إدارة الشؤن المالية












SAMAPCO


*










٤۲












SAMAPCO











وصف المشاريع ٦-٤

المشاريع القائمة  ١-٦-٤
مشروع شركة الواحة  ١-١-٦-٤

رعاة المشروع 






  جدول رقم ٤-٦: هيكل الِملكية لشركة الواحة 



























 –







٤۳

المشروع






                 






  












جدول رقم ٤-٧: رسم توضيحي لهيكل مشروع شركة الواحة

 467 ktpa

  

 

ájOƒ©°ùdG ƒµeGQCG
ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG

Ú∏«KG ‹ƒÑdGh Ú∏«ãjCÓd

35 ktpa

450 ktpa

590 ktpa

Ú∏«HhôH¿ÉHhÈdG áLQóg ™æ°üe

¿ÉHhÈdG RÉZ Ú∏«ãjC’G

Ú∏«HhôH ‹ƒÑdG ™æ°üe

Ú∏HhôH ‹ƒÑdG

∫RÉH



الهيكل التنظيمي لشركة الواحة 

  








٤٤

جدول ٤-٨ الهيكل التنظيمي لشركة الواحة كما في ٣١ أغسطس ٢٠١١م




















































































التقنية المستخدمة في المشروع 


UOP




Spherizone


التزود باللقيم الخام 

البروبان


 polymergradepropylene
              





٤٥




االيثيلين

 




SEPC

 
          SEPC    


التسويق والبيع 



  





تكاليف المشروع


                    






 
 


الجدول رقم ٤-٩  التكاليف التقديرية لمشروع شركة الواحة  


EPC








*



٤٦




















  



ملخص القوائم المالية 


جدول رقم ٤-١٠ ملخص القوائم المالية لشركة الواحة (مليون ريال سعودي)























الوضع الحالي للمشروع





""





      catalyst         





٤۷



" 

"

 perofrmancetest
 "" 

 ""
(EPC Contract) نشاء	عقد الهندسة والتوريد وا

                    
 ""DaelimTechnimont
"
 "PP" "PDH
"
 """  "" "





 



اختبارات ا�داء



 




(PDH بي دي اتش) مصنع البروبلين 


readyfor ""readyforcoldrun ""

startup

highdelta
pressures





"UOP

 




٤۸

    "  "



 (PP بي بي) مصنع البولي بروبلين


readyfor ""readyforcoldrun ""

startup


FAG

 




PDH

Burckhardt
 


  " "
اÐداء المتكامل لمصنع الواحة 




اتفاقيات تمويل شركة الواحة للبتروكيماويات

""
"" – ""

٢-١-٦-٤ (SEPC) مشروع الشركة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين

ُرعاة المشروع 

 



SEPC





٤۹

(SEPC) جدول رقم ٤-١١: هيكل ِملكية الشركة السعودية لاليثيلين و البولي ايثيلين

   

    

   
   
































TSOC
 SAACSEPC
TSOC


المشروع 






  ""                










                  
agriculturalgreenhouse





٥۰

 (SEPC) جدول رقم ٤-١٢ : رسم توضيحي لمشروع الشركة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين

 

  

 

   

 

650 ktpa 1,058 ktpa

400 ktpa

400 ktpa 400 ktpa 284  ktpa 

400 ktpa

 
 

208 ktpa

    

ájOƒ©°ùdG ƒµeGQCG

¿ÉHhÈdG RÉZ¿ÉãjE’G RÉZ

(ôcGôµdG) Ò°ùµàdG IóMh Ú∏HhôH

‹ÉY Ú∏«ãjEG ‹ƒÑdG IóMh
áaÉãµdG

Ú∏«ãjEG ‹ƒÑdG IóMh
áaÉãµdG ¢†Øîæe

Ú∏«ãjEG ‹ƒH
áaÉãµdG ‹ÉY

Ú∏«ãjEG ‹ƒÑdG
áaÉãµdG ¢†Øîæe

∫RÉH / ™«æ°üàdG
™«æ°üàdG ácô°T

AGôë°üdGh
äÉæ«Ø«dhCÓd

/ AGôë°üdG
¿OÉ©e

Ú∏ãjEG



(SEPC)  الهيكل التنظيمي للشركة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين



٥۱

SEPC
جدول رقم ٤-١٣ : الهيكل التنظيمي للشركة السعودية لاليثيلين و البولي ايثيلين (SEPC) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م٭










































































SEPCSEPC٭



٥۲

التقنية المستخدمة في المشروع

Cracker



ACPHastalen

Lupotecht
إمداد اللقيم الخام 

SEPC
غاز البروبان

SEPC


 SEPC


غاز االيثان

SEPC

 




التسويق والبيع 





                  
SAMAPCO
SPC
SAMAPCO




SPCSAMCO


ملخص القوائم المالية 

    TSOC    




٥۳

جدول رقم ٤-١٤: ملخص القوائم المالية الموجزة لشركة التصنيع و الصحراء ل´وليفينات (TSOC) (بماليين الرياالت السعودية)























SEPC
جدول رقم ٤-١٥: القوائم المالية للشركة السعودية لاليثيلين و البولي ايثيلين (SEPC) (بماليين الرياالت السعودية)




















مشاريع تحت التطوير  ٢-٦-٤
١-٢-٦-٤  (SAMAPCO) مشروع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

ٌرعاة المشروع 

           


 



٥٤

(SAMAPCO)  جدول رقم ٤-١٦: هيكل مساهمة شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

  

    

   äÉjhÉª«chÎÑ∏d AGôë°üdG ácô°T øjó©à∏d á«Hô©dG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG

äÉjhÉª«chÎÑ∏d ¿OÉ©e h AGôë°üdG ácô°T

%50 %50



المشروع 

SAMAPCO 

SAMAPCO




 electrolyse








 SAMAPCO


AlumCo ""








٥٥

(SAMAPCO) الجدول رقم  ٤-١٧: رسم تخطيطي لمشروع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

227 ktpa

 

     

  

  

 

383 ktpa 85 ktpa

250 ktpa 300 ktpa

ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
Ú∏«KEG ‹ƒÑdGh Ú∏«KEÓd

Ú∏«KE’G ójQƒ∏c ÊÉK ™æ°üeQƒ∏µdG‹ÉµdG Qƒ∏µdG ™æ°üe

á«dhódG ìÓeC’G øjó©J ácô°T

Ú∏«KE’G ójQƒ∏c ÊÉKájhÉµdG GOƒ°üdG

á«dhódG ¥ƒ°ùdGh) ¿OÉ©e
(ƒµeƒdCG ácô°T ∫ÉªàcEG ≈àM

á«∏ëŸG ¥Gƒ°SC’G
á«dhódGh

Ú∏«KEGí∏e



التقنية المستخدمة في المشروع

mernbranecelltechnology
UhdeGmbh

mercuryanddiaphrayncellbasedtechnology

directchlorinationtechnology
UhdeVinnolitGmbH& CoKG

GmbH

 



توريد اللقيم

الملح 



 



٥٦

                 
SAMAPCO

االثيلين 





SEPCSAMAPCO
              SEPC 
SAMAPCOSEPC

SAMAPCO


التسويق والبيع 


""

         "AlumCo"

               
SAMAPCO
                   

SABICTerminalServicesCompany
تكاليف المشروع

SAMAPCO

SAMAPCO
    
 
SAMAPCO
       SAMAPCO       
                
     SAMAPCO    
      


SAMAPCO
SAMAPCO


    SAMAPCO           
 
 





٥۷

                  
informationmemorandum


(SAMAPCO) جدول رقم ٤-١٨: التكاليف التقديرية لمشروع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات


EPC



































الوضع الحالي للمشروع


SAMAPCO

SAMAPCO

"    "

 SAMAPCO




            

" "SAMAPCO



٥۸

SAMAPCO
EDC 
Piperackfoundation


       SAMAPCO        
""
 ""AlumCo ""
AlumCo
SAMAPCO
SAMAPCOAlumCo ""

٢-٢-٦-٤ (NPG) مشروع النيوبنتيل جليكول

ُرعاة المشروع

 NPG

MitsubishGas              

SojitzCorporationChemicalCoInc

(NPG) الجدول رقم ٤-١٩: هيكل ِملكية مشروع النيوبنتيل جليكول












 










المشروع

           NPG     
iso
      SAAC      butyraldehyde
 NPG          formaldehyde 
NPGNPG
NPG






٥۹

alkydresinssaturatedpolyester 

(NPG)

33 ktpa  

45 ktpa

ktpa38

∫ƒfÉª«c ácô°T
ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG

∂«∏jôcC’G ¢†eÉ◊
IOhóëŸG

∫EG ¬jCG »H - iBG ó«gódÉeQƒa

∫ƒµjÓL π«àæHƒ«f ™æ°üe

∫ƒµ«∏L π«àæHƒ«f

á«∏ëŸG ¥Gƒ°SC’G
á«dhódGh



التقنية المستخدمة في المشروع 

MitsubishiGasChemicalNPG
hydroxylpivaldehyde ""CoInc
formaldehydeisobutyraldehydealdolization
resinNPGNPG





٦۰

توريد اللقيم

 (iso-butyraldehyde) ايزو-بيوتيرالدهايد

isobutyraldehydeNPG
SAACNPG

(formaldehyde) فورمالدهايد

NPGFormaldehyde
 

شراء المنتج 

NPGFormaldehyde



تكاليف المشروع

NPG
  NPG  
                

NPG




informationmemorandum


(NPG) الجدول رقم  ٤-٢١: التكاليف المقدرة لمشروع النيوبنتيل جليكول


EPC
















MitsubishiGasChemicalCoInc
SojitzCorporation













٦۱

الوضع الحالي للمشروع

NPG 




مشروع مجمع االكريالت المتكامل ٣-٢-٦-٤

مشروع مجمع االكريالت المتكامل والرعاة

 








٦۲

جدول رقم  ٤-٢٢: هيكل الِملكية لمجمع االكريالت المتكامل

   

    
  

%65 %22 %13

%75
%25

%33 %33
%50

%50

  

%75%25

%33

™«æ°üàdG ácô°T

∂fƒØjG

¢UÉ°üàeE’G á≤FÉa äGôª«dƒÑdG ™æ°üe

¢UÉ°üàeE’G á≤FÉa äGôª«dƒÑdG ácô°T
ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG

IOhóëŸG ∂«∏jôcC’G ¢†eÉ◊

™bƒŸG êQÉN äBÉ°ûæeh ≥aGôe

∫ƒfÉà«ÑdG ´hô°ûe

∫ƒfÉà«ÑdG ™æ°üe

hGO
/ájOƒ©°ùdG hGO ácô°T

ácÎ°ûŸG ™jQÉ°ûª∏d ƒµeGQCG
ájOƒ©°ùdG ¿É«c

ƒµeGQG

∂«∏jôcC’G ¢†eÉM ™æ°üe

ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
IOhóëŸG á«∏jôcC’G äGô‰ƒª∏d

hGO

äÉjhÉª«chÎÑ∏d AGôë°üdG ácô°T
™«æ°üàdG ácô°T

äÉæ«Ø«dhCÓd AGôë°üdGh



 
U&O


 ستشترك أربعة شركات مشاريع مشتركة في تأسيس مجمع االكريالت المتكاملة: 

           SAAC    
SAAC
           ""

 U&OSAPCO



SAAC
            
       SAAC       


SAPCOglacialacrylicacid
SAACbutylacrylate







٦۳

SAACSAPCO
SAPCO
glacialacrylicacid

SAPCO
SAAC
 



SAAC
RTIP
SAAC
RTIP

isobutyraldehyde
SAACHNM
H/NM
SAAC
isobutyraldehyde
            







٦٤

 جدول رقم ٤-٢٣: مخطط مجمع االكريالت المتكامل



 

 


(RTIP)

    
 

 

 

 

 

 
 

 

Nm³/Hr9000 

 

Nm³/Hr3000 

Nm³/Hr6000 
 
 

  


(RTIP)



 





























 

 































 




























٦٥


الشركة السعودية لمونمرات ا�كريليك (SAMCO) ومصنع حامض ا�كريليك 

تقنية المشروع

Rohm& HaasDow
Acrolein




glacialacrylicacid
butylacrylate
2EthylhexylAcrylate   


توريد اللقيم

البروبلين 

                
          SEPC      SAMCO
      TSOC      SAMCO  
SEPCSEPC

 SEPC





 
 –SAAC
SAAC

SAAC
البوتانول 


SAAC



التسويق وبيع ا	نتاج 

glacialacrylicSAMCO
SAPCOacid
glacialacrylicacid




    SAAC            






٦٦

تكاليف المشروع

       SAMCO        
SAAC
SAMCO




SAMCO
 exportcreditagency

SAMCO

                  
information            ECA
ECAmemorandum
ECA


(SAMCO) جدول رقم  ٤-٢٤ :التكلفة التقديرية لمشروع الشركة السعودية للمونمرات ا�كريليك


EPC























TSOC        
SEPC




SAAC











ECA








U&OSAPCOSAAC



٦۷

الوضع الحالي للمشروع


SAMCO
  
"       SAMCO

"

SAMCO





SAMCO


SAMCOearlyworksagreement


مشروع الشركة السعودية للبوليمرات فائقة االمتصاص (SAPCO) ومصنعها

التقنية المستخدمة في المشروع

SAP ""
SAP "" SAAC
  
 
  

Procter& Gamble 
توريد اللقيم 

(Glacial Acrylic Acid) حامض الجليشيل اكريليك

SAPCO
SAPCOglacialacrylicacid
SAPCOSAMCO
glacialacrylicacid
SAPCOSAMCO


الصودا الكاوية

SAAC


التسويق وبيع ا	نتاج 


SAMCO 
 ""





٦۸

تكاليف المشروع

SAPCO
SAAC
SAMCO
TSOC


         SAPCO  




                  
information            ECA
ECAmemorandum


ECA
(SAPCO) الجدول رقم ٤-٢٥:التكلفة التقديرية لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات فائقة االمتصاص


EPC

















TSOC

SEPC



SAAC

""












٦۹

الوضع الحالي للمشروع


 SAPCO


""SAPCO

SAPCO


SAPCO

""

 ""SAAC










 مشروع البوتانول ومصنع البوتانول

التقنية المستخدمة في المشروع

OxoProcesshydroformylation


توريد اللقيم 

البروبيلين

SAAC






RTIP


مبيعات الغاز 

SAAC





RTIP 




۷۰

التسويق وبيع ا	نتاج

  
   RTIP    SAAC  
        SAMCO 
SAMCO
SAAC






isobutyraldehydeSAAC


NPG


تكاليف المشروع





SAAC
TSOC
SEPCTSOC








جدول رقم ٤-٢٦: التكاليف التقديرية لمشروع البوتانول 
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جدول رقم٤-٢٨: التراخيص والشهادات
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الجدول رقم ٤-٢٩: تقسيم العاملين بشركة الصحراء حسب القسم في ٢٠١١/٠٨/٣١م
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الجدول رقم ٤-٣٠ : تقسيم العاملين بشركة الصحراء وفقا للجنسية في ٢٠١١/٠٨/٣١م
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جدول ٦-١ مجلس إدارة شركة الصحراء كما في ٢٠١١/٠٩/٢٦م
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ا�دارة العليا لشركة الصحراء ٢-١-٦
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جدول ٦-٤ ا�سهم المملوكة بصورة مباشرة في الشركة بواسطة أعضاء ا	دارة العليا لشركة الصحراء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م
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جدول (٦-٦) السير الذاتية �فراد فريق ا	دارة العليا بشركة الصحراء
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جدول رقم ٦-٨: السيرة الذاتية لباقي أعضاء مجلس إدارة شركة الواحة
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ا�دارة العليا لشركة الواحة ٢-٣-٦
جدول رقم ٦-٩: الهيكل التنظيمي لشركة الواحة كما في ٣١ أغسطس ٢٠١١م  
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جدول ٦-١٤: السير الذاتية �فراد ا	دارة العليا للشركة السعودية ل¶ثيلين والبولي إثيلين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م





            

             












–













    
             









               











۱۰۱







     –          







SEPC


بالشركة  العليا  ا	دارة  وأفراد  ا	دارة  مجلس  أعضاء  بواسطة  الصحراء  شركة  مباشرة في  وغير  مباشرة  بصورة  المملوكة  ا�سهم   :٦-١٥ رقم  جدول 
السعودية ل¶ثيلن والبولي إثيلين (SEPC) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م










–
–

–––
–––

–––
–––

–––
–––

–––
–––
–––




–––

–––




۱۰۲
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  (SAPCO) جدول رقم ٧-٦: التكاليف التقديرية لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات فائقة االمتصاص
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(SAMCO) جدول رقم ٧-٨ التكاليف التقديرية لمشروع الشركة السعودية للمونمرات ا�كريليك




EPC



























TSOC


SEPC




SAAC





ECA







 
O&USAPCOsaac

 




۱۱٥

الهندسة والتوريد وا	نشاء 

     
SAMCO
  








رسوم الترخيص

     


 
تكاليف التطوير

               



تكاليف ما قبل التشغيل

SAMCO


البنود الطارئة 

   


تكاليف التمويل أثناء مرحلة ا	نشاءات


رأس المال العامل المبدئي

 




۱۱٦

جدول رقم ٧-٩ تفاصيل تكاليف مشروع الشركة السعودية للمونمرات ا�كريليك (SAMCO) حسب مراحل االنجاز (مليون ريال سعودي)













–

––
––

––
–
––










SAMCO



(NPG) االستثمار في مشروع نيوبنتيل الجليكول


SojitzCorporationMitsubishiGasChemicalCoInc
 




NPG
 






informationmemorandum


 (NPG) جدول رقم ٧-١٠: التكاليف التقديرية لمشروع نيوبنتيل الجليكول




EPC













۱۱۷









MitsubishiGasChemicalCoInc
SojitzCorporation











 


الهندسة والتوريد وا	نشاء 

 NPG        

 






رسوم الترخيص


                   

 
تكاليف التطوير

              



تكاليف ما قبل التشغيل

NPG


البنود الطارئة 

          


تكاليف التمويل أثناء مرحلة ا	نشاءات





۱۱۸

رأس المال العامل المبدئي

 


جدول رقم ٧-١١: تفاصيل تكاليف مشروع نيوبنتيل الجليكول (NPG) حسب مراحل االنجاز (مليون ريال سعودي)













–
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––
–
––










NPG 




(Butanol) االستثمار في مشروع البوتانول

 
    RTIP       SAAC 
 





SAAC
TSOC
SEPCTSOC


 





۱۱۹

جدول رقم ٧-١٢ التكاليف التقديرية لمشروع البوتانول 




EPC


















*


TSOC
SEPC



SAAC
RTIP










TSOCSAAC  *
TSOC



 


الهندسة والتوريد واالنشاء 


  








رسوم الترخيص

     


 



۱۲۰

تكاليف التطوير

               



تكاليف ما قبل التشغيل




البنود الطارئة 

          


تكاليف التمويل أثناء مرحلة ا	نشاءات


رأس المال العامل المبدئي

 


جدول رقم ٧-١٣: تفاصيل تكاليف مشروع البوتانول حسب مراحل االنجاز (مليون ريال سعودي)













–
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––
–
––



















(U&O) االستثمار في مشروع المرافق ومنشآت الخدمات

 
          U&O     
 SAAC





۱۲۱

U&O

                
            

ECA
 ECA              
        informationmemorandum        
ECA

ECA
 (U&O) جدول رقم ٧-١٤: التكاليف التقديرية لمشروع المرافق ومنشآت الخدمات




EPC
















TSOC


SEPC



SAAC



ECA






 


الهندسة والتوريد وا	نشاء 

U&O
   
 








۱۲۲

تكاليف التطوير


                


البنود الطارئة 

          


تكاليف التمويل أثناء مرحلة ا	نشاءات


رأس المال العامل المبدئي

 


جدول رقم ٧-١٥: تفاصيل تكاليف مشروع المرافق ومنشآت الخدمات (U&O) حسب مراحل االنجاز (مليون ريال سعودي)













——
——

—
——










U&O







۱۲۳

استخدام متحصالت اكتتاب حقوق ا�ولوية في عام ٢٠٠٩م  ٢-٧




الجدول رقم ٧-١٦ االستخدام المتوقع مقابل االستخدام الفعلي لمتحصالت اكتتاب حقوق ألولوية عام ٢٠٠٩م 





































     

    
     

     
     

SAMAPCO
     

SAMCO
     


SAPCO


     


     
     
     


     


     
     
     
     
     
     

bridgeloans
     
     







۱۲٤

االستثمار في مشروع شركة الواحة 







               


catalyst






 (SAMAPCO)  االستثمار في مشروع شركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات


SAMAPCO





SAMAPCO

SAMAPCO
EPC
SEC



SAMAPCO



(SAMCO) االستثمار في مشروع الشركة السعودية للمونمرات ا�كريليك

      
SAMCO


SAMCO

SAMCO
               
SAMCO



SAAC
TSOCSAMCO



۱۲٥

                 
SEPC

SAACSAAC
SAMCO

U&OSAPCO
(SAPCO) االستثمار في مشروع شركة البوليمرات فائقة االمتصاص






 

saac

SAPCO 

SAAC





ا	ستثمارات في الخدمات المشتركة



SecuritySystemsandFireandWaterSystems








المصروفات المرتبطة بتطوير المشاريع


 












۱۲٦

الرسملة والمديونية. ٨

 ""

""
الجدول ٨-١ رسملة ومديونية شركة صحراء

























الرسملة  ١-٨



















۱۲۷

المديونية ٢-٨
الجدول ٨-٢ أدناه يوضح الديون الحالية و المتوقعة في المستقبل



















































































































































Bridge

loan








*


*






 ""

































TSOC
  *


 """"

*



۱۲۸

حصص المساهمة في الشركة  ٣-٨

             

















۱۲۹

مناقشة ا	دارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. ٩
 

 –


 
""






 –




  "" 



""

 ""




إقرار أعضاء مجلس ا	دارة بخصوص المعلومات المالية ١-٩



                   



 















۱۳۰

السياسات المحاسبية الهامة ٢-٩

 







نظرة عامة على النشاط  ٣-٩



























TSOC
SEPC
SAAC
SAMCO
SAPCO

U&O
SAMAPCO
NPG


TSOC
"             SAAC  



۱۳۱

 "
شركة الواحة للبتروكيماويات


       BasellArabie InvestissementsSAS     


    







(TSOC) شركة التصنيع  والصحراء ل´وليفينات

TSOC





TSOC




TSOC
SAAC

SEPC
 (SAAC) الشركة السعودية لحامض ا�كريليك

SAAC

TSOC



(SAMAPCO) شركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات

SAMAPCO


(NPG) مشروع النيوبنتيل جاليكول



SojitzCorporationMitsubishiGasChemicalCoInc


مشروع البوتانول 

SAAC
                 



۱۳۲


(SAPCO) شركة البوليمرات فائقة االمتصاص

SAAC
Evonik

(U&O) منشآت المرافق  والمنشآت خارج الموقع

SAAC
  U&O            


 (SAMCO) الشركة السعودية للمونمرات ا�كريليك

 SAMCO    
 SAAC
 


 (SEPC) الشركة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين



LyondellBasellIndustries

HoldingsBV

نتائج العمليات ٤-٩

  
                


 



























 –


 –


 –























۱۳۳
























 –


 –


 –







































ا�يرادات  ١-٤-٩




 


SEPCTSOC










۱۳٤

























 –


 –













شركة الواحة

المبيعات 




                



 








 –





 –







 –



 –
 –



 –



 –





 –





 –
 –
 





 –
 –














۱۳٥

الحصة في نتائج شركة تابعة

TSOC







 SAAC


SAAC
إيرادات المرابحة


""

تكاليف المبيعات 






 –




 –







 –



 –
 –



 –



 –





 –





























المصاريف ا�دارية والعمومية ٢-٤-٩










۱۳٦




              


                










 –





 –







  –




 –
 –



 –



 –





 –



















تكاليف الموظفين








إيجار




اشتراكات


            


دعاية وعالقات العامة 






۱۳۷




مصاريف أخرى



مصاريف البيع و التوزيع ٣-٤-٩









































 –





 –





 –














تكاليف إصدار أسهم حقوق ا¢ولوية ٤-٤-٩

 






بنود دخل ومصاريف أخرى ٥-٤-٩




مصاريف ما قبل التشغيل  ٦-٤-٩




حقوق ا¢قلية  ٧-٤-٩

Basell
ArabieInvestissementsSAS



۱۳۸

مخصص الزكاة  ٨-٤-٩



قائمة المركز المالي  ٥-٩






















































 
 







الموجودات المتداولة ١-٥-٩

               





















































۱۳۹

النقد وما في حكمه









مدينون وحسابات مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما

                 

























































  




          
        



المخزون

                









۱٤۰







الموجودات غير المتداولة  ٢-٥-٩














































 






استثمارات في شركات تابعة 

   ""              
 ""

































TSOC







SAAC



 








۱٤۱




TSOC
SAAC

مشاريع تحت التطوير






















































SAMAPCO
SAPCO





ا�عمال ا	نشائية قيد التنفيذ


                  
            





۱٤۲








































































                 














 –




 –










































۱٤۳





 –




 –

































































–






  
 "" ""












الملكية، المنشآت، والمعدات 


                    





۱٤٤

المطلوبات المتداولة ٣-٥-٩








 –





 –





























































دائنون ومبالغ مستحقة الدفع








 –





 –









































۱٤٥




     GRIR            







المحتجزات المستحقة


 




UOP
UOP







القروض قصيرة ا�جل 

  "        "        




 










القرض اÐجل واتفاقية التسهيالت ا	سالمية-الجزء المتداول




مخصص الزكاة 





۱٤٦

المطلوبات غير المتداولة ٤-٥-٩








 –




 –





































































































































































۱٤۷


































































































































































۱٤۸









 
 
 
 







دفعات من تسهيالت اسالمية:



















 –




 –





















































۱٤۹




القروض اÐجلة







 –




 –





































  
 








 ""
           






               







القيمة العادلة لمقايضات الفائدة 

        








                      





۱٥۰




مخصص مكافأة نهاية الخدمة


      






حقوق المساهمين ٥-٥-٩







 –




 –





































 






رأس المال

 







احتياطي نظامي








۱٥۱

التغيير في القيم العادلة لعقود مخاطر أسعار الفائدة








 –




 –























































TSOC


حقوق ا�قلية 






۱٥۲

المركز المالي، والسيولة والبنود ا�خرى ٦-٩
































                 





التدفقات النقدية الناتجة من أعمال التشغيل ١-٦-٩



































    







  









۱٥۳
















     






            










            


التدفقات النقدية الناتجة من ا¢نشطة االستثمارية ٢-٦-٩



























    






              






SAAC



۱٥٤

ا¢نشطة التمويلية ٣-٦-٩






































معامالت ا�طراف ذات العالقة ٧-٩

             








SEPC












۱٥٥

االلتزامات االرتباطات الطارئة ٨-٩

























MIC




  EDCRI                  




التجارة الحالية والتوقعات ٩-٩




TSOC








بيان مسئولية ا	دارة عن البيانات المالية ١٠-٩













۱٥٦

سياسة توزيع ا�رباح. ١٠
                   
           


                 










 





 



۱٥۷

ملخص النظـام ا�سـاسـي. ١١
اسم الشركة ١-١١

""

المركز الرئيسـي للشـركة ٢-١١

 


أغراض الشركة:  ٣-١١






مـدة الشـركة ٤-١١

 


أسـهــم الشـركة ٥-١١







زيادة رأس المال ٦-١١










تخفيض رأس المال ٧-١١

 





تكوين مجلس ا	دارة ٨-١١

      
 



۱٥۸

صالحيات مجلس ا	دارة ٩-١١






 
 











 






 




مكافآت أعضاء مجلس ا	دارة ١٠-١١




        



صالحيات رئيس مجلس ا	دارة والعضو المنتدب ١١-١١


          



اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ١٢-١١








۱٥۹

               


الدعوة الجتماعات الجمعية العامة ١٣-١١









 






إجـراءات اجتماعات الجمعية العامة ١٤-١١







حقوق التصويت وإصدار القرارات ١٥-١١


 






النصـاب القانوني النعقاد اجتماعات الجمعية العامة ١٦-١١


   

 

 
                 

 

نقل ملكية ا�سهم ١٧-١١








۱٦۰

تصفية الشركة







   




۱٦۱

وصف ا�سهم. ١٢
رأس المال ١-١٢

















 





  

�سهم ٢-١٢







" "

حقوق التصويت ٣-١٢

 









 








۱٦۲

الجمعية العامة للمساهمين  ٤-١٢














 
  

 

 
  
 



                  



 

الزكاة ٥-١٢

 


حل الشركة وتصفيتها  ٦-١٢




 







۱٦۳

الدعاوى وإجراءات التقاضي. ١٣
               



 





۱٦٤

ملخص العقود المهمة. ١٤




شركة الصحراء ١-١٤

االتفاقيات المالية ١-١-١٤
اتفاقية مستوى الخدمة بين شركتي الصحراء والواحة ١-١-١-١٤

 "                   
            "








القرض قصير ا¢جل (bridging loan facility) بضمان متحصالت اكتتاب حقوق ا¢ولوية  ٢-١-١٤




""


SAMAPCO
SAMCO
SAPCO





 




 SIBOR


SIBOR


 
 
 
 TSOC


SEPCTSOC



۱٦٥

شركة الواحة ٢-١٤

اتفاقية مشروع مشترك ١-٢-١٤
اتفاقية المساهمين بعد التعديل وإعادة الصياغة  ١-١-٢-١٤

""BasellArabieInvestissementsSAS
                  





               












                  
shareholderssubordinatedloans




 





عقود ا�نشاء ٢-٢-١٤
عقد التصميم والهندسة والتوريد الخاص بشركة الواحة  ١-٢-٢-١٤

""
""""
        ""       



            





          




۱٦٦




















عقد إنشاء مشروع الواحة ٢-٢-٢-١٤







اتفاقية تنسيق بين شركة الواحة وتكنيمونت أس.بي.أيه ودايلم الصناعية المحدودة وتكنيمونت العربية المحدودة  ٣-٢-٢-١٤

ودايلم السعودية المحدودة

               
         
             

 







اتفاقيات خدمات إدارة المشروع ٣-٢-١٤
اتفاقيات الخدمات الهندسية خارج المملكة ١-٣-٢-١٤








 
 





۱٦۷

 





   








اتفاقية استشارات إدارة المشروع (داخل وخارج المملكة) ٢-٣-٢-١٤

 ""
"" – 



 




 



إتفاقية تنسيق �دارة المشروع ٣-٣-٢-١٤


                 
              


اتفاقيات الترخيص و نقل التقنية  ٤-٢-١٤
إتفاقية نقل تقنية أوليفلكس و طريقة الهدرجة االنتقائية لهويلز ١-٤-٢-١٤

      "   "              
                     
Huels Selective Hydrogenation








۱٦۸

إتفاقية ضمان بين شركة الواحة و يو أو بي المحدودة ٢-٤-٢-١٤

            "  "          
                  
Huels Selective Hydrogenation
 
         
 
            












اتفاقية تعاقد ثالثي ا¢طراف حول مشروع الواحة ٣-٤-٢-١٤

""
""






               
 


اتفاقية شركة بازل لترخيص التقنية ٤-٤-٢-١٤











اتفاقيات التوريد والمرافق  ٥-٢-١٤
مذكرة تفاهم بين شركة الواحة و الشركة السعودية للكهرباء بخصوص التوريد االضافي للطاقة ١-٥-٢-١٤

                 
    MVA                





۱٦۹





اتفاقية إدخال مصدر الطاقة ٢-٥-٢-١٤



 
              
            




اتفاقية توريد حافز البولي بروبيلين ٣-٥-٢-١٤


           












ExWorks
""



اتفاقية توريد مواد حفازة مع شركة يو أو بي  ٤-٥-٢-١٤

DeH14    "  "     
""










""







۱۷۰

اتفاقية عام ٢٠٠٧م مع شركة يو أو بي لتوريد الحفاز ٥-٥-٢-١٤

""
"" 










  





اتفاقية شركة يو أو بي  لتأجير البالتنيوم  ٦-٥-٢-١٤

"""" 


""












                   
























۱۷۱





     












اتفاقية تأجير المعادن ٧-٥-٢-١٤

        ""         
""""


""


















""






 


 ""









۱۷۲






























اتفاقية البالتينيوم المحاسبية  ٨-٥-٢-١٤

           ""     
                      
""
""
""  "  "DeH14

""DeH14

 











اتفاقية توريد ا�يثيلين  ٩-٥-٢-١٤

              

  ""
PDHPP



۱۷۳

""SEPC











               
 –



١٠-٥-٢-١٤ (SEPC) اتفاقية توريد االيثيلين مع الشركة السعودية لاليثيلين و البولي ايثيلين


    "    ""    ""  
"
""
   SEPC   
"" 
  



SEPC
SEPC
SEPC
 SEPC


اتفاقيات اللقيم ٦-٢-١٤
اتفاقية توريد مبيعات الغاز ١-٦-٢-١٤









""



اتفاقية توريد البروبان ٢-٦-٢-١٤

               



۱۷٤

 


 






""



متطلبات وزارة البترول والثروة المعدنية ٣-٦-٢-١٤

 
 



 
 









عقد نظام شبكة أنابيب البروبان ٤-٦-٢-١٤

Petrokemya
""

PDHPP

""







اتفاقية التسويق والشراء ٧-٢-١٤
اتفاقية الشراء وتسويق المنتجات المبرمة مع شركة بازل بي. في. للمبيعات والتسويق ١-٧-٢-١٤

""




۱۷٥









 








 ""






        –          

LyondellBasellLyondellBasellIndustriesBV
IndustriesBV




LyondellBasellIndustriesBV
    –  



اتفاقية خدمات ٨-٢-١٤
١-٨-٢-١٤  (PDP) اتفاقية توريد وخدمات فنية داخلية

PDP



















۱۷٦

اتفاقية الدعم لوثيقة نطاق التصميم ا¢ساسي (DBSP) بين شركة أرامكو الســـــعودية وشركة الصـــحراء لمبيعات  ٢-٨-٢-١٤
الغاز و توريد البروبان الى مشروع الصحراء (مصنعي البروبلين والبولي بروبلين)









اتفاقيات التمويل ٩-٢-١٤
اتفاقية تسهيالت إسالمية ١-٩-٢-١٤

 "    "  "       
"""



LIBOR




" BasellAFSCA

 "





قرض صندوق االستثمارات العامة ٢-٩-٢-١٤

 "" 
""

LIBOR


ضمان التسهيالت ا�سالمية وضمان صندوق االستثمارات العامة ٣-٩-٢-١٤

          
                 
interparty    
deed







۱۷۷

يستفيد المشاركون وصندوق االستثمارات العامة من الضمانات التالية: ٤-٩-٢-١٤

 


 







PDP




 
 
     




اتفاقية الحسابات ٥-٩-٢-١٤

"
"""""
""










قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ٦-٩-٢-١٤


""






 



۱۷۸

٧-٩-٢-١٤ (SIDF) ضمان صندوق التنمية الصناعية السعودي
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 ""




 
















بنود متفرقة ١٢-١٦

 


التسجيل في سوق ا�سهم السعودية ١٣-١٦







 ""
 



۲۲۸




السوق المالية السعودية (تداول) ١٤-١٦






 

 




 


 










القائمة الرسمية  ١٥-١٦






   
 






۲۲۹

المستندات المتاحة للمعاينة. ١٧

















۲۳۰

القوائم المالية المدققة . ١٨

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨



۲۳۱



۲۳۲

 شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨















































۲۳۳

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨






















۲۳٤

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة العمليات الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨



































۲۳٥

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة حقوق المساهمين الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨




































۲۳٦

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨










































۲۳۷

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

















معامالت غير نقدية :
 
 





۲۳۸

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

١  -  التنظيم والنشاط

               




                  



















۲۳۹

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨






٢ -  ملخص �هم السياسات المحاسبية


























۲٤۰

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨




























۲٤۱

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨






 –











                  



















۲٤۲

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨












 










٣ -  نقد وما في حكمه

                






۲٤۳

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

٤ -  استثمارات في شركة شقيقة


















٥ -  تكلفة مشاريع تحت التطوير












٦ -  انشاءات قيد التنفيذ








۲٤٤

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨










٧ -  ممتلكات ومعدات






























۲٤٥

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

٨ -  موجودات غير ملموسة











٩ -  بنوك دائنة






١٠ -  ذمم دائنة ومطلوبات اخرى









١١ -  قرض طويل االجل











۲٤٦

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨























قرض صندوق االستثمارات العامة









۲٤۷

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

١٢ -  دفعات من تسهيالت اسالمية

                    
                  
                    
                       
                   
                       

         







١٣ -  تعويض نهاية الخدمة












۲٤۸

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

١٤ -  الزكاة وضريبة الدخل









 –
































۲٤۹

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨



















              



١٥ -  معامالت مع جهات ذات عالقة















۲٥۰

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨



١٦ -  إحتياطي نظامي




١٧ -  التغير في القيمة العادلة - تحوطات التدفق النقدي




 


١٨ -  مصاريف ادارية وعمومية













١٩ -  ترتيبات عقود ايجار تشغيلية









۲٥۱

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها 
( شركة مساهمة سعودية )

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ( تتمه )

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨




٢٠ -  التزامات رأسمالية



٢١ -  التزامات وارتباطات









٢٢ -  خسارة السهم






٢٣ -  القيمة العادلة





۲٥۲

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة 

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩



۲٥۳



۲٥٤

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩































































۲٥٥

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩































۲٥٦

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩




























































۲٥۷

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩



































۲٥۸

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠١  النشاطات















     ""       
 





 














٠٢  أساس إعداد القوائم المالية الموحدة











۲٥۹

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠٣ ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 










   
























   
   













۲٦۰

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠٣ ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)



  

               


















 




          










 










۲٦۱

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠٣ ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)




""
 





 
 










       

























۲٦۲

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠٣ ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)






٠٤ النقد وما في حكمه












Ú٠٥ المدينون والحسابات المدينة ا�خرى والمبالغ المدفوعة مقدم













٠٦ المخزون















۲٦۳

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠٧ االستثمار  في شركات مرتبطة

















   










٠٨ تكلفة مشاريع تحت التطوير














۲٦٤

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠٩ ا�عمال االنشائية قيد التنفيذ 
























   



۲٦٥

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠١٠ السيارات والمعدات




































۲٦٦

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

١١ ٠ المعامالت مع اطراف ذات عالقة 


                   









٠١٢ الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع










٠١٣ قروض قصير ا�جل




 






۲٦۷

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠١٤ دفعات من تسهيالت اسالمية 



















٠١٥ قروض �جل





"SIDF"
"PIF"



(SIDF








PIF









۲٦۸

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠١٦ الزكاة






























 



٠١٧ حصص ا�قلية





۲٦۹

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠١٨ المصاريف االدارية والعمومية














٠١٩ االرتباطات الرأسمالية



٠٢٠ ادارة المخاطر 




















      
            





۲۷۰

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٠٢١ القيم العادلة ل´دوات المالية


 





٠٢٢ أرقام المقارنة





۲۷۱

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة 

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م



۲۷۲



۲۷۳

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م































































۲۷٤

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م






























۲۷٥

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م


























































۲۷٦

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م






















     








     










۲۷۷

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٠١ النشاطات

               
                  

            














     ""       
 





 



 



  ""  







۲۷۸

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٠٢ أساس إعداد القوائم المالية الموحدة

 







٠٣ السياسات المحاسبية الهامة 



































۲۷۹

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٠٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)












 





















 






 









۲۸۰

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٠٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)



 





 



















 
 










          











۲۸۱

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٠٣ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)



















٠٤ النقد وما في حكمه










 


٠٥ المخزون















۲۸۲

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

Ú٠٦ المدينون والحسابات المدينة ا�خرى والمبالغ المدفوعة مقدم













٠٧ االستثمار  في شركات مرتبطة

















      









٠٨ مشاريع تحت التطوير















۲۸۳

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٠٩ ا�عمال ا	نشائية قيد التنفيذ 











         










   



۲۸٤

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٠١٠ السيارات والمعدات









































۲۸٥

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٠١١ المعامالت مع جهات ذات عالقة 



                   




                  
     





٠١٢ الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع










٠١٣ دفعات لقاء تسهيالت إسالمية 


           

 



                 









۲۸٦

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٠١٤ القروض �جل





"SIDF"
"PIF"


 



SIDF



 




PIF


 



٠١٥ الزكاة














۲۸۷

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٠١٥ الزكاة (تتمة)





















٠١٦ حقوق ا�قلية



٠١٧ المصاريف ا	دارية والعمومية














٠١٨ االرتباطات الرأسمالية





۲۸۸

شركة الصحراء للبتروكيماويات 
(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٠١٩ إدارة المخاطر 




















      
            



٠٢٠ القيم العادلة ل´دوات المالية


 





٠٢١ أرقام المقارنة





۲۸۹

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية ا¢ولية الموحدة 

وتقرير الفحص المحدود لمراقبي الحسابات

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١



۲۹۰



۲۹۱

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي ا¢ولية الموحدة (غير مدققة)

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١






























































۲۹۲

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل ا¢ولية الموحدة (غير مدققة)

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١






















































۲۹۳

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية ا¢ولية الموحدة (غير مدققة)

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١






















































۲۹٤

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية ا¢ولية الموحدة (غير مدققة) (تتمة)

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

معلومات إضافية حول التدفقات النقدية :



















۲۹٥

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية ا¢ولية الموحدة (غير المدققة)

٣٠ يونيو ٢٠١١

٠١ النشاطات 

  










     ""       
 


""




""

 

""





٠٢ السياسات المحاسبية الهامة 

     











۲۹٦

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية ا¢ولية الموحدة (غير المدققة) (تتمة)

٣٠ يونيو ٢٠١١

٠٢ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)







                   


































 







۲۹۷

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية ا¢ولية الموحدة (غير المدققة) (تتمة)

٣٠ يونيو ٢٠١١

٠٢ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)











                




















 





 



 




۲۹۸

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية ا¢ولية الموحدة (غير المدققة) (تتمة)

٣٠ يونيو ٢٠١١

٠٢ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)




















 
 






          







                 












۲۹۹

شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية ا¢ولية الموحدة (غير المدققة) (تتمة)

٣٠ يونيو ٢٠١١

٠٢ السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)



            

























 

٠٣ االرتباطات الرأسمالية





۳۰۰





۳۰۱





۳۰۲





المستشار المالي ومدير ا�كتتاب ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة
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