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تقريـر مراقب احلسابات املستقل 

السادة أعضاء مجلس اإلدارة احملترمني

شركة إيكاروس للصناعات النفطية
شركة مساهمة كويتية مقفلة – الكويت 

حتية طيبة وبعد ،،،

لقد راجعنا البيانات واملعلومات املالية في النشرة التمهيدية الصادرة في أبريل 2008، لغرض تداول أسهم شركة إيكاروس للصناعات النفطية 
- شركة مساهمة كويتية – مقفلة، والتي قامت الشركة بإعدادها وفقاً ملتطلبات سوق الكويت لألوراق املالية، وذلك في ضوء ما ورد بدفاتر 

وسجالت الشركة والبيانات املالية املدققة الصادرة عنها. 

واستناداً إلى مراجعتنا ملا هو مبني أعاله، فإنه لم يصل إلى علمنا ما يحملنا على االعتقاد بأن البيانات واملعلومات املالية الظاهرة في النشرة 
املرفقة غير حقيقية أو غير عادلة أو أن األسس التي أعدت مبوجبها مخالفة ملا تتبعه الشركة. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

)CPA( عبد اللطيف محمد العيبان
)سجل مراقبي احلسابات رقم 49 فئة أ(
أنور القطامي وشركاه – جرانت ثورنتون

الكويت في أبريل 2008
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إقـــرار مجلس إدارة الشركة 

لقد متت مراجعة هذه النشرة من قبل مجلس إدارة شركة إيكاروس للصناعات النفطية ش.م.ك.م. للتأكد من أنها تتضمن جميع البيانات التي 
يراها مجلس اإلدارة هامة وأن املعلومات الواردة فيها صحيحة من جميع اجلوانب األساسية.

نادر حمد السلطان
رئيس مجلس اإلدارة

شركة إيكاروس للصناعات النفطية ش.م.ك.
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معلومات عامــــة عن الشركة

شركة إيكاروس للصناعات النفطية  )ش.م.ك.م.( إسم الشركة

15 يونيو 1996تاريخ التأسيس

71653رقم السجل التجاري 

23 نوفمبر 1997تاريخ القيد

الكويت – القبلة – قطعة رقم )6( قسيمة )3( الدور الثاني – مكتب 18.عنوان الشركة

ص.ب. 4178 الصفاة 13005العنوان البريدي

www.ikarus.com.kwاملوقع على اإلنترنت

4965885 )965(هاتف الشركة

4965886 )965(فاكس الشركة

75,000,000 د.ك )خمسة وسبعون مليون دينار كويتي(رأس املال املصرح به

75,000,000 د.ك )خمسة وسبعون مليون دينار كويتي(رأس املال املصدر واملدفوع

750,000,000 سهم )سبعمائة وخمسون مليون سهم(عدد األسهم املصدرة

100 فلس كويتيالقيمة االسمية للسهم

أنور القطامي وشركاه – جرانت ثورنتونمراقبا احلسابات
ص.ب. 2986 الصفاة – 13030 الكويت

تليفون: 2443900 )965( • فاكس: 2438451 )965(

احملاسبون املتحدون – عبداللطيف املاجد و شركاه
ص.ب. 5506 الصفاة – 13056 الكويت

تليفون: 2432082 )965( • فاكس: 2402640 )965(

اخلبرة لالستشارات القانونية وأعمال احملاماةاملستشار القانوني 
ص.ب. 44747 الصفاة – 32032 الكويت

تليفون: 2444885 )965( • فاكس: 2422203 )965(

شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(مستشار اإلدراج الرئيسي
ص.ب. 4950 الصفاة –  13050 الكويت 

تليفون: 2246900 )965( • فاكس: 2246904 )965(

شركة نور لإلستثمار املالي ش.م.ك. )مقفلة(مستشار اإلدراج املساعد
ص.ب. 3311 الصفاة –  13034 الكويت 

تليفون: 232 3333 )965( • فاكس: 232 3330 )965(
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أغراض الشركة 

شركة مساهمة كويتية مقفلة في املادة )5( من عقد التأسيس واملادة )4( من النظام  حددت أغراض شركة إيكاروس للصناعات النفطية – 
األساسي كما يلي:

تصنيع كافة أنواع املواد الكيماوية والبتروكيماوية وأية مواد أخرى متفرعة عنها )شريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة(.  .1

إنشاء وإدارة وتشغيل ومتلك املشاريع الكيماوية وتسويق منتجاتها.  .2

إنشاء وإدارة وتشغيل ومتلك املشاريع الكيماوية والبتروكيماوية وتسويق منتجات )شريطة موافقة مؤسسة البترول الكويتية(.  .3

بيع وشراء وتوريد وتوزيع وتصدير وتخزين املواد الكيماوية واملواد املتفرعة عنها واملشاركة في جميع األنشطة املتعلقة بذلك مبا في ذلك   .4
على سبيل املثال ال احلصر إنشاء وتأجير اخلدمات الالزمة.

بيع وشراء وتوريد وتوزيع وتصدير وتخزين املواد الكيماوية والبتروكيماوية واملواد املتفرعة عنها واملشاركة في جميع األنشطة املتعلقة بذلك   .5
مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر إنشاء وتأجير اخلدمات الالزمة )شريطة موافقة مؤسسة البترول الكويتية(.

املساهمة في رؤوس أموال الشركات بكافة  أنواعها داخل دولة الكويت وخارجها التي تباشر أعماال مشابهة لغرض الشركة.  .6

إستغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق مالية تدارعن طريق جهات متخصصة سواء داخل   .7
الكويت أو خارجها.

للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي اخلارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك 
بأي وجه مع الوكاالت التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعونها على أغراضها في الكويت أو في اخلارج ولها أن تشتري أو تشارك 

هذه الهيئات أو تلحقها بها. 
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التعديالت التي طرأت على عقد التأسيس والنظام األساسي

مبوجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم 606/2007 بتاريخ 31/12/2007 وبناء على اجلمعية الغير العادية املنعقدة بتاريخ 29/5/2007 
متت املوافقة على ما يلي:

متت املوافقة على تعديل املادة )13( من النظام األساسي للشركة:  .1

جرى التأشير بالسجل التجاري باالتي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )9( أعضاء تعني منهم اجلهة التي يجوز لها تعيني ممثلني عنها في مجلس اإلدارة بنسبة ما 
متلكه من أسهم في الشركة و تنتخب اجلمعية العامة االعضاء الباقني بالتصويت السري".

مبوجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم 181/2006 بتاريخ 2006/2/22 وبناء على اجلمعية الغير عادية املنعقدة بتاريخ 15/2/2006 
متت املوافقة على ما يلي:

تعديل املادة )13( من النظام األساسي ليصبح كالتالي:  .1

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )7( أعضاء تعني منهم اجلهة التي يجوز لها تعيني ممثلني عنها في مجلس اإلدارة بنسبة ما 
متلكه من أسهم في الشركة و تنتخب اجلمعية العامة األعضاء الباقني بالتصويت السري".

بتاريخ  املنعقدة  العادية  الغير  العمومية  اجلمعية  على  وبناء   9/11/2005 بتاريخ   331/2005 رقم  الشركات  إدارة  من  صادرة  مذكرة  مبوجب 
1/10/2005 متت املوافقة على ما يلي:

تعديل إسم الشركة الوارد بكل من املادة )2( من عقد التأسيس املادة )1( من النظام األساسي ليصبح  كاآلتي:   .1

إسم هذه الشركة هي )شركة إيكاروس للصناعات النفطية( شركة مساهمة كويتية مقفلة.

تعديل غرض الشركة الوارد بكل من املادة )5( من عقد التأسيس الشركة واملادة )4( من النظام األساسي ليصبح كالتالي:   .2

األغراض التي أسست من اجلها الشركة هي:
تصنيع كافة أنواع املواد الكيماوية و البتروكيماوية وأية مواد أخرى متفرغة عنها )شريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة(.  •

إنشاء وإدارة و تشغيل و متلك املشاريع الكيماوية و تسويق منتجاتها.  •

إنشاء وإدارة و تشغيل و متلك املشاريع الكيماوية و تسويق منتجات )شريطة موافقة مؤسسة البترول الكويتية(.  •

بيع وشراء وتوريد وتوزيع و تصدير و تخزين املواد الكيماوية واملواد املتفرغة عنها واملشاركة في جميع األنشطة املتعلقة بذلك في سبيل   •
املثال ال احلصر إنشاء وتأجير اخلدمات الالزمة.

بيع وشراء وتوريد وتوزيع وتصدير وتخزين املواد الكيماوية والبتروكيماوية واملواد املتفرعة عنها واملشاركة في جميع األنشطة املتعلقة   •
بذلك في سبيل املثال ال احلصر إنشاء وتأجير اخلدمات الالزمة )شريطة موافقة مؤسسة البترولية الكويتية(. 

املساهمة في رؤوس أموال الشركة بكافة أنواعها داخل دولة الكويت وخارجها التي تباشر أعماالً مشابهة لغرض الشركة.  •

استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ  وصناديق مالية تدار عن طريق جهات متخصصة سواء   •
داخل الكويت أو خارجها. للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي اخلارج بصفة أصلية أو بالوكالة ، ويجوز للشركة 
أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعونها على أغراضها في الكويت 

أو في اخلارج ولها أن تشتري أو تشارك هذه الهيئات أو تلحقها بها.

زيادة لرأس مال الشركة من مبلغ 1,000,000 د.ك الى مبلغ 75,000,000 دينار كويتي  أي بزيادة قدرها 74,000,000 دينار كويتي تدفع دفعة   .3
واحدة ويجوز تخصيص الزيادة للمساهمني اجلدد مع تنازل املساهمني احلاليني عن حقهم في األولوية مقدما لصالح املساهمني اجلدد.
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مببلغ  الشركة  مال  رأس  "حدد   – كاآلتي:  لتصبح  للشركة  األساسي  النظام  من   )5( واملادة  التأسيس  عقد  من   )6( املادة  من  كل  تعديل   .4
75,000,000 دينار كويتي )خمسة وسبعون مليون دينار كويتي( موزع على سبعمائة وخمسون مليون سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع 

األسهم نقدية".

القانون  الكويتيني متلكها وفقا ألحكام  لغير  الشركة اسمية ويجوز  "أسهم  كالتالي: -  النظام األساسي ليصبح  من   )6( املادة  تعديل نص   .5
والقرارات الوزارية املنظمة لذلك".

تعديل نص املادة )7( من عقد تأسيس الشركة واملادة )7( من النظام األساسي ليصبح كالتالي:- "إكتتب املساهمون في كامل رأسمال الشركة   .6
بأسهم يبلغ عددها سبعمائة وخمسون مليون سهم قيمتها اإلسمية خمسة وسبعون مليون دينار كويتي موزعة فيما بينهم كل بنسبة اكتتابه 

وقد مت دفع كامل القيمة االسمية لألسهم التي اكتتبوا بها لدى البنك الوطني وذلك مبوجب الشهادة املرفقة".
إضافة ما يلي إلى نهاية املادة )12( من النظام األساسي:- "و يجوز نزول املساهمني مقدما عن حقهم في األولوية، أو تقييد هذا احلق   •

بأي قيد و يجوز التنازل الستحداث  نظام خيار األسهم للموظفني".
تعديل نص املادة )28( من النظام األساسي ليصبح كالتالي:- "توجه الدعوة إلى املساهمني حلضور اجتماعات اجلمعية العامة – أيا   •

كانت صفتها- متضمنة خالصة واضحة عن جدول األعمال بإحدى الطريقتني التاليتني:
خطابات مسجلة ترسل إلى جميع املساهمني قبل املوعد احملدد النعقادها باسبوع على األقل. أ. 

إعالن في صحيفتني يوميتني على األقل تصدران باللغة العربية، ويجب أن يحصل اإلعالن مرتني، على أن يتم اإلعالن في املرة  ب. 
الثانية بعد مضي مدة ال تقل عن أسبوع من تاريخ نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد اجلمعية بأسبوع على األقل مع نشر اإلعالن 

الثاني في اجلريدة الرسمية باإلضافة إلى الصحيفتني اليوميتني.
إضافة ما يلي إلى املادة )41( من النظام األساسي:- "في حالة إدراج الشركة لدى سوق الكويت لألوراق املالية فيكون للشركة مراقبني   •

حسابات على األقل".
تعديل الفقرة )ثانيا( من املادة )46( من النظام األساسي لتصبح كالتالي:- "ثانيا: تقتطع نسبة 1% )واحدة باملائة( تخصص حلساب   •

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بها املرسوم املؤرخ 12 ديسمبر 1976".
إضافة  مادة جديدة برقم )46 مكرر( إلى النظام األساسي بشأن نظام خيار شراء األسهم للموظفني يكون نصها كالتالي:- "املادة )46   •
مكرر(: بغرض احملافظة على املوظفني األكفاء للعمل بالشركة وتعزيز والئهم لها، فإن ملجلس اإلدارة احلق في استحداث نظام يسمى 

"خيار شراء األسهم للموظفني" وذلك وفقا للشروط التي نص عليها القرار الوزاري رقم )337 لسنة 2004(:
ملقابلة التزمات الشركة مبوجب نظام خيار شراء األسهم للموظفني يجوز زيادة رأسمال الشركة على أن ال تتجاوز إجمالي الزيادات  أ. 

التي تتم لرأس املال املدفوع عن %10 خالل فترة أقصاها عشرة سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج.
أن يتضمن تقريرمجلس اإلدارة السنوي إلى املساهمني املستويات الوظيفية املستفادة من البرنامج وكمية األسهم املخصصة لكل  ب. 

مستوى وظيفي.
يعرض نظام خيار شراء الألسهم للموظفني وبرنامجه على اجلمعية العامة للموافقة عليه.   جـ. 

مبوجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم 405/2005 بتاريخ 8/8/2005 وبناء على اجلمعية العمومية الغير العادية املنعقدة بتاريخ 23/7/2005 
متت املوافقة على ما يلي:

تعديل املادة )1( من عقد التأسيس للشركة:  .1
تأسست طبقا ألحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانني املعدلة له، و هذا النظام األساسي بني مالكي االسهم املبينة 

أحكامها فيما بعد بشركة مساهمة كويتية قابضة تسمى "شركة اجلوان القابضة".

تعديل املادة )2( من عقد التأسيس للشركة:  .2
إسم هذه الشركة هو "اجلوان القابضة" شركة مساهمة كويتية مقفلة.

تعديل املادة )5( من عقد التأسيس للشركة واملادة )4( من النظام األساسي للشركة واخلاصة باألغراض:  .3
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متلك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك متلك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة  كويتية أو أجنبية أو   •
االشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها و إدارتها وكفالتها لدى الغير.

إقراض الشركات التي متلك فيها اسمها وكفالتها لدى الغير وفي احلالة اال تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة   •
املقترضة عن 20% على األقل.

متلك حقوق امللكية الصناعية من براءات اختراع أو عالمات جتارية أو صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق اخرى تتعلق بذلك   •
وتأجيرها لشركات اخرى الستغاللها سواء في داخل الكويت أو خارجها.    

متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في احلدود املسموح بها وفقاً للقانون.  •

استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.   •
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تأسيس الشركة وتطور رأسمالها

تأسست شركة إيكاروس للصناعات النفطية ش.م.ك.م. بتاريخ 15 يونيو 1996 برأس مال مصرح به وقدره 1,000,000 دينار كويتي موزعا على 
10,000,000 سهم مدفوع بالكامل.

بتاريخ 2005/10/1، إنعقدت اجلمعية العمومية العادية للمساهمني ومتت املوافقة على زيادة رأس املال املصرح به إلى 75,000,000 دينار كويتي 
موزعة على 750,000,000 سهم بقيمة 100 فلس لكل سهم. وكان اإلكتتاب للسادة املساهمني وبنسبة مساهمتهم واملقيدين في سجل املساهمني 
بالشركة في تاريخ نشر املرسوم األميري باجلريدة الرسمية "الكويت اليوم" باملوافقة على زيادة رأس مال الشركة، و تفويض مجلس اإلدارة في 

وضع الشروط والضوابط اخلاصة بهذا اإلكتتاب وإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلك، والتصرف في كسور األسهم الناجتة عنه.
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مجلس إدارة الشركة

عدد األسهم املنصبالعضو
اململوكة

نسبة 
املساهمة

اجلهة التي ميثلها

عـن نفســه 0.01 %100,000رئيس مجلس اإلدارةنادر حمد السلطان

نائب رئيس مجلس عادل خالد الصبيح
اإلدارة

عـن نفســه 0.03 226,880%

عضو مجلس اإلدارة - سهيل يوسف ابوقريص
الرئيس التنفيذي

عـن نفســه0.01 100,000%

عـن نفســه 0.01 %136,927عضو مجلس اإلدارةصالح عبدالوهاب التركيت

شركة الصناعات الوطنية ملواد البناء 2.07 %15,500,000عضو مجلس اإلدارةسعود عبدالله الفرحان

عـن نفســه0.01 %100,000عضو مجلس اإلدارةهاني عبد العزيز حسني

شركة مجموعة الصناعات الوطنية  48.51 %363,793,926عضو مجلس اإلدارةرياض سالم اإلدريسي 
القابضة

شركة نور لالستثمار املالي2.50 %18,750,000عضو مجلس اإلدارةحمد محمد املطر

الشركة الكويتية ملشاريع التخصيص 2.96 %22,222,222عضو مجلس اإلدارةفهد سليمان اخلالد
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أسهم الشركة واملساهمني احلاليني

سهم عادى قيمته االسمية 100 فلس مدفوع بالكامل:السهم املطلوب تسجيله

750 مليون سهم :عدد األسهم املطلوب تسجيلها

يبلغ عدد مساهمي الشركة 1,971 مساهماً:عدد املساهمني

املساهمني اإلستراتيجيني:

مجموعة الصناعات الوطنية القابضة متلك 48.51 % من إجمالي أسهم شركة إيكاروس للصناعات النفطية، كما أنها أكبر مساهم متلك   •
أكثر من 5 % من إجمالي عدد أسهم الشركة.

شركة الصناعات الوطنية ملواد البناء متلك 2.06 % من إجمالي أسهم شركة إيكاروس للصناعات النفطية وكذلك متلك 4.97 % عن طريق   •
إحدى شركاتها التابعة وهي شركة الصناعات ألنظمة البناء وبالتالي يكون إجمالي ملكية شركة الصناعات الوطنية ملواد البناء املباشرة 

والغير مباشرة 7.03 %.
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نبذة عن أنشطة الشركة

 تأسيس شركة إيكاروس للصناعات النفطّية )ش.م.ك.م.(

تأسست الشركة في عام 1996 برأس مال مصرح به وقدره 1,000,000 دينار كويتي موزعا على 10,000,000 سهم مدفوع بالكامل حتت اسم 
"الشركة الوطنية للصناعات اإلسمنتية"، شركة تابعة ملجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(،  بغرض صناعة وبيع اإلسمنت. و في 8 أغسطس 

2005، مت تغيير إسم الشركة ليصبح "شركة اجلوان القابضة".

وفي 11 نوفمبر 2005، قامت مجموعة الصناعات الوطنّية بإعادة هيكلة الشركة وتغيير اإلسم التجاري إلى "شركة إيكاروس للصناعات النفطية" 
وزيادة رأسمالها إلى 75 مليون دينار لتكون شركة إيكاروس الذراع الصناعي واإلستثماري في صناعة البتروكيماوّيات للمجموعة. وبناءاً على هذه 
االستراتيجية قامت املجموعة ببيع ملكّيتها في أكبر الشركات البتروكيماوية اخلليجية الى شركة إيكاروس وهم: شركة التصنيع الوطنية )تصنيع( 
و الشركة السعودّية العاملّية للبتروكيماوّيات )سبكيم(. و مت طرح 30 % من أسهم  إيكاروس إلى مساهمي املجموعة. وباشرت شركة إيكاروس منذ 
ذلك الوقت بتجميع شركاتها في اململكة العربية السعودية و طورت استراتيجية طويلة املدى. وفي نهابة عام 2007 ارتفعت حقوق املساهمني الى  

188.3 مليون  دينار كويتي ومازالت  مجموعة الصناعات الوطنّية متتلك احلصة االكبر في إيكاروس مما يوفر للشركة الدعم املالي القوي.

أهم ما مييز شركة إيكاروس:

مساهمة استراتيجية من قبل مجموعة الصناعات الوطنّية )القابضة( لدعم اخلطة املستقبلية  .1

محفظة ذات فرص استثمارية واعدة واداء متميز في قطاع البتروكيماويات  .2

استراتيجية واضحة تتركز على قطاع البتروكيماويات  .3

تقلد أعضاء مجلس االدارة مناصب قيادية في قطاع النفط ومتتعهم بخبرة طويلة في القطاع ذاته  .4

مركز مالي قوي وميزانية متينة يوفر منوًا في املستقبل  .5

تركز استثمارات الشركة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث تتوفر املواد اخلام بأسعار تنافسية  .6

مساهمة استراتيجية من قبل مجموعة الصناعات الوطنّية )القابضة( لدعم اخلطة املستقبلية    .1

إيكاروس للصناعات النفطية، مما يساهم في خلق الفرص  48.5 % من إجمالي اسهم شركة  الوطنية  الصناعات  متتلك مجموعة   •
االستثمارية بناءا على استثمارات املجموعة الواسعة ودعم خطة إيكاروس املستقبلية.

تأسست مجموعة الصناعات الوطنّية في 1961 كشركة مساهمة كويتية )ش.م.ك( و هي من أكبر الشركات املدرجة في السوق الكويتي. مت 
إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت لألوراق املالية في عام 1984 ومن أكبر املساهمني احلاليني ملجموعة الصناعات الوطنّية املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية )5.4 %(، شركــة أســمنـت الـكـويــت )8.6 %( و شركة اخلير الوطنّية لألسهم والعقارات )8.8 %(.

كانت حكومة الكويت من أول املساهمني واملؤسسني ملجموعة الصناعات حيث كانت متتلك نسبة 51 % بينما ميلك القطـاع اخلاص نسبة 49 %. 
و قد مت تأسيس مجموعة الصناعات الوطنّية للمساهمة  في تطوير وترقية القطاع الصناعي في الكويت من خالل تطوير صناعة مواد البناء. 
وفي عام 1995 باعت حكومة دولة الكويت حصتها إلى القطاع اخلاص )مؤسسات وأفراد( وفقاً لبرنامج اخلصخصة. وفي ابريل عام 2003 مت 

تغيير اسمها إلى مجموعة الصناعات الوطنّية القابضة ش.م.ك وإعادة هيكلة أنشطتها لتتماشى مع طبيعة الكيان القانوني اجلديد. 
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تتركز استراتيجية املجموعة على تنويع االستثمار في القطاعات االقتصادية الواعدة بشكل عام والقطاعات الصناعية بشكل خاص إقليمياً 
ومحليا مبا فيها املشاريع املتعلقة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة ومشاريع البنية التحتية وبرامج اخلصخصة اخلاصة 
بتوليد الطاقة واملرافق العامة املطروحة من قبل احلكومة. هذا إلى جانب إدارة احملافظ املالية التي تعتمد على استثمارات قصيرة ومتوسطة 

املدى مما يساعد املجموعة على حتقيق أهدافها لزيادة حقوق املساهمني.

وتشارك املجموعة في العديد من النشاطات من خالل ملكيتها في الشركات التابعة والزميلة. وتتوزع أنشطة الشركة الرئيسية على 5 قطاعات 
متخصصة وهم: قطاع مواد البناء، الصناعات الهندسية، الطاقة والبتروكيماويات، قطاع العقارات، واخلدمات املالية.

محفظة ذات فرص استثمارية واعدة واداء متميز في قطاع البتروكيماويات  .2

انصبت استثمارات شركة إيكاروس للصناعات البترولية في اململكة العربية السعودية بأسس وقواعد صناعية قوية، وتتميز اإلستثمارات في 
السعودية مبا يلي:

مشاركني قياديني من القطاع اخلاص في اململكة العربية السعودية   •
حجم مصانع عاملي   •

تكلفة منخفضة للمواد األساسية  •
تكنولوجيا مجربة وقيادية  •

املكانة السوقية: تخصصات قيادية عاملية للشركاء في مجال الكيماويات  •
لوجيستية جيدة   •

مطالبني يوثق بهم للمزيد من املواد االساسية   •
إدارة ناجحة للعمليات واملشاريع التنافسية  •

أواًل : تتمثل استثمارات الشركة اإلستراتيجية في املساهمة في كل من:

شركة التصنيع الوطنية "تصنيع". أ. 

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات "سبكيم". ب. 

شركة التصنيع الوطنية "تصنيع": أ. 
تعتبر مساهمة الشركة في شركة التصنيع الوطنية "تصنيع" من أهم استثمارات الشركة، حيث تبلغ نسبة املساهمة احلالية 5.25 % ما يعادل 

67.87 „Æœ lOMBð
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67.87 مليون دينار كويتي في نهاية 2007، وذلك بعد قيام شركة التصنيع الوطنية بشراء حصة األقلية في شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 

ودمجها معها بالكامل.

وقد تأسست شركة التصنيع الوطنية عام 1985 كأول شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق املالي السعودي،  حيث يبلغ رأس مالها 3,495 
مليون ريال سعودي أي ما يعادل 251.64 مليون دينار كويتي .

وتتمثل النشاطات األساسية لشركة تصنيع والشركات التابعة لها في االستثمار واإلدارة للمشاريع الصناعية ونقل التقنية الصناعية املتقدمة، 
ومتلك وتشييد وإدارة املشاريع البتروكيماوية والكيماوية في عدد من الشركات التابعة ومنها:

الشركة السعودية للبولي أوليفينات وهي شركة متخصصة في إنتاج البروبيلني والبولي بروبيلني متتلك شركة تصنيع 75.0 %.  •

شركة تصنيع والصحراء لألوليفينات وهي شركة متخصصة بتطوير ومتويل ومتلك وإدارة وتشغيل املشاريع البتروكيماوية، ومتتلك تصنيع   •
.% 60.4

الشركة السعودية لإليثيلني والبولي إيثيلني وقد إنشئت الشركة من أجل إنشاء مصنع إلنتاج اإليثيلني والبولي إيثيلني في مدينة اجلبيل   •
الصـنـاعـيـة ومـن املـتـوقـع أن يبدأ التشغيل التجريبي في الربع الثاني من عام 2008، ومتتلك شركة تصنيع والصحراء لألوليفينات نسبة 

75.0 % من الشركة.

هذا وتقوم الشركة بتصنيع وتسويق ثاني أكسيد التيتانيوم من خالل الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم )"كريستل"( التي استحوذت في عام 
2007 على أعمال شركة لينديل لثاني اكسيد التيتانيوم لتكون ثاني أكبر منتج لثاني أكسيد التيتانيوم في العالم. باإلضافة إلى أن شركة تصنيع 

تستثمر في عدد من الشركات واملشاريع الصناعية األخرى.

واجلدير بالذكر أن شركة تصنيع إستطاعت أن حتصل على املركز الثاني كأكبر شركة بتروكيماويات لعام 2007 في قائمة أكبر مائة شركة 
سعودية، وقد جاءت تصنيع في املرتبة الثانية بعد شركة سابك. ومازالت الشركة تواصل أدائها اجليد واملتوازن حيث حققت أرباح صافية خالل 

عام 2007 بلغت 661 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 48 مليون دينار كويتي.

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات "سبكيم": ب. 
تأسست الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )سبكيم( عام 1999 وهي شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية. في نهاية 2007 
بلغت القيمة السوقية للشركة ما يقارب 927.7 مليون دينار كويتي وحصة شركة إيكاروس 74.4 دينار كويتي اي ما يعادل 8.02 % من رأس املال. 
تستثمر سبكيم بشكل نشط في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعيها األساسية والوسيطة وذلك إلنتاج املواد املستخدمة في صناعة 
العديد من املنتجات الكفيلة بتحسني مستوى حياة اإلنسان في كافة أنحاء العالم. ومن خالل الشركات التابعة لها، مثل الشركة العاملية للميثانول 
وشركة اخلليج للصناعات الكيميائية املتقدمة، فإن سبكيم تنتج مليون طن متري سنويا من مادة امليثانول و75 ألف طن متري سنويا من مادة 

البيوتانديول.

 وقد متيزت شركة سبكيم بأدائها اجليد خالل عام 2007 وذلك من خالل حتقيق أرباح صافية قدرها 594 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 
42.7 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 20.2 % عن عام 2006، كما حصلت الشركة على املركز 24 ضمن أكبر مائة شركة سعودية من حيث 

اإليرادات وإجمالي األصول وإجمالي حقوق امللكية.

ومازالت سبكيم تواصل استكمال مشروعاتها التوسعية اجلديدة وذلك كمشروع مجمع األوليفينات ومشتقاتها، ويتألف املجمع من وحدة تكسير 
إلنتاج اإليثيلني والبروبلني  و16 مصنعا إلنتاج مواد ذات قيمة وأداء عالي في صناعة  تكرير النفط اخلام، حيث من املقرر أن يبدأ تشغيل هذا 
املجمع عام 2013. علماً بأن هذا املشروع الضخم سوف ميكن سبكيم من حتقيق أهدافها إلنتاج وبيع أكثر من خمسة ماليني طن متري سنوياً من 
املنتجات الكيماوية والبتروكيماوية في مختلف أنحاء العالم، هذا باإلضافة إلى مجمع األستيل الذي يتألف من ثالثة مصانع هي: مصنع حمض 
األسيتيك )اخلليك( )460 ألف طن متري سنويا( ومصنع خالت الفينيل األحادي )330 ألف طن متري سنويا( ومصنع أول أكسيد الكربون )345 

ألف طن متري سنويا(. ومن املقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لهذه املصانع الثالثة في الربع األول من عام 2009.
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ثانيًا: استثمارات الشركة االستراتيجية اجلديدة خالل العام 2007

قامت الشركة خالل عام 2007 بالدخول كشريك استراتيجي في مجمع األستيل الذي تنفذه الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات "سبكيم" 
في مدينة اجلبيل الصناعية والذي يعتبر األول من نوعه في منطقة اخلليج حيث يضم مشروعان، مشروع حامض اخلل ومشروع مونومر خالت 

الفينيل. علماً بأن قيمة االستثمار في هذين املشروعني تبلغ 130 مليون دوالر أمريكي.

مشروع حامض اخلل :- أ. 
وهو مشروع لبناء مصنع إلنتاج 460 ألف طن سنوياً من حامض اخلل بتكلفة إجمالية تبلغ 3.34 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 240 مليون دينار 

كويتي. وقد قامت شركة إيكاروس باملساهمة بنسبة  15 % في الشركة العاملية لآلسيتيل احملدودة التي سوف تقوم بتنفيذ املشروع.

مشروع مونومر خالت الفينيل:- ب. 
وهو مصنع إلنتاج 330 ألف طن سنوياً من مونومر خالت الفينيل بتكلفة إجمالية تبلغ 2.25 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 162 مليون دينار 

كويتي تقريباً. وقد قامت الشركة باملساهمة بنسبة  15 % في الشركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة التي سوف تقوم بتنفيذ املشروع.

االستثمار في محافظ بإدارة الغير:- ج. 
تقوم الشركة حالياً باستثمار الفائض لديها من األموال في محافظ استثمارية بإدارة الغير وذلك حلني االنتهاء من الدراسات التوسعية التي 

تقوم بها اإلدارة حالياً وهذا للدخول في مشاريع جديدة متخصصة في مجال الصناعات واخلدمات النفطية. 

إستراتيجية تتركز على قطاع البتروكيماويات  .3

"رؤية واضحة ومستقبل واعد"

متتاز شركة إيكاروس للصناعات النفطية بفريق ذو خبرة طويلة وواسعة في مجال الطاقة في الشرق األوسط، وقامت إدارة شركة إيكاروس 
مؤخراً بصياغة خطتها اإلستراتيجية اجلديدة باملشاركة مع شركة بوز آلن هاملنت )Booz Allen Hamilton( إحدى أكبر املكاتب اإلستشارية 
للدراسات اإلستراتيجية العاملية، وهذه اخلطة تستند على خبرة إدارة الشركة ومن خالل تطبيق معايير استثمارية واضحة على أن توفر الفرص 

االستثمارية اخلصائص التالية: 

أن تكون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، باإلضافة إلى إيران وتركيا: ال تزال مصادر الطاقة األساسية مثل النفط والغاز واملواد   •
اخلام الداخلة في إنتاج البتروكيماويات أقل تكلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. باالضافة تتمتع أصول التصنيع الواقعة في 
هذه املنطقة مبيزة تنافسية عالية املتوقع أن تستمر على األمد البعيد. وبحكم وجود املركز الرئيسي لشركة إيكاروس للصناعات النفطية 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تتوفر للشركة العديد من الفرص اإلستثمارية الواعدة التي تعتمد على الشبكة املتنوعة. 

أن تكون في قطاع البتروكيماويات: قطاع البتروكيماويات ميثل قوة شركة إيكاروس األساسية، وسيكون هذا القطاع تركيز الشركة الرئيسي   •
عندما تنظر في توسعة محفظتها اإلستثمارية احلالية. وباإلضافة الى ذلك، تنوي شركة إيكاروس في اإلستثمار في سلسلة القيمة املضافة 

لقطاع الطاقة لتنويع وتقليل املخاطر اإلستثمارية.

أن توفر نسبة ملكية مؤثرة: لكي تستغل كافة خبراتها الفنية، تهدف شركة إيكاروس الستثماراتها أن متثل النسبة املؤثرة من الشركات التي   •
يتم االستثمار فيها، حيث يكون لها على األقل مقعد واحد في مجلس اإلدارة، وهذه النسبة املؤثرة تكون في حدود 20-50 % من أسهم 
الشركة التي يتم االستثمار فيها. وأحد املزايا املتميزة التي تقدمها شركة إيكاروس للصناعات النفطية حملفظة استثماراتها هي القدرة على 
إضافة القيمة الفعالية االستراتيجية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها من خالل خبرة اإلدارة املهنية الطويلة في القطاع وباعتبارها كافة 

استثماراتها كأصول إستراتيجية، وليست كمجرد استثمارات مالية. 
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أن يكون هناك إمكانية للمزيد من االستثمار: تهدف شركة إيكاروس للصناعات النفطية حتديد الشركات التي لها إمكانية منو كبيرة، وذلك   •
من خالل زيادة منتجاتها، أو زيادة طاقتها اإلنتاجية، أو من خالل استغالل ميزتها التنافسية بطريقة اخرى. وشركة إيكاروس للصناعات 

النفطية تعتبر نفسها شريك إستراتيجي يسعى لكي تقدم استثماراته فرص للنمو الطويل األمد ملساهمني شركة إيكاروس.

أن تكون في املرحلة املبكرة من العمليات: تقدم االستثمارات في املرحلة التطويرية واملبكرة من حياة املشروع إمكانية كبيرة لشركة إيكاروس   •
للصناعات النفطية إلضافة القيمة إلى املشروع. وعادة ما يكون العائد على االستثمار في هذه املرحلة 2-3 مرات أعلى من العائد على 

االستثمارات في العمليات الالحقة حيث يتم تقييم التدفقات النقدية على أساس سعر الدخول.

تناسق احملفظة: باإلضافة إلى اختيار املشاريع التي تكون االستثمار فيها واعد في حد ذاته ، فان شركة إيكاروس للصناعات النفطية تبحث   •
عن الشركات التي تتنافس مع بقية محفظتها االستثمارية، مما مييز شركة إيكاروس للصناعات النفطية عن باقي الشركات االستثمارية 

كونها تقدم قيمة إضافية أخرى غير متوفرة في ظل االستثمارات التقليدية.

تقلد أعضاء مجلس االدارة مناصب قيادية في قطاع النفط ومتتعهم بخبرة طويلة في القطاع ذاته   .4

يدير الشركة مجموعة من األفراد ذوي اخلبرة في قطاع البترول والكفاءة العالية:

نادر حمد السلطان - رئيس مجلس اإلدارة
السيد / نادر حمد السلطان عنّي رئيساً ملجلس اإلدارة لشركة إيكاروس وهو أيضاً عضواً في اللجنة االستشارية في صندوق املركز للطاقة وفي 
دانة غاز. وهو حالياً شريكاً في F+N Consultancy، شركة تقدم استشارات استراتيجية لقطاع الطاقة. وعمل السيد/ نادر السلطان في قطاع 
النفط ملدة 33 سنة وكان نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو منتدب مؤسسة البترول الكويتية منذ عام 1993 وفي 1998 عنّي الرئيس التنفيذي. 

السيد/ نادر السلطان حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة لندن.

عادل خالد الصبيح  - نائب رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور/ عادل خالد الصبيح هو نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة إيكاروس و هو أيضاً رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة الصناعات 
الوطنّية ملواد البناء، الشركة التابعة ملجموعة الصناعات الوطنّية )القابضة(. وكان في السابق وزير النفط و رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول 
)1997-1998(. وهو حاصل  الكويتية )2001-2002(، ووزير الكهرباء و املاء ووزير الدولة لشئون اإلسكان )1999-2001(، ووزير الصحة أيضاً 
على شهادة البكالوريوس واملاجستير في الهندسة امليكانيكية من جامعة ورستر في والية ماساتشويسيتس، الواليات املتحدة األمريكية وشهادة 

الدكتوراه في الهندسة امليكانيكية من جامعة كارولينا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية.   

سهيل يوسف ابوقريص - عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي
انتخب املهندس / سهيل يوسف ابوقريص عضواً في مجلس إدارة شركة إيكاروس في عام 2007 ويشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي. وهو 
أيضاً عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط اخلليج )KGOC(. وكان يشغل سابقاً منصب العضو املنتدب للتخطيط واملالية في مؤسسة 
البترول الكويتية وكان مسئوالً عن قسم املاليــة والتخطيط ومجموعة الصحة والسالمة والبيئة وإدارة املخاطر. ولديه خبرة 30 سنة في قطاع 

النفط. وهو حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة االسكندرية.

صالح عبدالوهاب التركيت - عضو مجلس إدارة
مستشار  منصب  احلالي  الوقت  في  يشغل  وهو   2006 عام  منذ  إيكاروس  شركة  إدارة  مجلس  عضو  التركيت  عبدالوهاب  صالح   / السيد 
اآلن.  حتى   1973 عام  منذ  الوطنّية  الصناعات  مجموعة  مع  التركيت  السيد/  ويعمل  الوطنّية.  الصناعات  ملجموعة  الصناعية  اإلستثمارات 
وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة برادلي واملاجستير في إدارة األعمال من جامعة بوسطن في والية 

ماساتشويسيتس، الواليات املتحدة األمريكية. 
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سعود عبدالله الفرحان - عضو مجلس إدارة
الدكتور / سعود عبد الله أحمد الفرحان انتخب كعضو مجلس إدارة لشركة إيكاروس في عام  2006 وهو حالياً نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
قطراألولى للتطـوير العقــاري وعضو مجلس إدارة شركة الرؤيـا لإلستثمار واإلجــارة و مــدير عــام شركة الصناعات الوطنية ملواد البناء. وكان  

في السابق عضو مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية  )2004 – 2005( وشـركـة البتـرول الوطـنية  )2002 – 2004(. 

الدكتور / سعود الفرحان حاصل على شهادة  البكــالوريوس في العــلـوم من جامعة والية نورث كارولينا، الواليات املتحدة األمريكية وهو حاصل 
أيضاً على ماجســتير في الهندسة الصناعية من جامعة نيوهيفن، الواليات املتحدة األمريكية و دكــــتوراه في اإلدارة الهندسية من جورج واشنطن، 

الواليات املتحدة األمريكية.

هاني عبد العزيز احلسني - عضو مجلس إدارة
إدارة شركة  رئيس مجلس  2007 وهو أيضاً  إيكاروس في عام  إدارة شركة  في مجلس  العزيز احلسني عضواً  املهندس / هاني عبد  إنتخب 
إستحواض القابضة. وكان في السابق الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس اإلدارة ملؤسسة البترول الكويتية. وخدم في مجالس إدارة عديدة 
خالل فترة عمله في القطاع النفطي الكويتي ومنها: مؤسسة البترول الكويتية، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة صناعات الكيماويات 
واملهندس / هاني احلسني حاصل على شهادة   النفط.  35 سنة في قطاع  ولديه خبرة  للصناعة وشركة هوكست.  العامة  والهيئة  البترولية، 

البكــالوريوس في الهندسة الكيماوية من جامعة تلسا، الواليات املتحدة األمريكية. 

رياض سالم اإلدريسي  - عضو مجلس إدارة
السيد املهندس / رياض سالم اإلدريسي  هو عضو مجلس إدارة شركة إيكاروس و عضو مجلس إدارة في عدة شركات من ضمنها الشركة 
املتحدة المدادات الغاز احملدودة في االمارات، سبكيم، و شركة الصجعة للغاز اخلاصة احملدودة. و حاصل على البكالريوس و املاجستير في 

الهندسة الكيميائية.

حمد محمد املطر - عضو مجلس إدارة
انتخب الدكتور / حمد محمد املطر عضو مجلس إدارة لشركة إيكاروس في عام  2006 وهو حالياً يقوم بتدريس مادة الكيمياء في جامعة 
الكويت. وهو أيضا عضوا في عدة جمعيات تتعلق بالكيمياء والبتروكيماويات. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس املاجستير و شهادة الدكتوراه 

في الكيمياء.

فهد سليمان اخلالد - عضو مجلس إدارة
 انتخب الدكتور / فهد سليمان اخلالد عضو مجلس إدارة لشركة إيكاروس في عام  2006 وهو في الوقت احلالي مدير شريك شركة أسكامو 
لإلستشارات اإلقتصادية و شركة دزلي لإلتصاالت واإلستشارات الفنية و عضو مجلس ادارة الشرقية املتحدة للخدمات النفطية. وهو حاصل 
على البكالريوس )مع مرتبة الشرف( في الهندسة الكهربائية واإللكترونية من جامعة نيوكاسل أبون تاين، اململكة املتحدة ودكتوراه في الهندسة 

)تخطيط شبكات اإلتصاالت االسلكية( من جامعة نيوكاسل أبون تاين، اململكة املتحدة.
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السيرة الذاتية لإلدارة التنفيذية

املنصباإلسم

الرئيس التنفيديسهيل ابوقريص

نائب املدير لتطوير األعمالبراين داوس

رئيس وحدة اإلستثمارات اإلستراتيجيةدهرميش سنجهاني

رئيس احلساباتزهير الدعيج

براين داوس - نائب املدير لتطوير األعمال
لدى السيد / براين داوس أكثر من 25 عاماً من اخلبرة في مجال الصناعة الكيماوية، ويتميز بخبرة إدارية عالية في كل من أوروبا، وشرق آسيا 
والشرق األوسط. ومتتد هذه اخلبرة الواسعة لتشمل كل من صناعات البيتروكيماوية، واملخصبات، والصناعات الدوائية، واملركبات الكميائية، 
والنظائر املشعة وكذلك الصناعات الكهروكيماوية. قبل إلتحاقه بالعمل في إيكاروس، عمل كمدير عام في شركة الكوت للمشاريع الصناعية، 

وهي شركة تعمل في مجال صناعة امللح والكلورين بدولة الكويت.

تخرج السيد / براين من جامعة شفيلد باململكة املتحدة، حيث حصل على تقدير األول مكرر على دفعته في اللغات احلديثة. كما أنه قام بإعطاء 
محاضرات على نطاق واسع في اجلامعات املتخصصة بدراسة ماجيستير إدارة األعمال باململكة املتحدة وشرق آسيا.

دهرميش سنجهاني - رئيس وحدة اإلستثمارات اإلستراتيجية
السيد /دهرميش سنجهاني، لديه أكثر من 16 عام من اخلبرة في مجال اإلستثمارات اإلستراتيجية، واإلدارة املالية، وأسواق اإلستثمارات ورأس 

املال.
قبل إلتحاقه بشركة إيكاروس، عمل السيد / دهرميش سنجهاني، بشركة الوطني لإلستثمار بالكويت كمساعد نائب املدير وأيضاً في شركة 
املستثمر الدولي. ومن خالل عمله بالشركة، قام بالعمل في اإلستثمارات املباشرة وكذلك بتقدمي اإلستشارات للعمالء اخلاصة باإلستراتيجية، 
العقاري، وتطوير املشروعات، وخدمات  املال والتمويل. وذلك في شتى املجاالت كالبترول والطاقة، واإلستثمار  وتنمية األموال، وإدارة رأس 
العمليات التجارية البنكية. عمل سابقاً مع PriceWaterHouse، فقام بخدمة مجموعة متنوعة من املشروعات اخلاصة بالعمالء بدول مجلس 

التعاون اخلليجي، الهند، الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتركيا.

تخرج السيد / دهرميش سنجهاني من جامعة بومباي، بالهند، حيث حصل على ماجيستير في إدارة األعمال.

زهير الدعيج -  رئيس احلسابات
مارس السيد / زهير الدعيج 14 سنة من اخلبرة في قطاعات املال واإلقتصاد في املجاالت التالية: احملاسبة املالية، التدقيق، اإلستثمار، إدارة 
التفليسات باإلضافة إلى القيام بأعمال اخلبرة احملاسبية بإدارة اخلبراء بوزارة العدل. وقبل مجيئ السيد / الدعيج إلى إيكاروس كان يعمل 

كبير أخصائي التدقيق في الصندوق الكويت للتنمية. السيد / الدعيج تخرج من جامعة الكويت بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف. 
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مركز مالي قوي وميزانية متينة يوفر منوًا في املستقبل  .5

تعرض املوازنة العمومية للشركة املنتهية في 31 ديسمبر املبينة أدناه متانة املركز املالي للشركة  •

األصول
في 31 ديسمبر 2007 بلغ مجموع أصول شركة إيكاروس للصناعات النفطية 205.37 مليون دينار كويتي. وتشكل هذه زيادة بنسبة 51 % عن 
نهاية 2006. وقد شكلت األصول الغير املتداولة 81.2 % من إجمالي األصول، متكونة من استثمارات متاحة للبيع. أما األصول املتداولة فقد 

شكلت ما يقارب 18.8 % من إجمالي أصول الشركة، وكانت االستثمارات بالقيمة العادلة أكبر جزء من هذه األصول. 

العائد على حقوق املساهمني
بلغت قيمة حقوق املساهمني 188.28 مليون دينار كويتي في 31 ديسمبر 2007، بإرتفاع يقارب 50.5 % مقارنة بنهاية عام 2006، وذلك بسبب 
زيادة التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة واالرباح احملتفظ بها. إستطاعت الشركة أن حتقق نسبة 6.2 % كعائد على حقوق املساهمني في 

.2007

اإليرادات
بلغت إيرادات شركة إيكاروس للصناعات النفطية 12.13 مليون دينار كويتي في عام 2007 بزيادة مقدارها 0.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة 
منو 8.1 % عن عام 2006. كما هو مبني في الرسم البياني ادناه فإن 84 % من اإليرادات مكونه من ارباح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
بيان الدخل مما ينقسم الى قسمني: أوالً 39 % منها ارباح محققة من بيع أسهم وثانياً 61 % من إعادة تقييم أسهم احملافظ. وباقي اإليرادات 

الشركة مكونة من:

مكونات ايرادات شركة إيكاروس في 31 ديسمبر 2007

األرباح
بلغ ربح السنة للشركة  11.6 مليون  دينار كويتي في عام 2007، بزيادة حوالي 5.8 % عن عام 2006. واجلدير بالذكر إن في عام 2005 قامت 
شركة إيكاروس للصناعات النفطية في بيع 30 % من حصتها في شركة سيبكم وتصنيع وذلك اتباعاً لشروط اإلدراج املوضوعة من قبل هيئة 

سوق املال السعودي، مما أدى إلى الزيادة الكبيرة الغير املتكررة في أرباح الشركة لذلك العام.

31 ديسمبر 312005 ديسمبر 312006 ديسمبر 2007الســـــنة

 39,326,424  10,973,482 11,614,780صافي األرباح )مليون  د.ك(

15.514.63,932.6ربحية السهم ) فلس(

 «—UL¦²Ý« s� ÕUÐ—√  UF¹“uð  «œ«d¹≈
lO³K� …UŠU²� W�œUF�« WLOI�UÐ

8%

 «—UL¦²Ý« s� ÕUÐ—√  UF¹“uð  «œ«d¹≈
qšb�« ÊUOÐ ‰öš s� W�œUF�« WLOI�UÐ

4%WLOI�UÐ  «—UL¦²Ý« ÕUÐ—√
qšb�« ÊUOÐ ‰öš s� W�œUF�«

84% bz«u�  «œ«d¹≈
4%
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البيانات املالية املقارنة وأهم املؤشرات املالية

امليزانية العمومية

دينار كويتي

31 ديسمبر 2005 31 ديسمبر 2006 31 ديسمبر 2007 

األصول

30,100 88,708,988 166,833,438 إستثمارات متاحة للبيع

67,532,050 24,973,316 37,223,107 إستثمارات بالقيمة العادلة  من خالل بيان الدخل

177,400 - - مستحق من شركة ذات صلة

7,899 - 43,650 ذمم مدينة وأصول أخرى

- 21,708,467 800,000 وديعة قصيرة األجل

40,854 606,739 468,381 رصيد لدى البنك

67,788,303 135,997,510 205,368,576 مجموع األصول

حقوق امللكية واخلصوم

حقوق امللكية

1,000,000 75,000,000 75,000,000 رأس املال

- )20,475( - أسهم خزينة

1,000,000 2,110,846 3,288,139 إحتياطي قانوني

- - 1,177,293 إحتياطي إختياري

- 10,609,832 62,158,289 التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة

52,532,617 37,395,253 46,655,447 أرباح محتفظ بها

54,532,617 125,095,456 188,279,168 مجموع حقوق امللكية

اخلصوم

12,187,403 10,315,341 16,732,093 مستحق إلى الشركة األم

657,763 - - مستحق إلى شركة ذات صلة

410,520 586,713 357,315 خصوم أخرى

13,255,686 10,902,054 17,089,408 مجموع اخلصوم

67,788,303 135,997,510 205,368,576 مجموع حقوق امللكية واخلصوم
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أهم املؤشرات املالية

31 ديسمبر 2007 31 ديسمبر 312006 ديسمبر 2005

%58%8%6العائد على األصول

%72%9%6العائد على حقوق املساهمني

2511675,453القيمة الدفترية للسهم )فلس(

بيان األرباح واخلسائر

دينار كويتي

31 ديسمبر 312005 ديسمبر 312006 ديسمبر 2007 

د.كد.كد.كاإليرادات

10,213,8291,462,23038,130,442أرباح إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

-8,696,919-أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع

--941,315إيرادات توزيعات أرباح من إستثمارات متاحة للبيع

523,063918,6361,662,850إيرادات توزيعات أرباح من إستثمارات بالقيمة العادلة

452,759140,5352,239إيرادات فوائد

12,130,96611,218,32039,795,531

املصاريف

--)130,808(تكاليف املوظفني

)71,870()109,862()227,227(مصاريف التشغيل األخرى

)358,035()109,862()71,870(

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص 
11,772,93111,108,45839,723,661الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)397,237()99,976()105,956(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

--)7,195(مخصص الزكاة

-)35,000()45,000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

11,614,78010,973,48239,326,424ربح السنة 

3,932.6 فلس14.6 فلس15.5 فلسربحية السهم األساسية املخففة
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تركز استثمارات الشركة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  .6

أسباب االستثمار في شركات البتروكيماويات املدرجة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

هناك سببني رئيسيني لالستثمار في صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بدالً عن اإلستثمار في نفس الصناعة 
لهذه  أفريقيا  الشرق األوسط وشمال  توفرها منطقة  التي  امليزات  أوالً الستغالل  ناشئة أخرى.  أوأية أسواق  أوروبا  أو  املتحدة  الواليات  في 

الصناعة، وثانياً الستغالل ميزة دخول هذه الصناعة في أفضل مراحل منّوها.

استغالل امليزات التي توفرها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

حالياً، الكثير من الشركات العاملية املصنعة للبتروكيماويات سارية في إغالق مصانعها املتواجدة في مناطق غير مغرية مثل الواليات املتحدة 
وأوروبا وذلك لفتح مصانع جديدة في مناطق غنية باملواد اخلام أو مناطق تنعم بأسواق مازالت تنمو، وذلك عن طريق االستثمار مباشرة ً 
في شركات البتروكيماويات املدرجة  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وليس في نضيراتها العاملية. وباالضافة الى ذلك، باستطاعة 
املستثمر استغالل امليزات التي يوفرها االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من غير تقليص عوائد االستثمار بسبب تكاليف 
رئيس مجلس إدارة و الرئيس  إغالق مصانع أو بسبب خسائر ناجتة عن العمل في أسواق غير مربحة. كما ذكر السيد أندرو ليفيريس – 
التنفيذي لشركة داو كميكال )Dow Chemical( نظرا الستغالل امليزات التي توفرها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا "على املدى القصير، 
ستصبح منطقة اخلليج العربي والشرق االوسط أهم منطقة للصناعة الكيماوية وذلك النتاج املواد الكيماويه والبالستيكية الرئيسية، ولصناعة 
املصافي املتـكاملة لـلبتروكيماويات واملنتجات املتمايزه. وبحلول عام 2015، من املتوقع لهذه الدول أن تضاعف قدرتها النتاج االثيلني لتصبح 

40 % من الطاقة االنتاجيه االضافية العاملية.

يعتبر موقع الشرق األوسط متميز ألنه ميثل حلقة الوصل ما بني قارات أفريقيا وآسيا واوروبا باالضافة الى قربه من اقتصادات عالية النمو 
مثل الصني والهند". 

استغالل ميزة دخول هذه الصناعة في أفضل مرحلة من منّوها

صناعة البتروكيماويات صناعة ناضجة في الواليات املتحدة وأوروبا، حيث أن الطلب ينمو مبعدل منو الناجت القومي )أو مبعدل قريب إلى ذلك(، 
وإقتصادات تلك الدول ناضجة في حد ذاتها. تباطأ تطّور املنتجات والتكنلوجيا املستغلــّة الى حد كبير في قطاع استكشاف وانتاج وتطوير 

البتروكيماويات، ففي أغلب األسواق املتقدمة هذه الصناعة ناضجة والتركيز يكون على تقليص التكاليف.

أما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فأن صناعة البتروكيماويات التزال في نشأتها، فأسواق مثل قطر مازالت تنمو وجزء كبير من 
هذا النمو ناجت عن قطاع تكرير النفط والغاز والبتروكيماويات. وحتى في أسواق ناضجة نسبياً، مثل اململكة العربية السعودية، هناك فرص 

لتنويع النشاطات نحو تكريرالنفط والغاز والبتروكيماويات وتنويع املنتجات لتشمل األولوفينات واملشتقات األخرى.

من املتوقع أن تكون منطقة الشرق األوسط محور متخصص في صناعة البتروكيماويات على مدى السنوات اخلمس والسنوات العشر املقبلة، 
رياليانس  صناعات  شركة  إدارة  مجلس  رئيس   – أمباني  موكيش  السيد  ذكر  كما  واملالية.  االقتصادية  الكفاءة  ميزة  يوفر  التخصص  وهذا 
)Reliance Industries( نظراً مليزة دخول هذه الصناعة في أفضل مرحلة من منّوها "الشرق األوسط هو احملور الرئيسي لقطاع البتروكيماويات 

العاملي حيث أن التأثير من تغيير أسعار النفط اخلام على أسعار منتجات البتروكيماوية في الشرق األوسط أقل بكثير عن باقي العالم. ولذا  
فإن منطقة الشرق االوسط تخلق مناخ مناسب لإلستثمار في مشاريع البتروكيماويات والكيماوية. ونظراً إلى دور املنطقة في املستقبل فاملتوقع 

ان تشكل املنطقة 20 % من انتاج البتروكيماويات العاملية". 
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مكرر ربحية شركات البتروكيماويات عامليًا مقارنة  بشركات البتروكيماويات في منطقة شرق األوسط وشمال أفريقيا
يتضح للقارئ أن شركات البتروكيماويات املتواجدة في منطقة الشرق األوسط تتداول مبضاعف ربحية أقل نسبياً من متوسط مضاعف ربحية 
جميع شركات البتروكيماويات في العالم، بينما متوسط مضاعف ربحية العام هو 16.7، وبناءاً عليه فإن مضاعف ربحية شركات البتروكيماويات 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو 16.3. من الصعب الوصول إلى استنتاجات واسعة من هذه املكررات بسبب إختالف املخاطر 
ومعدالت النمو عبر هذه املناطق كلها، ولكن بعد دراسة مخاطر وفرص منو صناعة البتروكيماويات بشكل عام وفي منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا على وجه اخلصوص، فإن املتوقع أن يزداد ازدهار وجناح شركات البتروكيماويات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وأن تلعب هذه الشركات دور أساسي في تشكيل مستقبل صناعة البتروكيماويات.
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قطاع البتروكيماويات

مؤشرات واعدة للقطاع البتروكيماويات و بالتحديد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أهمية منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )MENA(  في صناعة البتروكيماويات  
من املتوقع أن تكون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا احملوراملتخصص في صناعة البتروكيماويات مما سيزيد دور هذه املنطقة في   •

الطاقة االنتاجية العاملية
صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال تزال في نشأتها االولى الذي يعني املزيد من النمو الواعد ولكن في   •

أغلب األسواق املتقدمة هذه الصناعة ناضجة والتركيز يكون على تقليص التكاليف
امليزة التنافسية للشرق األوسط هي القرب من الدول اإلستهالكية مثل الصني والهند وهذه امليزة جتعل املنطقة استراتيجية لهذا القطاع      •

حجم االستثمارات في الصناعة النفطية والبتروكيماوية
تقدر دراسات الشركة العربية لإلستثمارات البترولية )أبيكورب( حجم االستثمارات في قطاع الطاقة بقرابة 490 مليار دوالر أمريكي مابني   •

2008 و2012

سيتم استثمار أكثر من 87 مليار دوالر أمريكي في قطاع البتروكيمايات واألسمدة، و 116 مليار دوالر أمريكي في قطاع معامل التكرير –   •
البتروكيماويات

أهمية املنتجات البتروكيماوية 
تستخدم البتروكيماويات في تصنيع الكثير من املنتجات اليومية التي تؤثر على حياتنا بطرق عديدة مثل منتجات بالستيكية، والدهانات،   •

ومواد التغليف، ومنتجات أخرى
تعتمد مجاالت عديدة بشكل مباشر وغير مباشر على صناعة البتروكيماويات مثل البناء والتشييد والزراعة  •

 أهمية دول مجلس التعاون في صناعة البتروكيماويات
منطقة ال تزال في مراحل منوها األولية وغنية مبواد خام مخفضة التكلفة   •

تقوم دول مجلس التعاون بتنويع مصادر الدخل عن طريق االستثمار املباشر وخلق االجواء املناسبة لتشجيع النمو في القطاعات االخرى   •
وباألخص قطاع البتروكيماويات

توافر الطاقة الرخيصة والضرائب املنخفضة يساعد على جلب املهارات األجنبية من خالل الشركات العاملية التي تعاون على ازدهار شركات   •
صناعة البتروكيماويات في املنطقة

نظرة عامة

إن االستثمارات التي قامت بها املؤسسات الوطنية، ومستثمرون من القطاع اخلاص، وشركات دولية كبرى في الشرق األوسط كانت االستثناء 
البارز للضعف العام في أداء سوق الصناعات الكيماوية العاملية. فلم تكن الصناعة الكيماوية النفطية العاملية جاذبة للمستثمرين العاّمني في 

الدول الصناعية خالل العديد من السنوات املاضية،  فالعائدات املتوسطة للصناعات الكيماوية أظهرت ضعف أداء عام ضد السوق.

متر حالياً صناعة البتروكيماويات مبرحلة انتقال من الغرب الى الشرق، وهذا يعود الى افتقار املواد اخلام الالزمة والقيود املفروضة على تشييد 
املصانع اجلديدة  في الغرب من ناحية، والى غزارة املواد اخلام والطلب املتزايد في الشرق من ناحية أخرى. ولكن مع ذلك فان االستثمار 
في األنشطة البتروكيماوية في دول الشرق األوسط ليس خالياً من املخاطر، فهناك احتماالت االختالل في املنتجات وتراكمها، والتطورات 
التكنولوجية، وارتفاع التكاليف الهندسية وتكاليف املعدات والتشييد، وهي كلها مخاطر تواجه املستثمرين في قطاع البتروكيماويات في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
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حالياً محفظة منتجات البتروكيماويات في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا منحازة بشدة نحو املنتجات املشتقة من الغاز الطبيعي، هذا 
احتياطياتها  الطبيعي ألن  الغاز  الى  املستندة  املنتجات  والتحول من  منتجاتها  تنويع  مثل قطر ومصر محدودة في  معينة  دول  أن  الى جانب 

الهيدروكربونية غنية بالغاز الطبيعي أكثر منها بالبترول.

تشير أنشطة التشييد الراهنة الى أنه في السنوات اخلمس القادمة ستكون حصة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من الزيادة املتوقعة 
في إنتاج البنزين وااليثلني وامليثانول هي 31 %، 60 %، 76 % على التوالي، ومن املتوقع أن يتحقق اجلزء األكبر في الزيادة في إنتاج االيثلني 

في عام 2008. 

وقد أدى االرتفاع في التكاليف الهندسية وتكاليف املعدات والتشييد الى تباطؤ منو صناعة البتروكيماويات مع قيام الشركات ببحث خططها 
للتوسع، فقد ارتفعت تكاليف املشروعات وازدادت مدة استكمالها، ومن غير املتوقع أن تنخفض التكاليف الهندسية وتكاليف املعدات والتشييد 
قريبا، ومع التوسع الكبير التي تشهده األنشطة الصناعية عبر العالم والنمو االقتصادي الضخم في معظم دول العالم، فمن املنتظر ارتفاع 

أسعار مواد البناء.

ومعظم الطاقة اإلنتاجية للبتروكيماويات مركزة في اململكة العربية السعودية، ومن املتوقع أن تظل اململكة العربية السعودية هي مركز صناعة 
البتروكيماويات في املنطقة.

واجلزء األكبر من قطاع البتروكيماويات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال يزال مغلقا في وجه االستثمارات العامة، حيث جند أن 
احلكومات هناك ال تزال متتلك النسبة الغالبة في أسهم هذه الشركات، فمثال 30 % فقط من أسهم الشركات الضخمة مثل سابيك وشركة 

الصناعات القطرية ميتلكها املساهمون والكيانات اخلاصة، بينما بقية األسهم مملوكة من قبل حكومات هذه الدول.

ومع استمرار ارتفاع التكاليف الهندسية وتكاليف املعدات والتشييد ورؤوس األموال املطلوبة للتوسعات اجلديدة في مجال البتروكيماويات فمن 
املتوقع أن تزداد أنشطة أسواق األسهم لها، وقد كانت شركة كايان السعودية للبتروكيماويات أحد شركات البتروكيماويات التي زادت رأسمالها 
من خالل طرح أسهم لالكتتاب العام، ومن املتوقع متويل مجمع التكرير والبتروكيماويات املتكامل في رأس التنورة، الذي تزيد تكاليفه عن 22 

مليار دوالر أمريكي، جزئيا من خالل االكتتاب العام.

امليزة التنافسية للشرق األوسط في املواد اخلام الالزمة لصناعة البتروكيماويات وقربه من املستهلكني في دول مثل الصني والهند جتعل املنطقة 
البترودوالر مما تعزز هذه االستراتيجية. وفي  استراتيجية في هذا القطاع، كما أن خزائن احلكومات في الشرق األوسط تفيض بتدفقات 
محاولة تنويع االقتصاد وعدم االعتماد كليا على النفط، تقوم حكومات دول الشرق األوسط بتشجيع النمو في القطاعات األخرى التي ميكنها 
تقدمي فرص عمل للسكان الذين يتزايد تعدادهم بصورة مطردة.  ويساعد توافر الطاقة الرخيصة والضرائب املنخفضة على استمرار ازدهار 

قطاع البتروكيماويات في الشرق األوسط، وبالتالي يتوقع اخلبراء استمرار ازدهار شركات صناعة البتروكيماويات في املنطقة.

 إن الصناعة الكيماوية صناعة متشعبة، وبينما ال يتوفر حتديد دقيق جداً لتصنيف قطاعات الصناعات الكيماوية، فإن التقسيم التالي )شكل 
1( يقدم تصوير واضح لبعض تلك القطاعات:
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Performance Materials مواد اخلصائص املتفاضلة
Fluoro polymers لدائن الفلور الكيميائية
Acrylic Sheet الصفائح األكليريكية
Engineering Plastics لدائن البالستيك الهندسية
Thermoplastic elastomers لدائن البالستيك احلرارية املرنة
High performance films and fibres األفالم واأللياف عالية األداء

Technical Chemicals كيماويات التطبيقات العالية التقنية
Flame retardants مضادات اللهب
Antioxidants مانعات التأكسد
Pharma intermediates الوسائط الدوائية
Stabilizers مثبتات
Biocides املبيدات احليوية

Formulated Products املنتجات املصاغة
Lubricants زيوت التشحيم
Adhesives املواد الالصقة
Cleaning products منتجات الغسيل والتنظيف
Water Treatment Products منتجات معاجلة املياه

Differentiated Commodities مواد السلع املتمايزة
Polystrene البولي ستابرين
PVC لدائن بولي كلوريد الفينيل
PET لدائن بولي ترفناالت اإليثيلني
Polyethylene لدائن البولي إيثيلني
Polypropylene لدائن البولي بروبيلني

Forward Commodities السلع ذات التصنيع االحق
Ethylene oxide/glycol غالبكول اإليثيلني/أكسيد اإلثيلني
PTA حمض الباراتريفثاليك
Methanol امليثانول
Malec Anhydride املاليك أنهيدريد
Butanediol ثاني هيدروكسيد البيوتان
THF رباعي هيدرو الفوران
Acetic Acid حامض اخلل
VAM أسيتيك الفيتيل أحادية التجزئة

Basic Chemicals املواد الكيماوية األساسية
Carbon Monoxide أول أكسيد الكاربون
Ammonia األمونيا
Mathanol امليثانول
Olefins األوليفنات
Aromatics العطريات
Chlorine كلولر

شكل 1: تقسيمات قطاعات الصناعات الكيماوية

أهمية البتروكيماويات والتصنيف األساسي لها
متثل صناعة البتروكيماويات بوجه خاص والصناعات الكيماوية بوجه عام أحد أكبر وأهم الصناعات في العالم، وتوضف ماليني العاملني، 
وتسهم بنسبة كبيرة في الناجت احمللي العاملي. تعتبر الصناعات الكيماوية من املجاالت االقتصادية التي تقدم فرص عمل ضخمة في الواليات 
املتحدة حيث توضف أكثر من خمسة ماليني شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما أنها أكبر مصدر في الواليات املتحدة، ومتثل صادراتها 
10 % من كافة الصادرات األمريكية. ووفقا إلحصائيات مجلس الكيمياء األمريكي، فان أكثر من 96 % من كافة املنتجات املصنعة األمريكية 

تدخل الكيمياء فيها، وأكثر من 6 % من كافة املنتجات املشتراة في الواليات املتحدة هي مباشرة من مجال الصناعة الكيميائية. ووفقا ملجلس 
الصناعات الكيماوية األوروبي، فان إجمالي مبيعات املنتجات الكيماوية على مستوى العالم )باستثناء املنتجات الدوائية( بلغ 1,476 مليار يورو 

في عام 2005.

شكل 2: التوزيع اجلغرافي ملبيعات الكيماويات على املستوى العاملي

وهناك اآلالف من الكيماويات املختلفة التي يتم إنتاجها من مدى واسع من املواد اخلام مبا فيها النفط اخلام، والغاز الطبيعي، والهواء، واملاء، 
واملعادن، والفحم، الخ. ولفهم املنتجات الكيماوية بصورة أفضل فقد قام مجلس الكيمياء األمريكي بتصنيف الصناعات الكيماوية الى خمسة 
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قطاعات عريضة وهي: الكيماويات األساسية، والكيماويات املتخصصة، والكيماويات الزراعية، واملنتجات الدوائية، واملنتجات االستهالكية.

الكيماويات األساسية: وهي تضم البتروكيماويات اخلام، واملواد الكيماوية العضوية الوسيطة، والراتينجات البالستيكية، واملطاط االصطناعي، 
واأللياف االصطناعية، والكيماويات الغير عضوية، الخ. ويتم إنتاج هذه الكيماويات بكميات ضخمة وتكون عادة مبثابة لبنات إلنتاج الكيماويات 
املتخصصة والكيماويات األخرى، ويتأثر بيعها بسعرها، أي أن املشترين يختارون الشركات املوردة على أساس السعر، وبالتالي فان هذه الشركات 

املوردة تقوم ببناء مصانع ضخمة لكي ميكنها تعظيم أرباحها على أساس انتاج اجلملة الكبيرة.

الكيماويات املتخصصة: هي عادة منتجات ذات قيمة مضافة وتضم الدهانات، واملواد الالصقة، والكيماويات الداخلة في صناعة االلكترونيات، 
الكيماوية  واإلضافات  والرائحة،  الطعم  ومحسنات  البترول،  حقول  في  املستخدمة  والكيماويات  املياه،  معاجلة  في  املستخدمة  والكيماويات 
الداخلة في صناعة املطاط االصطناعي والورق، واملنظفات الصناعية، الخ، ويتم عادة إنتاجها بكميات صغيرة وتتوقف أسعارها على القيمة 

التي تضيفها التي تتوقف بدورها على التحديث واألبحاث والتطوير.

الكيماويات الزراعية: وهي تضم األسمدة والكيماويات التي حتمي احملاصيل، أي التي تكافح اآلفات.

الكيماويات الدوائية: وهي تضم العقاقير، واللقاحات، واألمصال، والفيتامينات، واملستحضرات الصيدلية األخرى.
املنتجات االستهالكية: وهي تضم الصابون، واملنظفات، واملبيضات، وإضافات الغسيل املختلفة، ومعجون األسنان، والشامبو، ومستحضرات 

العناية باجللد، ومستحضرات التجميل ومزيالت الروائح والبارفانات، الخ.
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البتروكيماويات

تصنع البتروكيماويات من النفط اخلام والغاز الطبيعي، ولو أن هناك القليل منها مثل البنزين والكحول االيثيلي، الذي ميكن أيضا تصنيعه 
من الفحم واخلضروات. والنفط اخلام والغاز الطبيعي هما مواد هيدروكربونية تضم مزيج معقد من مركبات الهيدروجني والكربون. يتكون 
جزيئات  اخلام  النفط  يضم  بينما  والبوتان،  والبروبان  واإليثان  امليثان  مثل  القصيرة،  الهيدروكربونات  جزيئات  من  مزيج  من  الطبيعي  الغاز 
الهيدروكربونات األطول، مثل النافثا وزيت الوقود الخ، ويتم حتويل نسبة كبيرة من املواد الهيدروكربونية املتواجدة في النفط اخلام الى نوعيات 
أخرى من الوقود الغنية بالطاقة، مثل البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات النفاثة ووقود التدفئة وغاز البترول املسال، بينما تستخدم بقية 

املواد الهيدروكربونية املتواجدة في النفط اخلام في إنتاج الكيماويات.

وتستخدم عملية التقطير أو التكسير في حتليل هيدروكربونات النفط اخلام والغاز الطبيعي إلنتاج البتروكيماويات األساسية وهي لبنات بناء 
كافة الكيماويات التي نعرفها اليوم. واالوليفينات، التي تضم االيثلني والبروبلني والبوتادين، واملشتقات العطرية التي تضم البنزين واالكسيلني 
والتولوين، هما مجموعتني رئيسيتني من البتروكيماويات األساسية، وهناك مجموعة ثالثة تتكون من الكيماويات التي يتم إنتاجها من الغاز 
املخلق، أي امليثانول واألمونيا. ويوضح شكل 3 حجم إنتاج ومدى أهمية 15 من هذه الكيماويات في الدول املنتجة الرئيسية في العالم، وكما هو 
واضح فان االيثلني هو األول من حيث حجم اإلنتاج، يعقبه البروبلني في املركز الثاني، ثم البنزين في املركز الثالث، وتخصص نسبة كبيرة من 

االيثلني والبروبلني والبنزين إلنتاج البالستيك.

شكل 3: حجم إنتاج البتروكيماويات في الدول املنتجة الرئيسية

تستخدم البتروكيماويات في تصنيع الكثير من املنتجات، مثل احلقائب والشموع وأجهزة الكمبيوتر واألرضيات والبوليستر والنايلون واللعب الخ، 
كما أن املواد املصنعة من البتروكيماويات العطرية ميكنها تقليص استهالك الطاقة وبالتالي فيتم استخدامها كمواد عازلة في البناء وأجزاء 
بالستيكية خفيفة الوزن في السيارات والطائرات. الكثير من املجاالت تعتمد على املواد الكيماوية مثل البناء والتشييد: في األثاث، والسجاد، 
في  والسيارات:  األعشاب،  ومبيدات  القوارض،  ومبيدات  احلشرية،  واملبيدات  األسمدة،  في  والزراعة:  والبالستيك،  والدهانات،  والتنجيد، 
اإلطارات واألجزاء البالستيكية والدهانات الخ. وصناعة البتروكيماويات تؤثر على حياتنا  بطرق عديدة، ومن الصعب تخيل كيفية احلياة بدون 

املنتجات املصنعة من البتروكيماويات.

وبالرغم من االستخدام املكثف للكيماويات األساسية والدور الهام الذي تلعبه في حياتنا فنادرا ما نراها أو نشعر بها، ذلك الن الكيماويات 
األساسية تستخدم في إنتاج الكيماويات الوسيطة، ويتم استخدام الكيماويات الوسيطة في مجاالت متنوعة من الصناعات إلنتاج منتجات نراها 

ونشعر بها.

ميثل شكل 4 سلسلة إلضافة القيمة توضح كيفية استخدام البروبيلني املشتق من النفط اخلام أو الغاز الطبيعي، والتيثانول املشتق من الغاز 
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الطبيعي، كمواد خام إلنتاج البتروكيماويات األساسية، الذي يستخدم في إنتاج منتجات نهائية مثل األنابيب، والبنزين، واخلشب، والدهانات 
ومنتجات أخرى.

شكل 4 : سلسة إضافة القيمة في إنتاج البتروكيماويات

ونظرا ألهمية البتروكيماويات فمن الضروري فهم العناصر الرئيسية التسعة التي تؤثر على هذه الصناعة

املواد اخلام الداخلة في صناعة البتروكيماويات  .1
البتروكيماويات تعتمد على النفط اخلام والغاز الطبيعي كمواد خام لها، وهي أكبر عامل تكلفة في إنتاج البتروكيماويات، وتعتمد تكاليف إنتاجها 
على املواد اخلام املستهلكة ومكان اإلنتاج، ويوضح شكل 5 ثالثة معامل إلنتاج االيثلني، وتقع على ساحل اخلليج األمريكي، إليضاح تغير تكلفة 
املواد اخلام خالل شهر مايو 2007، وكانت تكلفة املواد اخلام متثل 74 % من التكاليف الكلية للتشغيل إلنتاج االيثلني عند استخدام اإليثان وكانت 

متثل 84 % عند استخدام البروبان، و87 % عند استخدام النافثا.

شكل 5: تكلفة املواد اخلام كنسبة مئوية من التكاليف الكلية إلنتاج االيثلني في مايو 2007 في ثالثة معامل أمريكية إلنتاج االيثلني على 
ساحل اخلليج األمريكي  
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توافر املواد اخلام الداخلة في البتروكيماويات  .2

تعتمد صناعة البتروكيماويات على النفط اخلام والغاز الطبيعي، وذلك ليس بسبب كونها من املواد اخلام الداخلة في تصنيعها فقط، وإمنا 
أيضاً كمصدر للـطاقة املطلـوبة لعميلة تكسـير وتـصنيع البتروكيماويات، وبـالتـالي يـؤثـر تـوافر الـنـفـط اخلـام والغـاز الطبيعي وأسعـارها كثيراً 

على صناعة البتروكيماويات.

أسعار املواد اخلام الداخلة في البتروكيماويات  .3
عدى عن توافر النفط اخلام والغاز الطبيعي، فان أسعارالنفط اخلام والغاز الطبيعي تؤثر بشكل مباشر على صناعة البتروكيماويات، ذلك الن 
ارتفاع أسعارها يؤدي الى زيادة أسعار اإلنتاج مما يضع قيود على هامش الربح. فإذا مت مترير زيادة التكاليف للمستهلك، فسيؤثر ذلك على 
الطلب والعوائد واألرباح، وإذا لم يتم متريرها للمستهلك، فسيؤثر ذلك على هامش الربح واألرباح الكلية. ويوضح شكل 6 كيفية تغير أسعار 

البنزين وااليثيلني مع تغير أسعار النفط اخلام.

شكل 6: تغير أسعار النفط اخلام والبنزين وااليثلني  

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الواليات املتحدة بأكثر من الضعف في الفترة من 2002 إلى 2006. كما شهدت أوروبا وكندا ارتفاعا مماثلة 
في أسعار الغاز الطبيعي بينما ظلت األسعار مستقرة في الشرق األوسط وقد أثرت هذه الزيادة في األسعار عكسيا على تنافسية شركات 

البتروكيماويات في الدول التي شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار الغاز الطبيعي.

شكل 7: تغير أسعار الغاز الطبيعي  
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تتطلب االستثمارات اجلديدة في االستكشاف واإلنتاج الى وقت طويل قبل أن تثمر عن إنتاج مستقر، فعدم توافر إمدادات الغاز الطبيعي والنفط 
اخلام وارتفاع أسعارها سيؤدي الى خروج شركات عديدة من السوق أو الى نقل أنشطتها اإلنتاجية لدول أخرى تتوافر فيها هذه املواد اخلام 

بأسعار معقولة. 

وعلى ذلك فقد أصبح من الضروري أن تفكر شركات البتروكيماويات استراتيجيا قبل أن تفكر في إقامة مصانع جديدة أو في نقل مصانعها 
الراهنة، الن ديناميكية األعمال تغيرت في صالح الدول التي لديها مخزون ضخم من النفط اخلام والغاز الطبيعي، وعمالة ماهرة منخفضة 

األجور، وتعداد سكان متزايد، ودخل مرتفع للفرد، وطلب متزايد.

منطقة الشرق األوسط متتلك النصيب األكبر من االحتياطيات العاملية للنفط اخلام والغاز الطبيعي، وكنتيجة لذلك فإذا زاد الطلب على منتجات 
البتروكيماويات املشتقة من النفط اخلام والغاز الطبيعي عن العرض، فان شركات البتروكيماويات العاملة في منطقة الشرق األوسط تصبح في 

وضع أفضل مقارنة مبنافسيها في املناطق األخرى من العالم. 

مرونة املواد اخلام الداخلة في صناعة البتروكيماويات ومزيج املنتجات  .4
كما تبني في شكل 5 أن تكلفة املواد اخلام الداخلة في صناعة االيثلني في مصانع أمريكية قد تغيرت من 74 % الى 87 % من تكاليف اإلنتاج 
الكلية وفقا للمادة املستخدمة في اإلنتاج سواء كانت اإليثان أو البروبان أو النافثا. واختيار املادة األولية يحدد التكلفة الكلية لإلنتاج ويحدد 

أيضا منتجات البتروكيماويات املصاحبة إلنتاج االيثلني.

منو اإلقتصاد العاملي  .5
كما سبق ذكره فإن تكلفة املواد اخلام تلعب دورا هاما في صناعة البتروكيماويات، ولكن ليس العامل الوحيد في حتديد تكلفة هذه املواد. ذلك 
الن تداعيات أية هزة في النفط، التي تؤدي الى ضعف في النمو االقتصادي، تؤدي أيضا الى تفاقم الضرر احلادث في صناعة البتروكيماويات، 
ويوضح شكل 8 كيف يتأثر النشاط االقتصادي، مقاسا بالنمو في الناجت احمللي الكلي، بالهزات في أسعار النفط التي تعرضت لقفزات رئيسية 

منذ عام 1970.

شكل 8: تغير أسعار النفط مع تغير النمو احلقيقي في الناجت القومي

وتستخدم أساسا منتجات البتروكيماويات في صناعة السيارات وفي الصناعات األخرى وفي مجال البناء والتشييد، والن هذه الصناعات دورية، 
فان صناعة البتروكيماويات دورية أيضا، وأي تباطؤ في النمو االقتصادي يؤدي الى نقص في الطلب على منتجات بتروكيماويات كثيرة. 
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التكامل واالندماج والعوملة  .6
شركات تصنيع البتروكيماويات حتاول أن تتشارك مع شركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي لكي تضمن التوريد املستقر للمواد اخلام، كما 
أن شركات النفط والغاز الطبيعي تسعى لالندماج مع شركات البتروكيماويات لالستفادة من قاعدة تسويقها وخبراتها الفنية مثل مشروع بترو 

رابغ. وتساعد عملية التكامل هذه على زيادة االندماج والعوملة للصناعات البتروكيماوية.

رؤوس األموال والقروض التمويلية  .7
تؤدي الشركات املشتركة الى تخفيف املخاطر للشركاء وتيسر التمويل السريع للمشروعات الضخمة جدا، وحتتاج مشروعات البتروكيماويات 
الى رؤوس أموال ضخمة وبعض املصانع الضخمة التي يتم تشييدها اليوم تبدو كمدن صغيرة في حد ذاتها، ولهذه املصانع وحدات تصنيع كبيرة 

متتد عبر مساحات هائلة من األراضي وتستخدم آالف العاملني.

وتتوقع مؤسسة استثمارات النفط العربي أن يتم استثمار قرابة 490 مليار دوالر أمريكي في قطاع الطاقة في الشرق األوسط بني 2008 و 
2012، ومن هذا املبلغ سيتم استثمار أكثر من 87 مليار دوالر أمريكي في قطاع البتروكيماويات واألسمدة، و116 مليار دوالر أمريكي في قطاع 

معامل التكرير – البتروكيماويات.

شكل 9: استثمارات الرأس املالية في منطقة الشرق األوسط 2008-2012 )مبليارات الدوالرات األمريكية( 

كما تتوقع مؤسسة استثمارات النفط العربي أن أكثر من 70 % من االستثمارات في قطاع البتروكيماويات واألسمدة في الشرق األوسط سيتم 
من خالل القروض مبعدل 11 مليار كل عام في الفترة 2007-2011، وهذا أكثر مما مت احلصول عليه من قروض في عام 2006 وهو حوالي 

7.5 مليار دوالر.

رؤوس األموال الضخمة التي تتطلبها صناعة البتروكيماويات حتتاج الى أسواق صحية متطورة لرؤوس األموال كمصدر بديل لتمويلها، وهكذا 
نرى أن شركة مثل كايان السعودية للبتروكيماويات تطرح أول اكتتاب عام ألسهمها في مايو 2007، وكان حجم االكتتاب املطروح 1.8 مليار دوالر 
أمريكي وكان هذا أضخم  اكتتاب مطروح في النصف األول من ذلك العام. ومع زيادة حجم املشروعات، فإننا نتوقع أن تقوم املزيد من شركات 

البتروكيماويات بطرح مزيد من أسهمها لإلكتتاب العام. 

التكاليف الهندسية وتكاليف املعدات والتشييد  .8
مع مرور الوقت، ستحتاج شركات البتروكيماويات الى املزيد من رؤوس األموال لتوسعاتها. وتقدم مؤسسة استثمارات النفط العربي تقرير دوري 
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يغطي خمسة سنوات مستقبلية عن متطلبات الطاقة في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات في منطقة الشرق األوسط، وعادة 
كانت هذه التقارير تشير الى زيادة االستثمارات في قطاع الطاقة عبر السنوات األربع املاضية، وكانت تقابل هذه الزيادة زيادة متناسبة في عدد 
املشروعات املنفذة ولكن التقرير األخير يوضح زيادة قدرها %52 في إنفاق رؤوس األموال في الفترة 2007-2011 بدون أية زيادة مقابلة في 

عدد املشروعات املنفذة. 

تبرر مؤسسة استثمارات النفط العربي ذلك بزيادة التكاليف الهندسية وتكاليف املعدات والتشييد واحلجم الضخم للمشروعات، حيث جند أن 
التكاليف الهندسية وتكاليف املعدات والتشييد متثل 70 % من التكلفة الكلية للمشروعات، وهذه التكاليف تتضمن: تكاليف هندسية، وهوامش 
ربح للمقاولني، وتكلفة حتمل مخاطر املشروع، الخ. وقد أدى النمو االقتصادي السريع وحتديث البنية التحتية في الصني والهند والدول النامية 
البناء األخرى بدرجة كبيرة، ووفقا ملؤسسة استثمارات النفط العربي، فان تكاليف  األخرى الى زيادة الطلب على احلديد واألسمنت ومواد 
املعادن، وفقا للبنك الدولي، ارتفعت بنسبة 52 % سنويا منذ يناير 2003، وهامش ربح املقاولني، الذي كان قد أنكمش إلى %2-%5 خالل الفترة 
2002-1990، أرتفع كثيرا ليصل إلى 9%-12%  حالياً. وألن مخاطرة استكمال املشروع في حدود تكلفة وفترة زمنية محددة قد ارتفعت، فقد 

أدرج املقاولون  تكلفة ذلك في عروضهم.

شكل 10: استثمارات رؤوس األموال في منطقة الشرق األوسط 2011-2007

العمالة املناسبة باملهارات املطلوبة  .9
الى جانب كونها حتتاج الى رؤوس أموال ضخمة، فان شركات البتروكيماويات تولد فرص عمل كثيرة، وفي مقابل كل فرصة عمل يتم توليدها 
مباشرة في قطاع البتروكيماويات يتم توليد عدة فرص عمل بطريقة غير مباشرة. ووفقا لإلحصائيات، فانه مقابل كل فرصة عمل يتم توليدها  
في قطاع الكيماويات في الواليات املتحدة، يتم توليد 6.5 فرصة عمل أخرى، ذلك الن هناك قطاعات صناعية كثيرة تدعم الصناعات الكيماوية 

وأخرى تعتمد عليها.

قدرة قطاع الصناعات البتروكيماوية على توليد فرص عمل، مما يجعل حكومات دول الشرق األوسط والدول النامية األخرى تشجع االستثمارات، 
سواء في القطاع العام أو اخلاص في مجال البتروكيماويات. والى جانب تقدمي فرص عمل جديدة للسكان الذين يتزايد تعدادهم بصورة مطردة، 

فإنها تؤدي أيضا الى رفع مستوى املعيشة، وتقدم دفعة قوية للنمو في أنشطة أخرى وفي الصادرات.

بالرغم من توافر العمالة الرخيصة في الدول النامية، إال إن الوضع ليس كذلك في الدول املتقدمة، وهكذا فان شركات البتروكيماويات لديها 
الدافع الطبيعي إلقامة مصانع مستقبلية في الدول التي بها عمالة رخيصة، وسكان يتزايد تعدادهم، وموارد بشرية.
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:METHANOL امليثانول
امليثانول هو مادة كيماوية أساسية وتستعمل بشكل رئيسي في صناعة املواد الكيماوية الوسيطة التالية:

الفورمالدهبد، حامض اخلليك، ميثاكريالت امليثايل، و ثالثي بيوتايل امليثيل. 

يعتبر الفورمالدهبد املستهلك األكبر ملادة امليثانول حيث تقود الطلب عليه عائلة الراتنجات احلرارية املصنعة من الفورمالدهيد. 

و يقدر الطلب العاملي حالياً على امليثانول بحدود 32 مليون طن بالسنة. حيث أن الشركة الكندية مثانكس Methanex  كانت القوة الدافعة 
احلقيقية وراء تعزيز الصناعة، و قد قامت بتقنني املصانع القدمية قليلة الكفاءة في ساحل اخلليج األمريكي وكندا بشكل آني. و تستمر الشركة 

في أخذ املواقع النشيطة كمنتج أو مسّوق في مصانع عديدة حول العالم.

خالل العقد املاضي منا الطلب العاملي للميثانول بنحو %4 سنويا. ولكن كنتيجة لنضج سوق الراتنجات احلرارية وانهيار فقاعة سوق ثالثي 
بيوتايل امليثيل في أوروبا وأمريكا الشمالية، فمن املتوّقع أن يكون النمو لهذه األسواق أقل من ناجتها احمللي اإلجمالي. أما السوق اآلسيوية فهي 
غير متأّثرة بقضايا ثالثي بيوتايل امليثيل و لكنها تتأثر  باالنتقال اجلزئي لصناعات املشتقات إلى آسيا بشكل خاص، و كذلك تأثرت أسواق 
أوروبا الشرقية وأمريكا اجلنوبية أيضاً، حيث يجب أن يكون الطلب في زيادة عن الناجت احمللي اإلجمالي. وفي الواقع فإن السوق اآلسيوية 
قد جتاوزت السوق األمريكية في سنة 2004. و يعزى منوها العالي إلى زيادة الطلب على مواد الفورمالدهبد، حامض اخلليك،  وميثاكريالت 

امليثايل.

وتدفع الصني النمو بصورة رئيسية إلى 4.8 % سنويا. فقد منا السوق من 3.8 طن متري في 2003 إلى 4.6 طن متري في 2007. و يتوقع أن 
يكون لكل من تايالند وسنغافورة وإندونيسيا معدالت منو عالية أيضاً.

 شكل 11: الطلب العاملي على امليثانول من قبل مشتقاته
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:POLYETHYLENE البولي إيثيلني
البولي إيثيلني هو املشتقة الرئيسية لإلثيلني ويشكل العمود الفقري الكمي للصناعات الكيماوية النفطية احلديثة. و بينما تستند معظم صناعة 
البولي إيثيلني على السلع املنخفضة القيمة املستخدمة لغرض التغليف، هناك العديد من التطبيقات املتنوعة لدرجات مختلفة من البولي إيثيلني 

التي يتم إنتاجها في مختلف العمليات بوجود مختلف احملّفزات والتشكيل الصناعي. و يقسم البولي إيثيلني بحسب أنواعه إلى عدة مشتقات:
HDPE 1. البولي إيثيلني عالي الكثافة

LDPE 2. البولي إيثيلني منخفض الكثافة
LLDPE   3. البولي إيثيلني اخلطي منخفض الكثافة

شكل 12 : أسواق التطبيقات املختلفة للدائن البولي إيثلني

سوق البولي إيثيلني
ينم دفع النمو على الطلب للمشتقات النهائية للبولي إيثيلني من قبل الناجت اإلجمالي احمللي لألسواق املقصودة و كذلك امليزة العامة في سالسل 

القيمة والتي تسوق في النهاية من قبل الباعة الرئيسيني من أمثال وال مارت وكارفور أو منافسوهم اإلقليميون والوطنيون األصغر حجما.

ومن هذا القبيل فإن الفرص األساسية لنمو الطلب على HDPE – LDPE – LLDPE ترتبط بصورة وثيقة باإلقتصادات العاملية واإلقليمية. 
وتعتمد النظرة املستقبلية للطلب على أمناط اإلستهالك اخلاصة بهذه األسواق.

وقد كان هناك مستوى متزايد من املتاجرة الدولية في البولي إيثيلني ومشتقات البولي إيثيلني، حيث تنمو الصادرات الصينية إلى الواليات 
املتحدة و التي تهدف إلى تصدير منتجات منخفضة الكلفة.

وبالرغم من أن هناك ثمة عنصر للتفاضل في البولي إيثيلني، إال أن معظم درجات السلعة، سواء املستخدمة في تطبيقات منتجات شرائح 
البالستيك أو في املنتجات املصبوبة احمللية، لها حساسية شديدة لكلفة اإلنتاج. وبالتالي فإنه إذا ما كان هناك ثمة ركود يتوقع أن املنتجني ذوي 
الكلفة املنخفضة سيواصلون اإلنتاج بصورة عالية حتت هوامش مخفضة. و سيتم موازنة السوق من قبل املنتجني ذوي الكلفة األعلى في املناطق، 

وفي هذه احلالة تكون هوامشهم قريبة من تكلفة النقد يكلف أو حتى حتت هذا املستوى للدفاع عن حصة السوق.
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:POLYPROPYLENE البولي بروبيلني
تعاظم سوق البولي بروبيلني بالترخيص التجاري املطلق لتقنية Spheripol الثورية في الثمانينات. حيث متكن البولي بروبيلن من اجتياح أسواق 

البولي ستايرين وبولي كلوريد الفينيل. و يزهو اآلن بسوق يربو حجمه عن 40 مليون طن بالسنة. 

كسب البولي بروبيلن هذا املوقع من خالل إبداعات التطبيقات النامية للمادة في السنوات الـثالثني املاضية.

إن موضع قوة البولي بروبيلني يتحدد بقابليته الستبدال مدى كبير من البالستيكيات احلرارية والبالستيكيات الهندسية، باإلضافة إلى املواد 
التقليدية مثل الورق، الزجاج، واملعادن. و بالرغم من كون البولي بروبيلن مجموعة  غير معقدة من التقنيات واملنتجات، فما زال البولي بروبيلن 

يعرض تشكيلة واسعة النطاق من املنتجات السلعية إلى املنتجات التخصصية.

 معظم املنتجات، كما هو احلال مع البولي إيثيلن تعتبر منتجات ألغراض التطبيقات املصبوبة في قوالب، بالرغم من أن هناك أيضاً حجم معقول 
من تطبيقات الشرائح البالستيكية، باإلضافة إلى أسواق األلياف التي ال تندرج في التطبيقات النهائية للبولي إيثيلن. يوفر البولي بروبلني مدى 
واسع من تطبيقات استخدام النهاية للمنتج، إال أن اختراق قطاع إنتاج السيارات كان هو األهم  خالل العقد املاضي ومن احملتمل أن يستمر 

هذا التوجه كهدف أساسي لتطبيقات القيمة املرتفعة للبولي بروبيلن.

شكل 13: الطلب العاملي على البولي بروبيلن من قبل مشتقاته

شكل 14: يعرض اإلضافة اإلنتاجية مقارنة بنسبة اإلستخدام للطاقة اإلستيعابية لهذه املصانع
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:ACETIC ACID حمض اخلل األستيك
تعتبر أسواق أسيتات الفينيل و حمض البارا تريفثاليك املستهلكني األكبر ملادة حمض األستيك الوسيطة كما هو مبني أدناه:

شكل 15: الطلب العاملي على حمض األستيك من قبل مشتقاته

 شكل 16: تطبيقات حمض األسيتيك النهائية

وتقدر حجم السوق الكلية حلمض األسيتيك ب 7.5 مليون طن سنويا.
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:VINYL ACETATE أسيتات الفينيل

الورقية  املواد الصمغية، الطالءات  املواد الالصقة،  وتندرج مشتقاتها في تطبيقات  4.5 مليون طن سنوياً  الفينيل بحول  تقدر سوق أسيتات 

والتشطيبات النسيجية.

شكل 17: الطلب العاملي على أسيتات الفينيل من قبل مشتقاته 

شكل 18: تطبيقات أسيتات الفاينيل
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أسعار البتروكيماويات

تزايدت أسعار أهم أربعة بتروكيماويات أساسية منذ عام 2003، حيث ارتفعت أسعار البنزين واالثيلني بنسبة 158 % و162 % على الترتيب، 
وارتفعت أسعار مشتقات الغاز الطبيعي – األمونيا وامليثانول – بنسبة 75 % و11 % على الترتيب.

ويتفاوت تقلب األسعار كثيرا بالنسبة لهذه املنتجات األربعة، وحلساب تقلب األسعار فإننا نستخدم مؤشرين: االنحراف القياسي للسعر املتوسط، 
ومعامل التغير. واالنحراف القياسي للسعر املتوسط يسمح مبقارنة االنحراف القياسي بالسعر املتوسط، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان 

تقلب األسعار أكبر. أما معامل التغير فهو الفارق بني أعلى وأدنى سعر لكل وحدة من السعر املتوسط، ويلخص شكل 19 هذا التحليل.
وكل من هذين املؤشرين أكبر في حالة املنتجات االوليفينية والعطرية، وأحد أسباب هذا التقلب الكبير في أسعارها هو أن معظم املركبات 
خامات  من   53% حوالي  وألن  اخلام،  النفط  أسعار  تقلبات  بسبب  األسعار  في  كبيرة  لتقلبات  املتعرضة  التكرير  معامل  من  تأتي  العطرية 
األوليفينات في دول املناطق األخرى الغير منتمية الى الشرق األوسط يتم إنتاجها في معامل التكرير،  فان أسعارها تتأثر بتقلبات أسعار النفط 

اخلام. 

املنتج
األوليفينات مشتقات الغاز املخلق

)االيثلني(
العطريات 
)البنزين( امليثانولاألمونيا

األسعار بالدوالر األمريكي للطن:

2702451,0201,030يونيو 2007

155220390400يوليو 2003

إحصائيات األسعار يوليو 2003 - يونيو 
2007 بالدوالر األمريكي للطن: 

3454201,4501,250أقصى سعر

150205390400أدنى سعر

265270922819املتوسط

4851244210االنحراف القياسي

تغير السعر وتقلبه:

%158%162%11%75التغير في السنوات األربعة السابقة

%26%26%19%18االنحراف القياسي للسعر املتوسط 

0.70.81.11.0معامل التغير 

شكل 19: تغير أسعار أهم أربعة منتجات بتروكيماوية 

وقد أظهرت أسعار امليثانول واألمونيا تقلبا صغيرا نسبيا ألنها تعتمد على الغاز الطبيعي وأسعار الغاز الطبيعي في الدول املتقدمة مثل الواليات 
املتحدة تتبع أسعار النفط، ولكن ليس هذا هو احلال في الشرق األوسط.
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خارطة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون اخلليجي 

مثلما كان احلال في الواليات املتحدة، فان التطورات في الشرق األوسط بدأت من املبادرات الى استخدام املنتجات العرضية أو املصاحبة، ولكن 
على عكس الشركات األمريكية واألوروبية، ركزت الشركات في الشرق األوسط على استخدام املنتجات العرضية من عمليات إنتاج النفط بدال 

من تلك الناجتة من عمليات تكريره.

وبالرغم من أن صناعة البتروكيماويات هي صناعة عاملية، فلكل دولة مجموعة خاصة بها من القوانني والقواعد البيئية وظروف توافر املواد 
اخلام، وبالتالي فان تطور صناعة البتروكيماويات في كل من دول الشرق األوسط هو محصلة لهذه العوامل معا. وفي الفقرات التالية نناقش 

تطور صناعة البتروكيماويات في األسواق الرئيسية للملكة العربية السعودية  وقطر واإلمارات العربية املتحدة والكويت وعمان والبحرين.

اململكة العربية السعودية:
ال ميكن فصل تطور صناعة البتروكيماويات في اململكة العربية السعودية عن تطور شركة ارامكو السعودية، كشركة موردة للمواد اخلام ومسيطرة 

على كل احتياطيات الدولة من النفط، وشركة السعودية للصناعات األساسية "سابيك"، كرائد للصناعة في الدولة.

وقد بدأت مبادرات صناعة البتروكيماويات في عام 1975، عندما بدأت شركة أرامكو في تطوير "نظام الغاز الرئيسي"، الذي كان يهدف الى 
إقامة شبكة لتجميع ومعاجلة وتوزيع الغاز لالستفادة من الغازات التي تنبعث من الشعالت اخلاصة بحقول النفط.

وقد كانت هذه املبادرة ناجحة في دعم تطوير الصناعات القائمة على الطاقة، مبا في ذلك تطوير صناعة البتروكيماويات املمثلة في شركة 
إنتاج  الغاز الطبيعي املصاحب لعمليات  الغاز الطبيعي ملضاعفة  بالتنقيب على  ارامكو  الغاز الطبيعي، قامت  سابيك. ومع زيادة الطلب على 

النفط.

وفي الوقت الراهن، فان السعودية متتلك 22 % من االحتياطي العاملي املؤكد للنفط وحوالي 4 % من االحتياطي العاملي املؤكد للغاز الطبيعي، 
وقد بلغ إنتاج الغاز الطبيعي في السعودية في عام 2006 حوالي 7.1 مليار قدم مكعب يوميا.

وإلى جانب هذا التطور في تصنيع البتروكيماويات املستند الى الغاز الطبيعي، فان الدولة، من خالل شركة ارامكو، تأخذ خطوات ايجابية لتنويع 
عمليات إنتاج البتروكيماويات املشتقة من النفط، من خالل تأسيس شركة رابغ لتكرير النفط والصناعات الكيماوية " بترو رابغ". وسيتم تكامل 

مصفاة تكرير النفط مع مصنع للبتروكيماويات الذي سيستخدم النافثا الناجتة من مصفاة التكرير في إنتاج البتروكيماويات.

وقد أعلنت ارامكو في شهر مايو 2007 إنها قد أبرمت اتفاقية مع شركة دو للكيماويات إلقامة مجمع ملصفاة  تكرير ولصناعة البتروكيماويات 
في رأس التنورة  بتكلفة تصل الى 22 مليار دوالر أمريكي، ويتضمن املشروع زيادة إنتاج مصفاة التكرير احلالية في رأس التنورة التي يبلغ إنتاجها 
احلالي 550,000 برميل / يوميا، وإقامة مصنع للبتروكيماويات متكامل معها، وسيستخدم هذا املجمع عمليات تكسير لإليثان / النافثا بالبخار 
يستخدم 70 مليون قدم مكعب يوميا من اإليثان من مصنع معاجلة الغاز في اجلومية و 40,000 برميل يوميا من النافثا من مصفاة تكرير رأس 
التنورة. وسيقوم هذا املجمع بإنتاج االوليفينات املشتقة من االيثلني لتغذية وحدات إنتاج مركبات البتروكيماويات املشتقة من األوليفينات التي 
سيبلغ عددها أكثر من 300 منتج. كما سيكون للمجمع وحدة إلنتاج املشتقات العطرية يتم تغذيتها بحوالي 70,000 برميل يوميا من وحدة التكرير 
بالبخار إلنتاج البنزين والتولوين والباراكسيلني. كما سيكون ملحقا باملجمع وحدة إلنتاج الكلور بطاقة 640,000 طن من الكلور سنويا لتغذية أكثر 

من 30 وحدة فرعية إلنتاج منتجات مشتقة.

قــطــــر:
في نهاية ديسمبر 2006، كانت قطر متتلك 1.3 % من االحتياطي العاملي املؤكد للنفط، و14 % من االحتياطي العاملي املؤكد للغاز الطبيعي، 
غاز  حقل  أكبر  هو  الطبيعي  للغاز  البحري  الشمالي  احلقل  ويعتبر  الطبيعي،  الغاز  احتياطي  في  العاملي  مستوى  على  الثالث  ترتيبها  وكان 
في العالم . وميثل النفط والغاز الطبيعي معا 60 % من إجمالي الناجت احمللي لقطر. وتغذي احتياطيات قطر الضخمة من الغاز الطبيعي 
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صناعات البتروكيماويات واألسمدة احمللية التي تركز على حتويل الغاز الطبيعي الى أمونيا وميثانول . ولقطر خطط طموحة لزيادة إنتاجها 
من البتروكيماويات لتنويع مصادر اقتصادها. ولكن مع ذلك فقد أوقفت احلكومة أية مشروعات جديدة لتطوير حقل الشمال البحري حتى يتم 
االنتهاء من دراسة احتياطيات احلقل للتأكد من أن أية مشروعات جديدة لن تضر بقدرة احلقل على األمد البعيد، ورمبا يؤدي ذلك الى تقييد 

احلصول على املواد اخلام الضرورية لتوسعة الصناعات البتروكيماوية.

وتتم املبادرات في مجال صناعة البتروكيماويات في قطر أساسا من خالل شركة قطر للنفط التي متتلكها احلكومة القطرية بالكامل، ولها 
حق استغالل كافة املوارد النفطية للبالد وتسيطر على قطاع النفط مبا في ذلك عمليات االستكشاف واإلنتاج والتكرير والنقل والتخزين، كما 
تسيطر أيضا على العمليات األخرى املتعلقة مثل شبكة خطوط أنابيب النفط ومعمل التكرير الوحيد من خالل شركتها الفرعية  الشركة القومية 

لتوزيع النفط.

وباإلضافة الى سيطرتها على صناعة النفط والغاز الطبيعي، فان شركة قطر للنفط متتلك شركات فرعية وشركات مشتركة متخصصة في 
صناعة البتروكيماويات. ولتعجيل منو صناعة البتروكيماويات قامت احلكومة بخصخصة هذا القطاع من خالل تكوين شركة قطر للصناعات 
في عام 2003، واآلن  30 % من شركة قطر للصناعات مملوك للجمهور وكيانات خاصة أخرى. وشركة قطر للصناعات هي مبثابة شركة 
قابضة تسهم في عدة شركات وشركات مشتركة، وهي متتلك 100 % من شركة قطر للصلب "قاسكو"، و80 % من شركة قطر للبتروكيماويات 
"قابكو"، و75 % من شركة قطر لألسمدة "قافكو"، و50 % من شركة قطر إلضافات الوقود "قافاك" . وبالنسبة لشركة "قابكو" فهي تقوم بإنتاج 
االيثلني والبولي ايثلني وبتروكيماويات أخرى. وبالنسبة لشركة قافكو فهي تقوم بإنتاج األمونيا واليوريا. أما شركة "قافاك" فهي تقوم بإنتاج 

امليثيل تيرتياري بوتيل اثير وامليثانول.

وقد كان محور تركيز احلكومة القطرية الرئيسي هو تطوير صناعة الغاز الطبيعي من خالل التركيز على أربعة مجاالت رئيسية: التصدير 
باستخدام خطوط األنابيب، والغاز الطبيعي املسال، وحتويل الغازات لسائل، وتغذية محطات إنتاج الطاقة الكهربية ومصانع البتروكيماويات 
واألسمدة واملصانع احمللية األخرى. ويعتبر مشروع الدولفني هو أول مشروع خلط أنابيب للغاز الطبيعي يعبر احلدود احمللية في منطقة اخلليج، 
وهو يربط بني شبكات الغاز الطبيعي لقطر واإلمارات وعمان، وهو يهدف الى نقل 2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي مع نهاية عام 

.2007

ويتضمن إنتاج الغاز الطبيعي املسال عملية فيزيائية لتحويل الغاز الطبيعي الى سائل لتيسير عملية نقله، وتعتبر قطر أكبر مصّدر للغاز الطبيعي 
املسال. وبالنسبة لتحويل الغازات لسائل فهي يتضمن عملية كيميائية تقوم بتحويل الغاز الطبيعي الى غاز مسال منخفض في نسبة الكبريت 
صديق للبيئة مشابه لوقود الديزل، الى جانب منتجات أخرى . وقد مت إقامة وحدتني لتحويل الغازات لسوائل وهما : "اوريكس"، و "بيرل" التي 
متت إقامتها مبشاركة شركة شل الهولندية، وتواجه الوحدة األولي بعض املشكالت التي تؤدي الى عملها بثلث طاقتها الكلية البالغة 34,000 
برميل يوميا، أما الوحدة الثانية فمن املنتظر االنتهاء منها في نهاية هذا العقد وستقوم باستخالص اإليثان والببروبان من الغاز الطبيعي مما 
ييسر إنتاج اخلامات الالزمة لصناعة البتروكيماويات وحتويل بقية الغاز الى 140,000 برميل يوميا الى النافثا والوقود السائل. وعلى األمد 

البعيد، فان أسعار الطاقة العاملية ستحدد استخدام قطر للغاز الطبيعي.

اإلمارات العربية املتحدة:
متتلك اإلمارات العربية أكثر من 8 % من االحتياطي العاملي املؤكد للنفط و 3.3 % من االحتياطي العاملي املؤكد للغاز الطبيعي، وبالرغم من 
أن ترتيبها اخلامس على العالم في احتياطي الغاز الطبيعي، إال إنها لم تتخذ خطوات سريعة لالستفادة منه فهي تنتج 1.6 % فقط من اإلنتاج 
العاملي للغاز الطبيعي. وقد ساعد النمو السريع في اقتصاد  اإلمارات العربية على زيادة الطلب على الغاز الطبيعي ووضع قيود على استخداماته، 

فالغاز الطبيعي الذي كان يتم تزويد مصانع األسمنت به ويستخدم حلقن آبار النفط، أصبح اآلن يوجه حملطات توليد الطاقة الكهربية.  

اإليثان  التي تتضمن  املعاجلة  الناجتة من هذه  الهيدروكربونية  بالسوائل  الطبيعي واالستفادة  الغاز  الرامية ملعاجلة  زيادة اجلهود  ويتم حاليا 
والبروبان والبوتان وسوائل أخرى، وهي لها قيمة أكبر كخامات لصناعة البتروكيماويات، وميكن احلصول عليها من الغاز الطبيعي أثناء معاجلته 

وبيعها منفصلة عنه. 
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وشركة أبو ظبي الوطنية للنفط، وهي شركة مملوكة للدولة، هي الشركة الرئيسية في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات. وقد قامت شركة أبو 
ظبي الوطنية للنفط مع شركات أجنبية بإقامة شركة مشتركة وهي شركة أبو ظبي لصناعات الغاز "جازكو" ملعاجلة الغازات الناجمة من احلقول 
البرية واستخالص السوائل الهيدروكربونية منه ثم نقلها الى مصنع الرويس لتكريرها للحصول على اإليثان والبروبان والبوتان والبنتان. ويتم 

نقل اإليثان الى مصنع البروج القريب للبتروكيماويات،  بينما يتم تخزين البروبان والبوتان والبنتان في خزانات خاصة لتصديرها.

أبو ظبي  بتأسيس شركة  للنفط  القومية  أبو ظبي  قامت شركة  البالستيك،  في خامات  املتميزة  األوروبية  "بوريالس"  مع شركة  وباالشتراك 
للبوليمرات، في البروج، ومتتلك شركة أبو ظبي 60 % من أسهمها بينما متتلك شركة بوريالس بقية األسهم. ويقع مجمع البتروكيماويات في 

منطقة الرويس ويقوم بتكرير 600,000 طن سنويا من اإليثان إلنتاج االيثلني الذي يتم حتويله بعد ذلك الى بولي ايثلني.

وقد متت توسعة مجمع البروج بإضافة مصنع البروج - 2 إليه وهو يضم وحدة إلنتاج االيثلني بطاقة 1.5 مليون طن سنويا، ووحدة إلنتاج 
االوليفينات لتحويل االيثلني الى بروبلني والى البوتان بطاقة 752,000 طن و 39,000 طن سنويا، ووحدة بولي ايثلني إلنتاج 540,000 طن سنويا، 
ووحدتني إلنتاج البولي بروبلني بطاقة 800,000 طن لكل منهما. وسيتم استخدام البروبلني الناجت كمادة خام إلنتاج البولي بروبلني . وقد بدأت 
املرحلة األولي من مشروع البروج - 2 بإسناد عقد أعمال الهندسة والتوريد والتشييد الى مجموعة ليند جروب اإليطالية بقيمة 1.3 مليار دوالر 
أمريكي في يناير إلنشاء وحدة االيثلني. وفي يونيو قامت شركة البروج بتوقيع عقد بقيمة 1.85 مليار دوالر مع شركة تكنيمونت إلنشاء وحدة 
إلنتاج البولي ايثلني ووحدتني إلنتاج البولي بروبلني، وقامت أيضا بتوقيع عقد أخر بقيمة 1.23 مليار دوالر مع تكنيكاس ريونيدس إلقامة مرافق 

للمصنع، كما وقعت عقد مع شركة سامسوجن للهندسة إلقامة وحدة حتويل األوليفينات.

وباالشتراك مع شركة توتال الفرنسية، قامت شركة أبو ظبي القومية للنفط بإقامة مصنع الرويس لألسمدة  "فرتيل"، ومتتلك شركة أبو ظبي 
%66.67 من أسهمه، وكان الهدف من إنشاء هذا املصنع استخدام الغاز الفقير من احلقول البرية من "باب"، و"أثاب"، "ثمامة"، ويقوم مصنع 

فرتيل بإنتاج 1,340 طن يوميا من األمونيا، و 1,850 طن يوميا من اليوريا، وحاليا تتم زيادة طاقة املصنع.

وباالشتراك مع شركة اجرولينز ميالمني انترناشيونال، قامت شركة أبو ظبي للنفط بإقامة مصنع أبو ظبي للمالمني في الرويس، وكان التقدير 
املبدئي للمشروع في حدود 200 مليون دوالر أمريكي، ومتتلك شركة أبو ظبي 60 % من األسهم. وفي أبريل أعلنت البروج إنها تخطط  لشراء 
املشروع، ووفقا للمخطط فستقوم البروج بشراء حصة أجرولينز ثم تصبح أجرولني شركة تابعة للبروج . وقد بدأت بالفعل مرحلة التصميم 
الهندسي للشروع ومن املنتظر أن يبدأ اإلنتاج بعد االنتهاء من البروج - 2. وبعد االنتهاء من املشروع ستقوم الشركة باستخدام اليوريا الناجمة 

من فرتيل في تصنيع 80,000 طن سنويا من املالمني.

دولة الكويت:
متتلك الكويت أكثر من 8 % من االحتياطي العاملي املؤكد للنفط، وحوالي 1 % فقط من االحتياطي العاملي املؤكد للغاز الطبيعي، وكان إنتاجها 
من الغاز الطبيعي ميثل 0.4 % من اإلنتاج العاملي في عام 2006. ومعظم الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه في الكويت هو غاز مصاحب لعمليات 

إنتاج النفط.

ومن أجل زيادة قدرات الدولة على تصنيع الكيماويات واألسمدة، فقد مت تأسيس شركة صناعة البتروكيماويات في عام 1963 وهي شركة 
حكومية / خاصة، وبالتالي فان تطوير صناعة البتروكيماويات في الكويت يرتبط بشركة صناعة البتروكيماويات. وفي عام 1976 مت نقل ملكية 
القطاع اخلاص في الشركة للدولة، وفي عام 1980 مت تأسيس شركة الكويت للنفط لكي جتمع معا الشركات اململوكة للدولة مثل شركة صناعة 

البتروكيماويات وشركة الكويت للزيت وشركة الكويت الوطنية للبترول حتت مظلة واحدة. 

وقد بدأت شركة صناعة البتروكيماويات بأربعة مصانع لألسمدة، ثم متت إضافة مصانع أخرى لزيادة طاقة إنتاج األمونيا واليوريا.

وفي عام 1985 متت إقامة الشركة الصينية العربية للسماد الكيماوي وكان لشركة صناعة البتروكيماويات 30 % من أسهمها. وفي عام 1995، 
قامت شركة صناعة البتروكيماويات بافتتاح مصنع إلنتاج البولي بروبلني بطاقة 100,000 طن سنويا. وفي عام 1997 قامت شركة صناعة 
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البتروكيماويات بتأسيس شركة مشتركة مع شركة ينيون كاربيد، وهي شركة تابعة لشركة دو للكيماويات، إلنتاج األوليفينات ويقوم بإنتاج 80,000 
طن من االيثلني سنويا، الذي يتم استخدامه بعد ذلك إلنتاج 600,000 طن سنويا من البولي ايثلني و 400,000 طن سنويا من االيثلني جليكول. 

وقد مت تطوير هذا التعاون بتأسيس شركتني مشتركتني عامليتني: أم أي جلوبال، و أكوي بوليمرز.

ولتشجيع االستثمار اخلاص في قطاع البتروكيماويات، قامت شركة صناعة البتروكيماويات بتأسيس شركة القرين لصناعة البتروكيماويات، 
وفي ديسمبر 2004 مت طرح 90 % من أسهمها للجمهور، وحاليا متتلك الشركة أسهم في العديد من مشروعات البتروكيماويات املشتركة في 

الكويت، و بعضها مذكور فيما يلي: 

مت تأسيس شركة الكويت لألوليفينات في سبتمبر 2004 مبشاركة شركة دو للكيماويات 42.5 %، وشركة صناعة البتروكيماويات 42.5 %، 
وشركة بوبيان 9 % وشركة القرين 6 %. ومتتلك الشركة املصنع الثاني لألوليفينات الذي يقوم بإنتاج االيثلني بطاقة 850,000 طن سنويا، و 
600,000 طن من أكسيد االيثلني / ايثلني جليكول. كما يتضمن املشروع زيادة الطاقة الراهنة ملصنع األوليفينات - 1 من 600,000 طن سنويا 

الى 825,000 طن سنويا من البولي ايثلني، وسوف يستخدم اإليثان من شركة الكويت الوطنية للبترول كمادة خام.

سبتمبر  في   % 20 والقرين   % 80 البتروكيماويات  صناعة  شركة  بني  مشتركة  كشركة  العطرية  للمشتقات  الكويت  شركة  تأسيس  مت  وقد 
2004، وقامت الشركة بإقامة مجمع إلنتاج املشتقات العطرية مستخدما النافثا من شركة الكويت الوطنية للبترول كمادة خام الى جانب إنتاج 

الهيدروجني والغازات السائلة واملشتقات العطرية الثقيلة، كما سيقوم بإنتاج 770,000 طن من الباراكسيلني و 330,000 طن من البنزبن.

كما مت تأسيس شركة الكويت لالستيرين كشركة مشتركة بني شركة دو للكيماويات 42.5 % وشركة الكويت للمشتقات العطرية 57.5 % في 
نوفمبر 2004، وهي تقوم حاليا بإقامة مصنع بطاقة 450,000 طن لاليثيل بنزين / استيرين، وسيبدأ اإلنتاج في عام 2009 وسيستخدم بنزين 

من شركة الكويت للمشتقات العطرية وايثلني من مصنع األوليفينات- 2.

واالستراتيجية املستقبلية لشركة صناعة البتروكيماويات الكويتية هي تنمية أنشطتها الكيماوية األساسية من خالل إقامة الشركات املشتركة 
سواء في الكويت أو خارجها. وقد تقوم الشركة ببيع مصنعها لألسمدة في املستقبل القريب.

سلطنة عمان:
 يبلغ نصيب عمان من كل من االحتياطي العاملي املؤكد للنفط والغاز حوالي 0.5 % فقط. وقد مت تأسيس شركة عمان للنفط في عام 1992 
من جانب حكومة عمان الستغالل الفرص املتاحة في مجال الطاقة ولتنويع مصادر االقتصاد. وحاليا فان لشركة عمان للنفط عدة مشروعات 
عاملة وعدة مشروعات أخرى في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ. ومن هذه املشروعات شركة عمان – الهند لألسمدة، وشركة سوهار 
لتكرير النفط، وشركة عمان النتاج البولي بروبلني، وشركة عمان للمشتقات العطرية، وشركة عمان لصناعة البتروكيماويات وشركة الصالح 

للميثانول.

بالنسبة لشركة عمان – الهند لألسمدة فهي شركة مشتركة، متتلك شركة عمان للنفط 50 % من أسهمها ومتتلك شركتني هنديتني لألسمدة 
بقية األسهم. وللشركة خطني إلنتاج األمونيا بطاقة 1,750 طن يوميا لكل منهما، وخطني إلنتاج اليوريا بطاقة 2,530 طن يوميا لكل منهما.

بالنسبة لشركة سوهار لتكرير النفط، فتمتلك شركة عمان للنفط 20 % منها، بينما متتلك حكومة عمان، املمثلة من خالل وزارة املالية، بقية 
األسهم. وقد مت افتتاح مصفاة النفط  رسميا في أبريل 2007، وحاليا تعمل بكل طاقتها البالغة 116,000 برميل يوميا، وقد تكلفت 1.3 مليار 

دوالر أمريكي، وتقوم بتصنيع البروبيلني والنافثا التي تستخدم كمادة خام ملصنع عمان للبولي بروبلني وملصنع عمان للمشتقات العطرية.

وبالنسبة لشركة عمان للبروبلني، فإن شركة عمان للنفط متتلك 60 % من أسهمها، بينما متتلك كل من شركة اخلليج لالستثمارات وشركة أل 
جي 20 % من أسهمها. وقد مت توقيع عقد الهندسة والتوريدات والتشييد للمشروع في يوليو 2006، وسيقوم مبعاجلة النافثا القادمة من معمل  
سوهار لتصفية النفط إلنتاج 814,000 طن سنويا من الباراكسيلني و210,000 طن سنويا من البنزين، ومن املتوقع أن تبلغ استثمارات املشروع 
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1.6 مليار دوالر أمريكي وأن يبدأ اإلنتاج التجاري في منتصف 2009.

وبالنسبة لشركة  عمان لصناعة البتروكيماويات، فان شركة عمان للنفط متتلك 25 % من أسهمها، بينما متتلك احلكومة القطرية وشركة دو 
للكيماويات 25 % و 50 % على الترتيب من أسهمها . وقد تلقت الشركة عروض لتنفيذ مشروعها لألوليفينات الذي يتكلف عدة مليارات من 

الدوالرات في مايو من العام احلالي.

وبالنسبة لشركة الصالح للميثانول، فان شركة عمان للنفط متتلك 90 % من أسهمها، بينما متتلك شركة عمان لتجارة الطاقة بقية األسهم، 
وبعد االنتهاء من تنفيذ املصنع في النصف األول من عام 2010 بتكلفة تصل الى 900 مليون دوالر أمريكي، ستقوم الشركة بإنتاج 3,000 طن 
يوميا من امليثانول. وقد مت توقيع عقد الهندسة والتوريدات والتشييد للمشروع، وستقوم الشركة باحلصول على الغاز الطبيعي من وزارة النفط 

كمادة خام للمشروع.

البحرين:
التي  بتروكيماويات اخلليج،  . وشركة صناعة  املخلق  الغاز  القائمة على  الصناعات  البحرين على  البتروكيماويات في  يقتصر تطوير صناعة 
البتروكيماويات في  إنتاج  في  الرائدة  الشركة  الكويتية، هي  البتروكيماويات  السعودية وشركة صناعة  البحرين وشركة سابيك  دولة  متتلكها 
البحرين. وفي عام 2006 قامت الشركة بإنتاج 450,000 طن من األمونيا، و406,000 طن من امليثانول،  و 625,000 طن من اليوريا، وقد مت 

استخدام أكثر من 353,000 طن من األمونيا إلنتاج اليوريا.
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عــوامـــل املــخــاطــــر 

عوامل املخاطر ذات الصلة بقطاع البتروكيماويات

املنافسة
صناعة البتروكيماويات ساهمت في منو عدد من الشركات العاملة في منطقةالشرق االوسط وشمال أفريقيا، فال يوجد أي ضمانات أن تتمكن 
الشركة من املنافسة بشكل فعال أمام الشركات املنافسة األخرى احلالية واملستقبلية. كما أن التغيرات التي حتدث في البيئة التنافسية قد 
ينجم عنها انخفاض في أسعار البيع والهوامش احملققة أو فقدان حصة من السوق، وبالتالي ان حتقق أي من هذه العوامل قد يؤثر سلبا على 

هامش ربح الشركة.

التغيرات اجلوهرية في خصائص السوق
الشركة ال تضمن عدم حدوث تغيرات أساسية في خصائص السوق الذي تعمل به. لذلك، فأن أي تغيير في عمق أو سيولة أو حجم السوق ميكن 

أن يؤثر تأثيراً  مباشراً  على عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية وهامش ربحها.

أسعار املنتجات والضغوط احملتملة على األسعار
ان تسعير املنتجات بشكل تنافسي يضاف اليه التقنيات احلديثة والفعالة ومحطات التكرير املتكاملة، تعتبر عوامل تساعد على احلد من عدم 
االستقرار والتقلبات والدورات االقتصادية في قطاع صناعة البتروكيماويات. غير أنه ال يوجد أي ضمان بعدم ظهور عوامل أخرى في السوق 

قد تؤدي الى حدوث تغيير في التسعير وضغوطا على مستويات األسعار، مما قد تؤثر سلبا  على نتائج عمليات الشركة وربحيتها.

األخطار البيئية واالجتماعية
مهما يكن األمر، فأن اتباع أنظمة أكثر تشددا في مجال البيئة والسالمة العامة سوف يزيد من تكاليف الشركة وبالتالي قد يؤثر سلبا على 
نتائج عملياتها وربحيتها. ومن احملتمل أيضا أن يتأثر صافي دخل الشركة ونتائج أعمالها وموقفها املالي بشكل كبير وجوهري في حال حدوث 
خسائر أو أضرار كبيرة جراء التعامل مع مواد خطرة أو سامة في حال عدم تغطية مثل هذه احلوادث بوثائق تأمني، أو اذا جنمت عن حوادث 

غير مغطاة بالتأمني أو ال يوجد تأمني عليها ألي سبب من األسباب وفقا  لشروط جتارية منطقية.

املخاطر االقتصادية
يعتمد أداء الشركة على الظروف االقتصادية العاملية، لذا فإن حدوث أي تغيير سلبي في واحد أو أكثر من العوامل االقتصادية مثل سعر الصرف 
أو سعر الفائدة أو التضخم أو مستويات األجور أو االستثمارات األجنبية والتجارة الدولية قد يكون له أثره السلبي واجلوهري على نشاطات 
الشركة وأوضاعها املالية ونتائج عملياتها. ومبا أن البيئة االقتصادية والقانونية تخضع للتطوير املستمر، فان املستثمرين يعانون من املخاطر 
وعدم االستقرار بالنسبة الستثماراتهم ألن حدوث أي تغيير جوهري في الظروف االقتصادية والقانونية قد يكون له تأثيره الكبير واجلوهري 

على عمل الشركة وموقفها املالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها املالية.
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عوامل املخاطرالعامة

التطلعات املستقبلية
حتتوي هذه النشرة على تطلعات مستقبلية ومعلومات فيما يتعلق بالشركة تعتمد على توقعات وتقييمات وتقديرات ومعلومات متوفرة حالياً 
للشركة . وتشمل هذه التطلعات على سبيل املثال ال احلصر بيانات بشأن استراتيجيات الشركة وخططها وأهدافها وتوقعاتها ونواياها ونفقاتها 

وتقديراتها.

تعكس هذه التطلعات وجهات النظر احلالية إلدارة الشركة بخصوص أحداث مستقبلية وهي ال تشكل ضمانة بالنسبة لألداء املستقبلي وتشمل 
مخاطر ومحاذير معينة من الصعب التنبؤ بها . وباإلضافة لهذا تعتمد بعض التطلعات املستقبلية على تقديرات بشأن أحداث مستقبلية قد 

يثبت عدم صحتها.

ميكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى اختالف توقعات الشركة املستقبلية بشكل جوهري عن أية نتائج أو أداء أو إجنازات مستقبلية ترد صراحة 
أو ضمنًيا في تلك التطلعات. وتشمل هذه العوامل من بني أشياء أخرى ما يلي:

التغييرات في الظروف السياسية واالقتصادية العامة وظروف العمل في البلد )البلدان( أو املنطقة )املناطق(  حيث تعمل الشركة   •

التغييرات في القوانني أوالسياسات  أو النشاطات احلكومية أو شبه احلكومية األخرى في البلد )البلدان( حيث تعمل الشركة   •

التوسع في توفير األسعار التنافسية وإدخال خدمات منافسة من جانب شركات أخرى  •

تغييرات في الطلب، والعرض، وأسعار السوق بالنسبة للنفط اخلام واملواد البتروكيماوية، مبا في ذلك تغييرات في حصص اإلنتاج في الدول   •
االعضاء في منظمة الدول املصدرة للنفط "اوبك"

التغييرات في أسعار صرف العمالت وأسعار الفائدة ومعدالت التضخم  •

التغييرات في إستراتيجية العمل ومختلف العوامل األخرى   •

تعتبر العديد من العوامل السابق االشارة اليها من عوامل االقتصاد الكلي بطبيعتها و من ثم فإنها خارج نطاق سيطرة إدارة الشركة. في حالة 
حدوث حالة واحدة أو أكثر من هذه املخاطر أو احملاذير أو إذا ثبت عدم صحة التوقعات األساسية فإنه من احملتمل أن تختلف النتائج الفعلية 

بشكل ملموس عن تلك املبينة في هذه النشرة على أنها متوقعة أو محتملة أو مقدرة أو متنبأ بها أو مخطط لها أو مرجح حدوثها.
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املعامالت التي متت بني الشركة وأطراف ذات صلة

معامالت ذات صلة مع املساهمني

يوجد مبلغ يعادل 16,732,093 دينار كويتي مستحق الى مجموعة الصناعات الوطنية القابضة كما في 31 ديسمبر 2007 )10,315,341 دينار 
كويتي في 2006(.

مكافآت موظفي اإلدارة العليا للشركة 

توجد منافع قصيرة األجل قيمتها 139,368 دينار كويتي في 31 ديسمبر 2007 )85,000 دينار كويتي في 2006(.
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اإلجراءات القانونية

القضايا املادية املرفوعة من أو ضد الشركة وشركاتها التابعة:

ال يوجد

القضايا املادية املرفوعة ضد رئيس مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيني ألسباب متعلقة بالشرف أو األمانة:

ال يوجد

اإلجراءات القضائية أو التحفظية التي اتخذت ضد الشركة أو ضد إحدى الشركات التابعة: 

ال يوجد

47
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املخولون بالتوقيع

املخولون بالتوقيع عن الشركة هم:

املنصباالسم

رئيس مجلس اإلدارةنادر حمد السلطان

نائب رئيس مجلس اإلدارةعادل خالد الصبيح

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيديسهيل يوسف ابوقريص

عضو مجلس اإلدارةرياض سالم اإلدريسي 
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أ

البيانات املالية وتقرير مراقب احلسابات املستقل

شركة إيكاروس للصناعات النفطية – ش.م.ك )مقفلة(
الكويت

31 ديسمبر 2007
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1

تقرير مراقب احلسابات املستقل

إلى السادة املساهمني  
شركة إيكاروس للصناعات النفطية -  )ش.م.ك( مقفلة

الكويـت

التقرير حول البيانات املالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة لشركة إيكاروس للصناعات النفطية - شركة مساهمـة كويتية مقفلة )"الشركة"( ، وتشمل امليزانية 
العمومية كما في 31 ديسمبر 2007، والبيانات املتعلقة بها ، للدخل والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك 

التاريخ، وملخص ألهم السياسات احملاسبية وااليضاحات التفصيلية األخرى.  

مسئولية االدارة حول البيانات املالية
تلك  تتضمن  املالية.  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  عادل  بشكل  وعرضها  املالية  البيانات  اعداد  عن  املسؤولة  اجلهة  هي  الشركة  إدارة  ان 
املسؤولية: تصميم وتطبيق واحملافظة على نظام ضبط داخلي يتعلق باعداد البيانات املالية وعرضها بشكل عادل بحيث تكون خالية من أية 
فروقات مادية، سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ . كما تتضمن اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية املالئمة واعداد التقديرات احملاسبية 

املعقولة في ظل الظروف احمليطة بها.

مسئولية مراقب احلسابات
ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيانات املالية استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير 
الدولية للتدقيق . ان هذه املعايير تتطلب االلتزام مبتطلبات قواعد السلوك االخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على 

تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية خالية من فروقات مادية.

تلك  اختيار  ويعتمد  املالية.  البيانات  حول  واالفصاحات  املبالغ  حول  التدقيق  أدلة  على  احلصول  لغرض  باجراءات  القيام  التدقيق،  يتضمن 
االجراءات على حكم املدقق، مبا في ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات املادية في البيانات املالية ، سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.  
وللقيام بتقدير تلك املخاطر ، يأخذ املدقق بعني االعتبار اجراءات الضبط الداخلي املتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات املالية للمنشأة لكي 
يتسنى له تصميم اجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للمنشأة.  
كما يتضمن التدقيق، تقييم مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة من قبل االدارة، وكذلك تقييم العرض 

االجمالي الشامل للبيانات املالية.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق.

الرأي
برأينا أن البيانات املالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي املاديـــة، املركــز املالي لشركة إيكاروس للصناعات النفطية كما في 31 ديسمبر 

2007، والنتائج املالية ألعمالها والتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.



2

النشرة التمهدية لشركة إيكاروس للصناعات النفطية ش.م.ك.م.  �  أبـريــل 2008

التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

برأينا أن الشركة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية والبيانات الواردة في تقرير مجلس ادارة الشركة فيما يتعلق بالبيانات 
املالية، متفقة مع ما هو وارد في تلك السجالت، وقد حصلنا على كافة املعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما 
أن البيانات املالية تتضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والنظام األساسي للشركة، والتعديالت الالحقة 
لهما، وأن اجلرد قد أجري وفقا لألصول املرعية، وأنه في حدود املعلومات التي توفرت لدينا، لم تقع خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2007 مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية أو النظام األساسي للشركة، والتعديالت الالحقة لهما، على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة 

أو مركزها املالي.

أنور يوسف القطامي
زميل جمعية احملاسبني القانونيني في بريطانيا

)مراقب مرخص رقم 50 فئة  أ(
أنور القطامي وشركاه – جرانت ثورنتون

الكويت
11 فبراير 2008
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بيان الدخل

إيضاح

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2007

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2006

د.كد.كاإليرادات
 1,462,230 10,213,829ارباح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 8,696,919 -ارباح بيع استثمارات متاحة للبيع

 - 941,315ايرادات توزيعات ارباح من استثمارات متاحة للبيع

 918,636 523,063ايرادات توزيعات أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 140,535 452,759ايرادات فوائد

12,130,966 11,218,320 

املصاريف
 - 130,808تكاليف املوظفني

 109,862 227,227مصاريف التشغيل األخرى

358,035 109,862 

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص الزكاة 
 11,108,458 11,772,931ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)99,976()105,956(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 -)7,195(6مخصص الزكاة

)35,000()45,000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 10,973,482 11,614,780ربح السنة 

 14.6 فلس 15.5 فلس7ربحية السهم األساسية و املخففة

إن اإليضاحات املبينة على الصفحات 7 - 20 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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امليزانية العمومية

ايضاح
31 ديسمبر

2007

31 ديسمبر

2006

د.كد.كاألصول
غير متداولة

 88,708,988 8166,833,438استثمارات متاحة للبيع

املتداولة
 24,973,316 937,223,107استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 - 43,650ذمم مدينة وأصول أخرى

 22,315,206 131,268,381النقد وشبه النقد

 47,288,522 38,535,138مجموع األصول املتداولة

 135,997,510 205,368,576مجموع األصول

حقوق امللكية واخلصوم
حقوق امللكية

 75,000,000 1075,000,000رأس املال 

)20,475( -اسهم خزينة

 2,110,846 113,288,139احتياطي قانوني

 - 111,177,293احتياطي اختياري

 10,609,832 62,158,289التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة

 37,395,253 46,655,447ارباح محتفظ بها

 125,095,456 188,279,168مجموع حقوق امللكية

اخلصوم املتداولة
 10,315,341 16,732,093مستحق الى الشركة األم

 586,713 357,315اخرى

 10,902,054 17,089,408مجموع اخلصوم املتداولة

 135,997,510 205,368,576مجموع حقوق امللكية واخلصوم

إن اإليضاحات املبينة على الصفحات 7 - 20 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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بيان التدفقات النقدية

إيضاح

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2007

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2006

د.كد.كانشطة التشغيل
الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص الزكاة

 11,108,458 11,772,931  ومكافأة اعضاء مجلس اإلدارة

تعديالت :
)8,696,919( -ربح بيع استثمارات متاحة للبيع

 -)941,315(ايرادات توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع

)140,535()452,759(ايرادات فوائد

10,378,857 2,271,004 

التغيرات في اصول وخصوم التشغيل :
)1,824,903()12,249,791(استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 177,400 -مستحق من شركة ذات صلة

 7,899)43,650(ذمم مدينة وأصول أخرى

 495,870 6,437,227مستحق الى الشركة األم

)657,763( -مستحق الى شركة ذات صلة

 41,216)387,549(خصوم اخرى

 510,723 4,135,094صافي التدفقات النقديه الناجتة من انشطة التشغيل

انشطة االستثمار
 - 941,315توزيعات ارباح مستلمه من استثمارات متاحة للبيع

 22,035,379 -ناجت بيع استثمارات متاحة للبيع 

)391,810()26,575,993(شراء استثمارات متاحه للبيع

 140,535 452,759ايرادات فوائد مستلمة

 21,784,104)25,181,919(صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( / الناجته من انشطة االستثمار

انشطة التمويل
)20,475( -شراء أسهم خزينة

)20,475( -صافي التدفقات النقدية املستخدمة في انشطة التمويل

 22,274,352)21,046,825(صافي )النقص( / الزياده في النقد وشبه النقد

 40,854 22,315,206النقد وشبه النقد في بداية السنة 

 22,315,206 131,268,381النقد وشبه النقد في نهاية السنة 

إن اإليضاحات املبينة على الصفحات 7 - 20 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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ايضاحات حول البيانات املالية
31 ديسمبر 2007

1 .  تأسيس ونشاط الشركة

شركة إيكاروس للصناعات النفطية - ش.م.ك )مقفلة( هي شركة تابعة ملجموعة الصناعات الوطنية القابضة )ش.م.ك( "الشركة األم" وقد 
أسست بالكويت في 1 فبراير 1997، ونشاطها االساسي املواد الكيماوية واألنشطة املتعلقة بالبتروكيماويات واستغالل الفوائض املالية املتوفرة 

لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

إن عنوان مكتب الشركة هو منطقة القبلة – قطعة 6 – بلوك 3 – مجمع الشيخ سالم العلي الصباح – الطابق الثاني - مكتب 18. 

تعديل هذه  الشركة احلق في  العمومية ملساهمي  2008 وللجمعية  11 فبرير  املالية لإلصدار في  البيانات  الشركة هذه  إدارة  اعتمد مجلس 
البيانات املالية بعد اإلصدار.

تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة واجلديدة   . 2

قامت الشركة خالل السنة احلالية بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )IFRS 7( )7( "األدوات املالية: االفصاحات"، والتعديالت الالحقة 
التي متت على معيار احملاسبة الدولي رقم )IAS 1(  )1( "عرض البيانات املالية" حيث أصبح هذان املعياران نافذان على تقارير السنوات املالية 
التي تبدأ من 1 يناير 2007 أو ما بعد ذلك التاريخ وقامت الشركة ايضا بتطبيق التفسير العاشر الصادر عن جلنة تفسير املعايير الدولية 
للتقارير املالية  )IFRIC 10( املتعلق بالتقارير املالية املرحلية وهبوط القيمة والتي أصبحت نافذة على تقارير الفترات السنوية التي تبدأ في 

أو بعد 1 نوفمبر 2006.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )IFRS 7( )7(  األدوات املالية: االفصاحات
أصبح تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7( "األدوات املالية: االفصاحات" إلزامياً وذلك على تقارير الفترات املالية التي تبدأ في 1 يناير 
2007 أو ما بعد ذلك التاريخ.  ومن خالل هذا املعيار اجلديد، مت استبدال وتعديل االفصاحات املتعلقة باملتطلبات السابقة الواردة في معيار 

احملاسبة الدولي رقم )32( "األدوات املالية: العرض واالفصاحات" ومت حتديث كافة االفصاحات املتعلقة باألدوات املالية مبا في ذلك معلومات 
أرقام املقارنة لتتفق مع املتطلبات اجلديدة لهذا املعيار، حيث تعكس البيانات املالية احلالية للشركة ما يلي:

حتليل حساسية لبيان مخاطر السوق التي تتعرض لها األدوات املالية للشركة، و  •

صافي الربح أو اخلسارة لكل فئة من فئات األصول املالية كما في تاريخ امليزانية العمومية.  •

لم ينتج عن البدء في تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7( أية تعديالت سنوات سابقة لألرقام املتعلقة مبفردات امليزانية العمومية أو 
بيان الدخل أو بيان التدفقات النقدية.

معيار احملاسبة الدولي رقم )IAS 1( )1( عرض البيانات املالية
وفقا للتعديالت التي متت على معيار احملاسبة الدولي رقم )1( املتعلق بعرض البيانات املالية، تقوم الشركة حاليا ببيان السياسات واالجراءات 

املتعلقة باألهداف الرأسمالية لالدارة وذلك ضمن البيانات املالية السنوية.
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التفسير العاشر الصادر عن جلنة تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية )IFRIC 10( التقارير املالية املرحلية وهبوط القيمة:
التفسير العاشر الصادر عن جلنة تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية )IFRIC 10(:  التقارير املالية املرحلية وهبوط القيمة"، مينع رد اخلسائر 
املسجلة خالل الفترة املرحلية والناجتة عن هبوط  قيمة الشهرة واالستثمارات امللكية املصنفة كإستثمارات متاحة للبيع واألصول املالية املدرجة 

بالتكلفة في فترات مالية مستقبلية .لم يؤثر هذا التفسير اجلديد على البيانات املالية للشركة.

لم يتم تطبيق املعايير والتفسيرات اجلديدة التالية نظرا لعدم البدء في تنفيذها:

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IFRS 8( 8(: تقرير القطاعات ، والذي سيصبح نافذا على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير   •
.2009

إن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )IFRS 8( )8( تقرير القطاعات هو عبارة عن تطبيق متطلبات افصاحية جديدة التي قد تؤدي   
الى اعادة تصنيف القطاعات التي يجب اإلفصاح عنها وليس له أي أثر على نتائج التشغيل للشركة.

معيار احملاسبة الدولي رقم )IAS 1( )1( املعدل: عرض البيانات املالية، والذي سيصبح نافذا على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1   •
يناير 2009.

بالنسبة ملعيار احملاسبة الدولي رقم )IAS 1( )1(: عرض البيانات املالية ، فان طريقة عرض البيانات املالية مت اعادة تشكيلها بحيث أصبح   
لزاما على املنشأة عرض كافة التغيرات في حقوق امللكية املتعلقة باألطراف غير املالكني اما ضمن بيان منفصل أطلق عليه بيان الدخل 
الشامل، أو ضمن بيانني مستقليني ) األول لبيان الدخل والثاني لبيان الدخل الشامل(.  يتضمن بيان الدخل الشامل بنود مثل: التغيرات في 
فائض اعادة التقييم، األرباح واخلسائر الناجتة عن اعادة تقييم االستثمارات املتاحة للبيع، األرباح واخلسائر الناجتة عن ترجمة البيانات 
املبدئي  التطبيق  ينتج عن  ان  املتوقع  ليس من  امللكية.   التغيرات في حقوق  بيان  بعرضهم ضمن  ولن يسمح   ، األجنبية  للعمليات  املالية 
للمعيار املعدل هذا أي تعديالت على بيانات الفترات السابقة سواء فيما يتعلق ببيان التدفقات النقدية أو بيان الدخل أو مفردات امليزانية 

العمومية.

معيار احملاسبة الدولي رقم IAS 23( 23( املعدل: تكاليف االقتراض، والذي سيصبح نافذا على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير   •
.2009

مت تعديل معيار الدولي رقم IAS 23( 23(: تكاليف اإلقتراض بحيث مت الغاء حرية اخليار في ادراج تكاليف االقتراض ضمن مصاريف السنة   
التي حدثت فيها.  ووفقا للتعديل اجلديد للمعيار، يتم رسملة كافة التكاليف املتعلقة مباشرة بحيازة األصول املعنية.  وليس من املتوقع أن 
ينتج عن التطبيق املبدئي للمعيار املعدل أي تأثير مادي على البيانات املالية وذلك بسبب أن سياسة الشركة بالسابق كانت دائما تتبع طريقة 

رسملة تكاليف االقتراض املتعلقة بحيازة األصول املعنية.

التفسير احلادي عشر )IFRIC 11( واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم )IFRS 2( )2(: معامالت الشركة واألسهم اخلزينة، واللذان سيصبحان   •
نافذين على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 مارس 2007.

التفسير الثاني عشر )IFRIC 12(: الترتيبات املتعلقة بخدمة اإلمتيازات ، والذي سيصبح نافذا على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   •
1 يناير 2008.

التفسير الثالث عشر )IFRIC 13(: برامج والء الزبائن، والذي سيصبح نافذا على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2008.  •

التفسير الرابع عشر )IFRIC 14( ومعيار احملاسبة الدولي رقم )IAS 19( )19(: احلدود املطبقة على األصول املنتجة واملعرفة وأدني حد   •
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ملتلطلبات التمويل ومدى تفاعلها، والذي سيصبح نافذا على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2008.

بناء على نظام العمل احلالي للشركة والسياسات احملاسبية املتبعة، ال تتوقع االدارة أي تأثير جوهري على البيانات املالية للشركة خالل الفترة 
األولى لتطبيق التفسيرات السابقة.

ليس من نية الشركة التطبيق املبكر ألي من املعايير والتفسيرات أعاله.

املعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت ملزمة التطبيق للفترات املالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2007 ولكن ليس لها عالقة بأنشطة 
الشركة:

التفسير السابع )IFRIC 7(: املتعلق بتطبيق منهج التعديل وفق ما جاء في معيار احملاسبة الدولي رقم 29 )IAS 29( اخلاص بالتقارير املالية   -
في االقتصاد املتعرض للتضخم املتسارع.

التفسير التاسع )IFRIC 9( اخلاص باعادة تقييم املشتقات املبطنة.  -

السياسات احملاسبية الهامة  . 3

السياسات احملاسبية املستخدمة في إعداد البيانات املالية متوافقة مع السياسات املستخدمة في اعداد البيانات املاليـة للسنة املنتهية في 31 
ديسمبر 2006 . ان اهم السياسات احملاسبية الهامة املستخدمة في اعداد البيانات املالية املذكوره أدناه.

إعداد البيانات املالة
يتم اعداد البيانات املاليه وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

يتم اعداد البيانات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخيه فيما عدا قياس  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  و استثمارات متاحة 
للبيع  بالقيمة العادلة .

حتقق اإليرادات 
يتم االعتراف بااليراد حني يكون هنالك احتمالية تدفق منافع اقتصاديه للشركة وميكن قياس تلك االيرادات بشكل موثوق به . كما يجب حتقق 

املعايير التالية قبل االعتراف بااليراد .

ايرادات توزيعات
تتحقق ايرادات توزيعات األرباح عند ثبوت حق الشركة في اإلستالم . 

ايرادات فوائد
حتقق إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية .

األدوات املالية
التصنيفات

تقوم الشركة بتصنيف األصول املالية عند التحقق املبدئي كالتالي:
استثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل.

قروض ومدينون.  -

استثمارات متاحه للبيع.  -
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اخلصوم املالية تصنف "كخصوم مالية لغير أغراض املتاجرة". إن خصوم الشركة املالية هي : "املطلوبات األخرى" و"مستحق الى الشركة األم" 
، في امليزانية العمومية.

تصنف اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اما "محتفظ بها للمتاجرة" أو "محددة" لتكون كذلك عند التحقق املبدئي.

تقوم الشركة بتصنيف اإلستثمارات كاستثمارات للمتاجرة اذا مت حيازتها بصفة اساسية لغرض البيع أو لتكون ضمن محفظة استثمارية تشمل 
ادوات مالية معينة يتم ادارتها باملجمل مع وجود دليل يثبت عملية املتاجرة بها لغرض حتقيق ارباح على املدى القصير. 

تصنف اإلستثمارات كاستثمارات محدده بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اذا توفر لها قيمة عادلة موثوق منها عند الشراء وكانت التغيرات 
في القيمة العادلة مدرجة كجزء من بيان الدخل في حسابات اإلدارة وفقا إلستراتيجية موثقة. 

يتم تصنيف كافة األصول املالية غير املصنفة كما هو مبني أعاله كاستثمارات متاحة للبيع.

تعتمد التصنيفات على األغراض التي مت من أجلها شراء االصول املالية. تقرر االدارة التصنيفات لالدوات املالية عند اإلعتراف املبدئي. 

القياس
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يتم تسجيل "استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل" مبدئيا بالتكلفة، والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع بعد استبعاد مصاريف 
احليازة املتعلقة باالستثمار. 

الحقا للتسجيل املبدئي، يتم اعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة والتغيرات بالقيمة العادلة تدرج 
في بيان الدخل.

القروض ومدينون 
تدرج القروض واملدينون بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .

استثمارات متاحة للبيع
املتعلقة  احليازة  ذلك مصاريف  في  ، مبا  املدفوع  للمبلغ  العادله  القيمة  التي متثل  بالتكلفة  مبدئيا  للبيع"  املتاحة  "االستثمارات  تسجيل  يتم 

باالستثمار.

بعد التسجيل املبدئي، يتم اعادة قياس االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة إال في حالة عدم مقدرة قياس قيمتها العادلة بشكل ميكن 
االعتماد عليه، وبالتالي يتم قياس تلك االستثمارات بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة إن وجد.

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع تسجل كبند منفصل في حقوق امللكية حتت بند "التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة" 
حتى يتم بيعها أو أن يتم هبوط في قيمتها، وعندها فإن أية أرباح أو خسائر متراكمة مت تسجيلها سابقا في حقوق امللكية يتم تسجيلها ضمن 

بيان الدخل.

اخلصوم املالية
تدرج اخلصوم لغير أغراض املتاجرة بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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القيمة العادلة
بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في أسواق مالية منظمة، يتم قياس القيمة العادلة بالرجوع إلى آخر أسعار شراء معلنة من قبل سوق 

األوراق املالية بتاريخ إقفال النشاط في تاريخ امليزانية العمومية.

بالنسبة لالستثمارات التي ال يتوفر لها أسعار سوقية معلنة، يتم تقدير قيمة عادلة معقولة لتلك االستثمارات باستخدام أساليب للتقييم. تقوم 
املتبعة  التقييم  العمومية. تتضمن أساليب  امليزانية  تاريخ  السوق في  افتراضات اعتمادا على حالة  الشركة باستخدام وسائل مختلفة وعمل 
استخدام معامالت على أسس جتارية بحتة حديثة مماثلة وحتليل التدفقات النقدية املخصومة ووسائل التقييم األخرى الشائعة املستخدمة 

في السوق.

يتم حتديد القيم العادلة لكل استثمار على حدا.

محاسبة تواريخ املتاجرة والسداد
إن جميع مشتريات ومبيعات األصول املالية "بالطريقة النظامية" يتم تسجيلها على أساس قيمتها في تاريخ التعامل، أي بالتاريخ الذي تلتزم فيه 
الشركة بشراء / بيع األصل. ان مشتريات او مبيعات بالطريقة النظامية هي مشتريات أو مبيعات األصول املالية التي تتطلب تسليم األصول 

خالل إطار زمني يتم حتديده أما بالتعليمات التنظيميه أو بالعرف في األسواق.

حتقق وعدم حتقق األصول واخلصوم املالية 
يتم حتقق األصل املالي أو اإللتزام املالي عندما تصبح الشركة طرفا في الشروط التعاقدية لألداة.

كما ال يتم حتقق األصل املالي )كليا أو جزئيا( إما عندما تقوم الشركة بتحويل كافة مخاطر ومزايا امللكية أو عندما ال تقوم الشركة بتحويل 
كافة مخاطر ومزايا امللكية وعندما تفقد السيطرة على األصل أو جزء منه . ال يتحقق خصم مالي عند اإلعفاء من اخلصم احملدد في العقد 

أو الغاؤه أو انتهاء صالحيته.

هبوط قيمة األصول املالية 
يتم اجراء تقدير بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما اذا كان هناك دليل ايجابي على أن أصل مالي محدد قد انخفضت قيمته. فاذا ما توفر 

مثل ذلك الدليل، اي خسارة ناجتة من هبوط القيمة تؤخذ الى بيان الدخل. يتم حتديد هبوط القيمة كما يلي:

بالنسبة لألصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة ، ميثل الهبوط في القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة. أ. 

بالنسبة لألصول املالية املدرجة بالتكلفة ، ميثل الهبوط في القيمة الفرق بني القيمة املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية  ب. 
مخصومة مبعدل الفائدة السائد ألصل مالي مماثل.

بالنسبة لألصول املدرجة بالتكلفة املطفأة فان انخفاض القيمة هو الفرق بني القيمة املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية  ج. 
مخصومه مبعدل الفائدة الفعلي األصلي.

يتم تسجيل عكس مبلغ خسائر هبوط القيمة املسجلة في السنوات السابقة عندما يظهر مؤشر على عدم وجود خسائر انخفاض قيمة األصل 
املالي او انها انخفضت وميكن ربط اإلنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد تسجيل انخفاض القيمة. باستثناء عكس خسائر انخفاض 
القيمة املتعلقة باألدوات اإلستثمارية املصنفة كمتاحة للبيع، فإنه يتم تسجيل جميع اإلنخفاضات املعكوسة األخرى في بيان الدخل الى احلد 
الذي ال تتجاوز فيه قيمة األصل بالتكلفة املطفأه لألصل في تاريخ العكس. يتم تسجيل العكس املتعلق باألدوات اإلستثمارية املصنفة كمتاحة 

للبيع ضمن التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة.

مخصصات
تسجل املخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي )قانوني او استداللي( ناجت من حدث وقع في املاضي وتكون تكاليف سداد االلتزم 
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محتمله الوقوع وميكن قياسها بصوره موثوق منها.

العمالت األجنبية
عملة العرض الرئيسية

تعرض البيانات املالية املجمعة بالدينارالكويتي ، العملة الرئيسية للشركة التي يتم العرض بها. 

املعامالت واألرصدة
يجري قيد املعامالت بالعمالت األجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ املعاملة.

يتم حتويل األصول واخلصوم النقدية بالعمالت األجنبية وفقا لسعر الصرف السائد للعملة الرئيسية بتاريخ امليزانية العمومية وتؤخذ كافة 
الفروق إن وجد الى "ارباح / خسائر عمالت أجنبية" في بيان الدخل.

يتم حتويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام اسعار الصرف السائدة في تواريخ املعامالت املبدئية. 
وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقا للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم حتويلها باستخدام اسعار الصرف كما في التاريخ الذي مت 

فيه حتديد القيمة العادلة. 

اي فروقات ناجتة عن حتويل اصل غير نقدي مصنف كأصل "بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل" تظهر في بند األرباح أو اخلسائر الناجتة 
عن التغيرات بالقيمة العادلة لتلك األصول في بيان الدخل وتلك الفروقات املتعلقة بأصول غير نقدية مصنفة كأصول "متاحة للبيع" تظهر ضمن 

التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة في حقوق امللكية.

النقد وشبه النقد
يتكون النقد وشبه النقد من نقد وأرصدة بنكية وودائع قصيرة األجل. 

4.  أحكام محاسبية هامة واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

لدى تطبيق السياسات احملاسبية للشركة املفصح عنها في ايضاح 3، يجب على االدارة ان تقوم باتخاذ االحكام والتوقعات واالفتراضات حول 
القيمة املدرجة لكل من االصول واخلصوم والتي ال تتوفر بسهولة من مصادر اخرى . التقديرات واالفتراضات املتعلقة بها تستند الى اخلبرة  

التاريخيه وعوامل اخرى تعتبر متوافقة معها . قد يكون هناك اختالف بني النتائج الفعلية وتلك التقديرات.

ان التقديرات واالفتراضات يتم مراجعتها بشكل مستمر. ان مراجعة التقديرات احملاسبية يتم االعتراف بها في الفترة التي يتم فيها مراجعة 
التقدير اذا كانت تلك املراجعة متعلقة بتلك الفترة فقط او بتلك الفترة والفترات املستقبلية اذا اثبتت املراجعة التأثير على الفترة احلالية 

والفترات املستقبلية.

األحكام
عند تطبيق السياسات احملاسبية للشركة ، تقوم اإلدارة باتخاذ األحكام التالية، والتي لها أكبر األثر على املبالغ املدرجة في البيانات املالية:

تصنيف اإلستثمارات
يتعني على اإلدارة اتخاذ قرار بشأن حيازة استثمار معني سواء كان يجب تصنيفه كإستثمار محدد بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل او 
قروض ومدينون او متاح للبيع. خالل وضع تلك األحكام تأخذ الشركة في اإلعتبار الغرض الرئيسي من حيازتها وكيف يعتزم إدارتها وإدراج 
نتائجه. حتدد مثل تلك اإلحكام ما اذا كان يتم قياسها الحقا بالتكلفة او بالقيمة املطفأة او بالقيمة العادلة وما إذا كانت التغيرات في القيمة 

العادلة لألدوات يتم إدراجها في بيان الدخل أو مباشرة في حقوق امللكية. 
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انخفاض قيمة اإلستثمارات املتاحة للبيع
تصنف الشركة بعد األصول املالية كأصول متاحة للبيع وتسجل اي تغيرات في قيمها العادلة ضمن حقوق امللكية. عندما تنخفض القيمة العادلة 
لتلك األصول ، تقوم اإلدارة بتحديد طبيعة اإلنخفاض وإذا ما كان يجب معاملة اإلنخفاض كهبوط بالقيمة العادلة الذي يجب ان يظهر ضمن 

األرباح أو اخلسائر.

لم تسجل أي خسائر متعلقة بهبوط بالقيم العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع كما في 31 ديسمبر 2007 )2006 : ال شئ(.

صافي الربح أو اخلسارة على االصول املالية    .5

إن بيان صافي الربح او اخلسارة على األصول املالية مت حتليلها على النحو التالي:

2007   2006  

  د.ك  د.كقروض ومدينون
 140,535 452,759-  نقد وشبه النقد 

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 3,265,912 7,208,148-  احملتفظ بها لغرض املتاجرة

)885,046( 3,528,744-  محددة عند التسجيل املبدئي

استثمارات متاحة للبيع
 10,609,832 51,548,457-  الربح املعترف به في حقوق امللكية 

 8,696,919 941,315-  الربح املعترف به في بيان الدخل 

63,679,423 21,828,152 

 11,218,320 12,130,966صافي الربح احملقق في بيان الدخل 

 10,609,832 51,548,457صافي الربح احملقق في بيان التغيرات في حقوق امللكية 

63,679,423 21,828,152 

مخصص الزكاة  .6

وفقا ملتطلبات قانون الزكاة رقم 46 لسنة 2006 قامت الشركة بإحتساب مخصص للزكاة ابتداء من 10 ديسمبر 2007.

ربحية السهم األساسية واملخففة  .7

يتم احتساب ربحية السهم بتقسيم ربح السنه على املتوسط املوزون لعدد االسهم القائمة خالل السنه كما يلي:

20072006

11,614,78010,973,482ربح السنه )د.ك(

749,951,562749,955,301املتوسط املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة )بإستثناء أسهم اخلزينة(

14.6 فلس15.5 فلسربحية السهم األساسية واملخففة
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استثمارات متاحة للبيع  .8
20072006

د.كد.ك
142,224,21888,678,888أسهم مسعرة

24,609,22030,100اسهم غير مسعرة

166,833,43888,708,988

متثل األسهم املسعرة، استثمارات الشركة في أسهم شركات مدرجة في سوق األوراق املالية في اململكة العربية السعودية تعمل في أنشطة 
الكيماويات والبتروكيماويات.

الكيماويات  انشطة  في  تعمل  مدرجة  غير  وكويتية  سعودية  شركات  اسهم  في  الشركة  استثمارات  فهي   ، املسعر  غير  لألسهم  بالنسبة  أما 
ومشتقاتها . يتم تسجيل اإلستثمارات في األسهم الغير مسعرة بالتكلفة وذلك لعدم توفر قيمة عادلة لها ميكن اإلعتماد عليها.

9.    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

20072006

د.كد.كمحتفظ بها للمتاجرة:
 25,231,67017,818,603أسهم مسعرة

محددة عند التحقق املبدئي:
 11,991,4377,154,713صناديق محلية

37,223,10724,973,316 

رأس املال   .10

يتكون رأسمال الشركة املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل في 31 ديسمبر 2007 من 750,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس )2006 : 
750,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس(

احتياطي قانوني واحتياطي اختياري  .11

وفقا لقانون الشركات التجارية والنظام االساسي للشركة، يتم حتويل 10 % من ربح السنة اخلاص مبساهمي الشركة قبل طرح حصة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ومخصص الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الى حساب االحتياطي القانوني. إلى أن يصل رصيد اإلحتياطي القانوني 
الى 50 % من رأس مال الشركة املصدر واملدفوع وتتم أي حتويالت بعد ذلك الى اإلحتياطي القانوني بعد موافقة اجلمعية العمومية. ال يتم 

التحويل إلى اإلحتياطي القانوني في السنة التي حتقق فيها الشركة خسائر. 

إن التوزيع من اإلحتياطي القانوني محدد باملبلغ املطلوب لتأمني توزيع أرباح بنسبة 5 % من رأس املال املدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها 
األرباح احملتفظ بها بتأمني هذا احلد.

وفقا ملوافقة اجلمعية العمومية اقترح مجلس اإلدارة حتويل 10 % من ربح السنة قبل طرح حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص 
الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الى اإلحتياطي اإلختياري. ال يوجد قيود على توزيع اإلحتياطي اإلختياري.
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التوزيعات   .12

خضوعا ملوافقة اجلهات الرسمية واجلمعية العامة للمساهمني يوصي مجلس اإلدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2007 
)2006 : ال شئ(.

وافقت اجلمعية العامة للمساهمني املنعقدة بتاريخ 1 مارس 2006 على التوزيعات النقدية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2005 مببلغ 2.5 د.ك 
للسهم الواحد بقيمة 25,000,000 د.ك، والتي مت قيدها للحساب اجلاري للشركة األم.

النقد وشبه النقد   .13

معدل العائد الفعلي 
20072006)سنويا(

د.كد.ك
 800,00021,708,467%5.5وديعه قصيرة األجل

 468,381606,739-رصيد لدى البنك

1,268,38122,315,206 

حتليل القطاعات  .14

تعمل الشركة بصورة رئيسية في قطاع أعمال واحد هو االستثمارات ولذلك يصدر تقريرها حول املعلومات القطاعية بصورة رئيسية على أساس 
القطاع اجلغرافي.

متارس الشركة النشاط في سوقني جغرافيني هما : احمللي )الكويت( والدولي )دول شرق اوسطية أخرى( . ان التحليل اجلغرافي هو كما 
يلي:

املجموعدوليمحلـي
د.كد.كد.ك31 ديسمبر 2007

 12,130,966 941,315 11,189,651اإليرادات

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص   
 11,772,931 941,315 10,831,616الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع املعترف بها 
 51,548,457 51,548,457 -مباشرة في حقوق امللكية

 205,368,576 166,803,339 38,565,237إجمالي األصول

)17,089,408( -)17,089,408(إجمالي اخلصوم

 188,279,168 166,803,339 21,475,829صافي االصول

31 ديسمبر 2006

 11,218,320 8,696,919 2,521,401اإليرادات

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص 
 11,108,458 8,696,919 2,411,539الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع املعترف بها 
 10,609,832 10,609,832 -مباشرة في حقوق امللكية

 135,997,510 88,678,888 47,318,622إجمالي األصول

)10,902,054( -)10,902,054(إجمالي اخلصوم

 125,095,456 88,678,888 36,416,568صافي األصول

معامالت مع أطراف ذات صلة   .15

تتمثل االطراف ذات الصله في الشركة في الشركة االم و اعضاء مجلس االدارة وموظفي االدارة العليا للشركة ، واطراف ذات صله اخرى ، 
املساهمني الرئيسيني واعضاء مجلس االدارة وموظفي االدارة العليا للشركة وشركات ميلكون فيها حصصا رئيسية او بامكانهم ممارسة تأثير 

ملموس او سيطره مشتركه عليها . يتم املوافقة على سياسات تسعير وشروط هذه املعامالت من قبل ادارة الشركة.

فيما يلي اهم التعامالت واألرصدة مع أطراف ذات صلة.

20072006

د.كد.كامليزانية العمومية املجمعة

 10,315,341 16,732,093مستحق إلى الشركة األم

مكافآت موظفي اإلدارة العليا للشركة
139,36885,000منافع قصيرة األجل

أهداف وسياسات ادارة املخاطر  .16

اخلصوم املالية الرئيسية لدى الشركة تشمل مستحق إلى الشركة األم وخصوم أخرى. إن الهدف الرئيسي للخصوم املالية هو متويل األنشطة 
التشغيلية للشركة. لدى الشركة أصول مالية متعددة تتضمن الذمم املدينة واألصول األخرى والنقد وأرصدة لدى البنوك وأوراق مالية استثمارية 

والتي تنشأ مباشرة من العمليات التشغيلية.

تتعرض الشركة نتيجة ألنشطتها إلى العديد من املخاطر املالية، مثل: مخاطر السوق، ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة.

يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية حتديد سياسات لتخفيض املخاطر املذكورة أدناه.

إن الشركة ال تستخدم األدوات املالية املشتقة.

فيما يلي أهم املخاطر املالية التي تتعرض لها الشركة:

مخاطر السوق  16.1

مخاطر العملة األجنبية أ. 
العمالت األجنبية. ال يوجد أصول  لتغير أسعار حتويل  نتيجة  املالية  العادلة لألدوات  القيم  تقلب  العملة األجنبية في  تتمثل مخاطر حتويل 

والتزامات مالية بعملة أجنبية كما في تاريخ امليزانية العمومية .نتيجة لذلك فإن الشركة غير معرضة الى مخاطر العملة األجنبية . 
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مخاطر معدالت أسعار الفائدة ب. 
تنشأ مخاطر معدالت أسعار الفائدة عادة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت أسعار الفائدة على األرباح املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات 

املالية. يوجد لدى الشركة ودائع قصيرة األجل بالدينارالكويتي جتعلها عرضة ملخاطر تقلبات معدالت أسعار الفائدة، مبعدالت متغيرة. 

تتم مراقبة املراكز املالية بشكل منتظم للتأكد من أنها ضمن احلدود املسوح بها.

يوضح اجلدول التالي درجات احلساسية على أرباح السنة بناء على تغيرات معقولة في معدالت أسعار الفائدة وبأثر رجعي من بداية السنة.  
بناءا على وضع السوق احلالي. قامت إدارة الشركة بتقدير أن التغير احملتمل واملعقول في أسعار الفائدة سيكون +25 - 50 نقطة أساسية ملعدالت 
الفائدة بالدينارالكويتي لسنة 2007 و 2006.  متت عملية االحتساب بناء على األدوات املالية للشركة احملتفظ بها في تاريخ امليزانية العمومية 

مع األخذ بعني اإلعتبار أن كافة املتغيرات األخرى بقيت ثابتة وليس هناك تأثير على حقوق امللكية للشركة:

انخفاض في معدالت أسعار الفائدةأرتفاع في معدالت أسعار الفائدة
2007200620072006

د.كد.كد.كد.ك
)108,542()4,000(2,00054,272ربح السنة

املخاطر السعرية ج. 
إن املخاطر السعرية هي مخاطر احتمال تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ، سواء كان السبب في تلك التغيرات عوامل 

محدده للورقة املالية مبفردها أو مصدرها أو بسبب عوامل تؤثر على جميع األوراق املالية املتاجر بها في السوق.

تتعرض الشركة ملخاطر التقلبات السعرية إلستثماراتها ، خاصة املتعلقة باستثماراتها في مساهمات امللكية املدرجة )وتشمل استثمارات في 
صناديق والتي تستثمر في اسهم مدرجة( املوجوده بشكل أساسي في الكويت اململكة العربية السعودية . يتم تصنيف االستثمارات في مساهمات 

امللكية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )متضمنة أوراق املتاجرة( واستثمارات متاحة للبيع.

والدارة املخاطر الناجتة عن التقلبات السعرية الستثماراتها في مساهمات امللكية تقوم الشركة بتنويع محافظها االستثمارية. بناء على حدود 
موضوعة من قبل الشركة.

مت حتديد حساسية املخاطر السعرية ملساهمات امللكية بناء على مدى التعرض للمخاطر السعرية ملساهمات امللكية في تاريخ البيانات املالية 
في حال زاد / قل سعر السهم بنسبة 10 % كان اثر ذلك على ربح السنة وحقوق امللكية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:

يشير الرقم اإليجابي أدناه الى زيادة الربح وحقوق امللكية األخرى حينما يزيد سعر السهم بواقع 10 % مع بقاء جميع التغيرات األخرى ثابتة.

حقوق امللكيةأرباح السنة
2007200620072006

د.كد.كد.كد.ك
--3,591,0852,497,332استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

14,222,4228,867,889--استثمارات متاحة للبيع

لكل نقص سعري مبقدار 10 % سيكون هناك تأثير مساو ومعاكس على ربح السنة وحقوق امللكية ، واألرصدة أعاله ستظهر بالسالب.
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16.2   مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي تلك املخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات املالية الوفاء بالتزاماته جتاه الطرف اآلخر مسببا بذلك 
خسارة الطرف اآلخر. إن سياسة الشركة جتاه تعرضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك املخاطر بشكل دائم.  كما حتاول الشركة عدم تركيز 

تلك املخاطر على أفراد أو مجموعة عمالء في مناطق او شركات محددة من خالل تنويع تعامالتها في أنشطة مختلفة. 

إن مدى تعرض الشركة ملخاطر االئتمان محدود باملبالغ املدرجة ضمن األصول املالية كما في تاريخ امليزانية العمومية وامللخصة على النحو 
التالي:

20072006

د.كد.ك
1,268,38122,315,206النقد وشبه النقد

-43,650ذمم مدينة واصول اخرى 

37,223,10724,973,316استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

166,833,43888,708,988استثمارات متاحة للبيع

205,368,576135,997,510

ال شئ من األصول املوضحة أعاله جتاوزت مدة استحقاقه أو تعرضت النخفاض في القيمة. تراقب املجموعة بإستمرار عدم سداد حساب 
عمالئها واألطراف األخرى، املعرفني كأفراد أو كمجموعة، تضمن هذه املعلومات في ضوابط مخاطر اإلئتمان. سياسة املجموعة تتعامل فقط 

مع أطراف ذات كفاءة ائتمانية عالية.

تعتبر إدارة املجموعة األصول املالية أعاله والتي لم تتجاوز مدة استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في قيمتها في جميع تواريخ البيانات املالية 
حتت املراجعة ذات كفاءة ائتمانية عالية.

ال يوجد رهن أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى مقابل األصول املالية للمجموعة. بالنسبة للمدينني، املجموعة غير معرضة ألي مخاطر ائتمانية 
هامة من أي طرف من األطراف. إن مخاطر اإلئتمان اخلاصة بالنقد وأرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل تعتبر غير هامة حيث أن 

األطراف املعنية عبارة عن مؤسسات مالية ذات كفاءة ائتمانية عالية.

إن املعلومات عن التركيزات الهامة ملخاطر اإلئتمان األخرى مذكورة في اإليضاح رقم 16.3.



19

النشرة التمهدية لشركة إيكاروس للصناعات النفطية ش.م.ك.م.  �  أبـريــل 2008

16.3   تركز األصول 

إن توزيع األصول حسب اإلقليم اجلغرافي للعامني 2007، 2006 كما يلي:

املجموعدول الشرق األوسطالكويت
د.كد.كد.كفي 31 ديسمبر 2007 :
 166,803,338166,833,438 30,100استثمارات متاحة للبيع

 37,223,107- 37,223,107استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 43,650- 43,650ذمم مدينة واصول أخرى 

 1,268,381- 1,268,381النقد وشبه النقد

38,565,238 166,803,338205,368,576 

في 31 ديسمبر 2006:
 88,678,88888,708,988 30,100استثمارات متاحة للبيع

 24,973,316- 24,973,316استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 22,315,206- 22,315,206النقد وشبه النقد

47,318,622 88,678,888135,997,510 

16.4   مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي تلك املخاطر التي تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغير عند استحقاقها.  وللحد من تلك 
املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وادارة أصولها بعد األخذ بعني اإلعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم.

إن اجلدول التالي يلخص اإلستحقاقات التعاقدية للخصوم املالية على التدفقات النقدية غير املخصومة:

حتى شهر
3 - 1

شهور
 12 - 3

شهر
5 – 1

املجموعسنوات
د.كد.كد.كد.كد.ك

اخلصوم املالية
 16,732,093-16,732,093--املستحق للشركة األم

 357,315-308,127-49,188خصوم أخرى

49,188-17,040,220-17,089,408 

كما في 31 ديسمبر 2006
اخلصوم املالية

 10,315,341-10,315,341--املستحق للشركة األم

 586,713-497,213-89,500خصوم أخرى

89,500-10,812,554 -10,902,054 
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ملخص األصول واخلصوم املالية حسب الفئة  .17

ميكن تصنيف القيم املدرجة لألصول واخلصوم املالية للشركة الواردة في امليزانية العمومية على النحو التالي:

20072006

د.كد.كقروض ومدينون
 22,315,206 1,268,381  *  النقد وشبه النقد

 - 43,650  *  ذمم مدينة واصول اخرى 

 24,973,316 37,223,107استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )إيضاح 9(

 88,708,988 166,833,438 استثمارات متاحة للبيع

205,368,576 135,997,510 

خصوم مالية أخرى
 10,315,341 16,732,093  *  مستحق إلى الشركة األم

 586,713 357,315  *  خصوم أخرى

17,089,408 10,902,054 

تتمثل القيمه العادلة في املبلغ الذي ميكن مبادلة األصل به او سداد االلتزام على أسس جتارية. حسب رأي إدارة الشركة فإنه باستثناء بعض 
اإلستثمارات املتاحه للبيع والتي تظهر بالتكلفه وذلك لالسباب املوضحـه في إيضاح 8 حول البيانات املاليه فان االصول واخلصوم املاليه كما 

في 31 ديسمبر 2007 و 2006 تقارب قيمتها العادلة.

أهداف إدارة رأس املال  .18

إن أهداف الشركة اخلاصة بإدارة مخاطر رأس املال هي التركيز على مبدأ االستمرارية للشركة وحتقيق العائد املناسب للمساهمني، وذلك من 
خالل استغالل أفضل لهيكلة رأس املال.

التغيرات في الظروف  التعديالت الآلزمة ، على ضوء  يتمثل رأس املال مبجموع حقوق امللكية تقوم الشركة بادارة هيكلية رأس املال وعمل 
املدفوعة  املبالغ  بتعديل  املجموعة  تقوم  قد  أوتعديلها،  املال  رأس  هيكلية  على  وللمحافظة  الشركة.   بأصول  املرتبطة  واملخاطر  االقتصادية 

كتوزيعات أرباح للمساهمني أو إعادة شراء أسهم أو اصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض املديونيات.

تقوم الشركة مبراقبة رأس املال على أساس العائد على رأس املال. ويتم احتسابها طريق قسمة ربح السنة على مجموع رأس املال )استبعاد 
التغيرات في القيمة العادلة( كما يلي:

20072006

د.كد.ك
11,614,78010,973,482ربح السنة

126,120,879114,485,624مجموع حقوق امللكية )بعد استبعاد التغير في القيمة العادلة(

9.59 %9.21 %العائد على رأس املال
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ب

البيانات املالية وتقرير مراقب احلسابات املستقل

شركة إيكاروس للصناعات النفطية – ش.م.ك )مقفلة(
الكويت

31 ديسمبر 2006
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تقرير مراقب احلسابات املستقل

إلى السادة املساهمني  
شركة إيكاروس للصناعات النفطية -  )ش.م.ك( مقفلة

الكويـت

تقرير حول البيانات املالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة لشركة إيكاروس للصناعات النفطية - شركة مساهمـة كويتية مقفلة ، وتشمل امليزانية العمومية كما في 
31 ديسمبر 2006، والبيانات املتعلقة بها، للدخل والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، وملخص ألهم 

السياسات احملاسبية وااليضاحات التفصيلية األخرى.  

مسئولية االدارة حول البيانات املالية
ان االدارة هي اجلهة املسؤولة عن اعداد البيانات املالية وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.  تتضمن تلك املسؤولية: 
تصميم وتطبيق واحملافظة على نظام ضبط داخلي يتعلق باعداد البيانات املالية وعرضها بشكل عادل بحيث تكون خالية من أية فروقات مادية، 
سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ. كما تتضمن اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية املالئمة واعداد التقديرات احملاسبية املعقولة في ظل 

الظروف احمليطة بها.

مسئولية مراقب احلسابات
ان مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية إستناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها.  لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير 
الدولية للتدقيق . ان هذه املعايير تتطلب االلتزام مبتطلبات قواعد السلوك االخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على 

تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية خالية من فروقات مادية.

تلك  اختيار  ويعتمد   . املالية  البيانات  املبالغ واالفصاحات حول  التدقيق حول  أدلة  بإجراءات لغرض احلصول على  القيام  التدقيق،  يتضمن 
االجراءات على حكم املدقق، مبا في ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات املادية في البيانات املالية ، سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ .  
وللقيام بتقدير تلك املخاطر ، يأخذ املدقق بعني االعتبار اجراءات الضبط الداخلي املتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات املالية للمنشأة لكي 
يتسنى له تصميم اجراءات التدقيق املالئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية إجراءات الضبط الداخلي للمنشأة.  
كما يتضمن التدقيق، تقييم مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم العرض 

االجمالي الشامل للبيانات املالية.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق.

الرأي
برأينا أن البيانات املالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي املاديـــة، املركــز املالي لشركة إيكاروس للصناعات النفطية – ش.م.ك )مقفلة( 

كما في 31 ديسمبر 2006، والنتائج املالية ألعمالها والتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

1
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التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

برأينا أيضا، أن الشركة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية والبيانات الواردة في تقرير مجلس االدارة فيما يتعلق بالبيانات 
املالية ، متفقة مع ما هو وارد في سجالت الشركة ، وقد حصلنا على كافة املعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، 
كما أن البيانات املالية تتضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديالت الآلحقة له والنظام األساسي 
للشركة، وأن اجلرد قد أجري وفقا لألصول املرعية، وأن في حدود املعلومات التي توفرت لدينا، لم تقع خالل السنة املالية مخالفات ألحكام 

قانون الشركات التجارية والتعديالت الآلحقة له أو النظام األساسي للشركة على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة أو مركزها املالي.

 انور يوسف القطامي
زميل جمعية احملاسبني القانونيني في بريطانيا

)مراقب مرخص رقم 50 فئة أ(
انور القطامي وشركاه جرانت ثورنتون

الكويت
13 مارس 2007
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بيان الدخل

إيضاح

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2006

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2005

د.كد.ك

 38,130,442 1,462,230ايرادات من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 - 38,696,919ربح بيع استثمارات متاحة للبيع

 1,662,850 918,636ايرادات توزيعات أرباح

 2,239 140,535ايرادات فوائد

)71,870()109,862(مصاريف التشغيل

 39,723,661 11,108,458الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)397,237()99,976(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 -)35,000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 39,326,424 10,973,482صافي ربح السنة 

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 7 - 12 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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امليزانية العمومية

ايضاح
31 ديسمبر

2006

31 ديسمبر

2005

د.كد.كاألصول
 30,100 388,708,988استثمارات متاحة للبيع

 67,532,050 424,973,316استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 177,400 -مستحق من شركة ذات صلة

 7,899 -ذمم مدينة وأصول أخرى

 -21,708,467وديعة قصيرة األجل

 40,854 606,739رصيد لدى البنك

 67,788,303 135,997,510مجموع األصول

حقوق امللكية واخلصوم
حقوق امللكية

 1,000,000 575,000,000رأس املال 

 -)20,475(اسهم خزينة

 1,000,000 72,110,846احتياطي قانوني

 - 10,609,832التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة

 52,532,617 37,395,253ارباح محتفظ بها

 54,532,617 125,095,456مجموع حقوق امللكية

اخلصوم 
 12,187,403 10,315,341مستحق الى الشركة األم

 657,763 -مستحق الى شركة ذات صلة

 410,520 586,713خصوم اخرى

 13,255,686 10,902,054مجموع اخلصوم

 67,788,303 135,997,510مجموع حقوق امللكية واخلصوم

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 7 - 12 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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بيان التدفقات النقدية

إيضاح

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2006

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2005

د.كد.كانشطة التشغيل
الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة اعضاء مجلس 

 39,723,661 11,108,458اإلدارة

تعديالت:
 -)8,696,919(ربح بيع استثمارات متاحة للبيع

)1,662,850()918,636(ايرادات توزيعات أرباح

)2,239()140,535(ايرادات فوائد

 38,058,572 1,352,368ربح التشغيل قبل التغيرات في اصول وخصوم التشغيل

التغيرات في اصول وخصوم التشغيل :
)41,440,733()1,824,903(استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)177,400( 177,400مستحق من شركة ذات صلة

 2,510 7,899ذمم مدينة وأصول أخرى

 1,354,364 495,870مستحق الى الشركة األم

 657,763)657,763(مستحق الى شركة ذات صلة

)107,757( 41,216خصوم اخرى

)1,652,681()407,913(صافي التدفقات النقديه املستخدمه في انشطة التشغيل

انشطة االستثمار
 1,662,850 918,636توزيعات ارباح مستلمه

 - 22,035,379ناجت بيع استثمارات متاحة للبيع 

 -)391,810(شراء استثمارات متاحه للبيع

 2,239 140,535ايرادات فوائد مستلمة

 1,665,089 22,702,740صافي التدفقات النقدية الناجته من انشطة االستثمار

انشطة التمويل
 -)20,475(شراء أسهم خزينة

 -)20,475(صافي التدفقات النقدية املستخدمة في انشطة التمويل

 12,408 22,274,352صافي الزياده في النقد وشبه النقد

 28,446 40,854النقد وشبه النقد في بداية السنة 

 40,854 822,315,206النقد وشبه النقد في نهاية السنة 

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 7 - 12 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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ايضاحات حول البيانات املالية
31 ديسمبر 2006

1.  تأسيس ونشاط الشركة 

شركة إيكاروس للصناعات النفطية - ش.م.ك )مقفلة( هي شركة تابعة ملجموعة الصناعات الوطنية القابضة )ش.م.ك( "الشركة االم" وقد 
أسست بالكويت في 1 فبراير 1997، ونشاطها األساسي املواد الكيماوية واألنشطة املتعلقة بالبتروكيماويات.

تقوم الشركة األم مبهام األعمال اإلدارية للشركة.

إن عنوان مكتب الشركة هو املنطقة التجارية الثانية – قطعة 2 – بلوك 4 – مجمع عبدالله السعد وشركاه – مكتب 71 ب. 

العمومية ملساهمي الشركة احلق في تعديل هذه  2007 وللجمعية  13 مارس  املالية لإلصدار في  البيانات  إدارة الشركة هذه  إعتمد مجلس 
البيانات املالية بعد اإلصدار.

السياسات احملاسبية الهامة  .2

إعداد البيانات املالية
يتم اعداد البيانات املاليه وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية.

يتم اعداد البيانات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخيه فيما عدا قياس "استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل" و "استثمارات متاحة 
للبيع" بالقيمة العادلة.

السياسات احملاسبية متوافقة مع السياسات املستخدمة في السنة السابقة ما عدا السياسة احملاسبية اجلديدة املستخدمة ألسهم اخلزينة.
تظهر البيانات املالية بالدينارالكويتي.

أسهم خزينة
تدرج أسهم اخلزينة بالتكلفة كتخفيض من حقوق امللكية، وال تستحق أية توزيعات أرباح نقدية. تؤخذ األرباح واخلسائر الناجتة عن املتاجرة في 
أسهم اخلزينة ضمن حقوق امللكية مباشرة حتت بند "احتياطي ربح بيع أسهم خزينة". في حالة انخفاض اإلحتياطي الى خسائر نتيجة خسارة 
بيع أسهم خزينة فان الفرق يتم حتميله على األرباح احملتفظ بها ثم اإلحتياطيات. الحقا عند حتقق ربح من بيع أسهم خزينة ، فإن مبلغا معادال 

للخسارة التي مت حتميلها سابقا يتم حتويله الى اإلحتياطيات ثم الى األرباح احملتفظ بها.

معيار ملجلس املعايير احملاسبية الدولية )IASB( املصدر وغير ساري املفعول بعد
ان معيار )IASB( التالي مصدر ولكن لم يصبح ساري املفعول حتى االن ولم يتم تطبيقه من قبل الشركة.

املعيار الدولي للتقارير املالية 7 – األدوات املالية: اإلفصاحات.

إن تطبيق )املعيار الدولي للتقارير املالية 7( والذي سيسري مفعوله للسنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2007 سوف ينتج عنه تعديل وإضافة 
افصاحات متعلقة باألدوات املالية واملخاطر املرتبطة بها. 
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حتقق اإليرادات 
يتم االعتراف بااليراد حني يكون هنالك احتمالية تدفق منافع اقتصاديه للشركة وميكن قياس تلك االيرادات بشكل موثوق . كما يجب حتقق 

املعايير التالية قبل االعتراف بااليراد.

ايرادات توزيعات
تتحقق ايرادات توزيعات األرباح عند ثبوت حق الشركة في اإلستالم.

ايرادات فوائد
حتقق إيرادات الفوائد على أساس نسبي زمني، ويؤخذ في اإلعتبار مبلغ األصل القائم ومعدل الفائدة.

االستثمارات
قامت الشركة بتصنيف استثماراتها على أساس اإلعتراف األولي كما يلي:

استثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل.  •
استثمارات متاحه للبيع.  •

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
تكاليف  استبعاد  بعد  املدفوعة،  العادلة  القيمة  التي متثل  بالتكلفة،  مبدئيا  الدخل"  بيان  من خالل  العادلة  بالقيمة  "استثمارات  تسجيل  يتم 

املعامالت.  تصنف تلك االستثمارات، إما "محتفظ بها للمتاجرة" أو "محددة" لتكون كذلك عند التحقق املبدئي.

لتكون ضمن محفظة  أو  القصير،  املدى  في  وشرائها  بيعها  لغرض  أساسا  حيازتها  يتم  التي  تلك  "هي  للمتاجرة  بها  "االستثمارات احملتفظ 
استثمارية تشمل ادوات مالية معينة يتم ادارتها باملجمل مع وجود دليل يثبت عملية املتاجرة بها لغرض حتقيق ارباح على املدى القصير.

"االستثمارات احملددة" هي تلك اإلستثمارات التي يتم حتديدها عند التحقق املبدئي كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

بعد التسجيل املبدئي، يتم اعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الى القيمة العادلة.

األرباح أو اخلسائر احملققة وغير احملققة الناجتة عن بيع أو تغير القيمة العادلة لالستثمارت بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تدرج في 
بيان الدخل.

استثمارات متاحة للبيع
املتعلقة  املعامالت  الى تكاليف  للمقابل املعطى باإلضافة  العادلة  القيمة  بالتكلفة والتي متثل  للبيع" مبدئيا  املتاحة  يتم تسجيل "االستثمارات 

مباشرة باحليازه. 

بعد التسجيل املبدئي، يتم اعادة قياس االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة باستثناء تلك اإلستثمارات التي ال ميكن قياس قيمتها العادلة 
بشكل موثوق منه غير ممكن ، حيث يتم ادراجها بالتكلفة ناقصا هبوط القيمة. 

األرباح أو اخلسائر غير احملققة الناجتة عن إعادة قياس االستثمارات املتاحة للبيع الى القيمة العادلة تسجل مباشرة في حقوق امللكية حتت 
بند "التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة" حتى يتم بيعها أو أن يتحدد هبوط في قيمتها، وعندها فإن أية أرباح أو خسائر متراكمة مت تسجيلها 
سابقا في حقوق امللكية يتم تسجيلها ضمن بيان الدخل. األرباح )اخلسائر( احملققة من بيع استثمارات متاحة للبيع يتم تسجيلها ضمن بيان 

الدخل.
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القيمة العادلة
بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في أسواق مالية منظمة، يتم قياس القيمة العادلة بالرجوع إلى آخر أسعار شراء معلنة بتاريخ إقفال 

النشاط في تاريخ امليزانية العمومية.

بالنسبة لالستثمارات التي ال يتوفر لها أسعار سوقية معلنة، يتم تقدير قيمة عادلة معقولة لتلك االستثمارات باستخدام أساليب للتقييم. تقوم 
املتبعة  التقييم  العمومية. تتضمن أساليب  امليزانية  تاريخ  السوق في  افتراضات اعتمادا على حالة  الشركة باستخدام وسائل مختلفة وعمل 
استخدام معامالت على أسس جتارية بحتة حديثة مماثلة وحتليل التدفقات النقدية املخصومة ووسائل التقييم األخرى الشائعة املستخدمة 

في السوق.

انخفاض قيمة األصول املالية 
يتم إجراء تقدير بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما إذا كان هنالك دليل إيجابي على أن أصل مالي محدد قد انخفضت قيمته. فإذا ما توفر 

مثل ذلك الدليل، تقيد أي خسارة من انخفاض القيمة في بيان الدخل . يتم حتديد انخفاض القيمة كما يلي:

بالنسبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة.  -

النقدية املستقبلية املقدرة  للتدفقات  التكلفة والقيمة احلالية  الفرق بني  القيمة هو  بالتكلفة، فإن انخفاض  للموجودات املدرجة  بالنسبة   -
مخصومة مبعدل السوق احلالي لعائد على أصل مالي مماثل.

يتم تسجيل عكس انخفاض قيمة اخلسائر املسجل في السنوات السابقة عندما يظهر مؤشر على عدم وجود خسائر انخفاض قيمة األصل 
املالي او انها انخفضت وميكن ربط اإلنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد تسجيل انخفاض القيمة. باستثناء عكس خسائر انخفاض 
القيمة املتعلقة باألدوات اإلستثمارية املصنفة كمتاحة للبيع ، فإنه يتم تسجيل جميع اإلنخفاضات األخرى في بيان الدخل الى احلد الذي ال 
يتجاوز معه التكلفة املطفأه لألصل في تاريخ العكس . يتم تسجيل العكس املتعلق باألدوات اإلستثمارية املصنفة كمتاحة للبيع ضمن احتياطي 

التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة.

انخفاض قيمة األصول غير املالية
جتري الشركة تقييم بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن اصل ما قد تنخفض قيمته ، فإذا ما توفر مثل هذا املؤشر 
أو عند طلب اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ، تقوم الشركة بتقدير املبلغ املمكن استرداده لألصل. إن املبلغ املمكن استرداده لألصل 
هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا تكاليف البيع أو قيمته اثناء اإلستخدام أيهما أعلى ويتم حتديدها لكل أصل على أساس 
افرادي ما لم يكن األصل غير منتجا لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من املوجودات او مجموعات املوجودات 
األخرى وبعد ذلك يتم تقييم املبلغ املمكن استرداده كجزء من الوحدة املنتجة للنقد. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما )أو الوحدة املنتجة 
للنقد( عن املبلغ املمكن استرداده، يعتبر األصل )أو الوحدة املنتجة للنقد( قد انخفضت قيمته ويخفض الى قيمته املمكن استردادها عن طريق 
القيمة  املقدرة من  املستقبلية  النقدية  التدفقات  اإلستخدام، تخصم  اثناء  القيمة  تقييم  الدخل. عند  بيان  اإلنخفاض ضمن  تسجيل خسائر 
احلالية بإستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر احملددة لألصل )أو الوحدة املنتجة للنقد(. 
عند حتديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع . يتم استخدام طريقة تقييم مناسبة. إن هذه العمليات احملاسبية يتم تأييدها مبؤشرات القيمة 

العادلة املتاحة.

يتم إجراء تقدير بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك اي دليل على أن خسائر انخفاض القيمة املسجلة سابقا لم تعد موجوده أو قد 
انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا املؤشر فإن الشركة تقوم بتقدير املبلغ املمكن استرداده. يتم تسجيل عكس قيمة اإلنخفاض املعترف بها من 
قبل فقط اذا مت تغيير التقديرات املستعملة في حتديد قيمة األصل املمكن استردادها حيث أنه مت تسجيل خسارة انخفاض القيمة األخيرة. 

في هذه احلالة يتم زيادة قيمة األصل الدفترية الى قيمته املمكن استردادها.
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محاسبة تواريخ املتاجره والسداد
ان جميع مشتريات ومبيعات األصول املالية "بالطريقة النظامية" يتم تسجيلها على أساس قيمتها في تاريخ التعامل، أي بالتاريخ الذي تلتزم فيه 
املنشأة بشراء / بيع االصل . ان مشتريات او مبيعات الطريقه النظاميه هي مشتريات او مبيعات األصول املالية التي تتطلب تسليم األصول 

خالل إطار زمني يتم حتديده عموما بالتعليمات التنظيمية أو بالعرف في االسواق.

حتقق وعدم حتقق االصول واخلصوم املالية 
الشركة  تفقد  املالية عندما  تتحقق االصول  ، ال  االدوات  تلك  تعاقديا الحكام  الشركة طرفا  املالية عندما تصبح  تتحقق االصول واخلصوم 
السيطره على احلقوق التعاقديه التي تضمنتها االصول املالية وال يتم حتقق اخلصوم املالية عند االعفاء من االلتزام احملدد بالعقد او الغائه 

او انتهائه.

النقد وشبه النقد
النقد وما يعادله الظاهر في بيان التدفقات النقدية يتكون من نقد في الصندوق وودائع حتت الطلب.

استثمارات متاحة للبيع  .3

20062005

د.كد.ك
-88,678,888أسهم مسعرة

30,10030,100اسهم غير مسعرة

88,708,98830,100

قامت الشركة خالل السنة بشراء استثمارات اجنبية غير مدرجة من الشركة األم مببلغ 91,015,705 د.ك. مت سداد سعر الشراء احملدد بناء 
على تقييم مستقل عن طريق القيد للحساب اجلاري للشركة األم، والذي مت استخدامه لزيادة رأس املال )ايضاح 5( . متارس الشركات املستثمر 

بها انشطة البتروكيماويات. 

الحقا، قامت الشركة ببيع جزء من اإلستثمارات املتاحة للبيع مقابل مبلـغ 21,677,270 د.ك مما نتـج عنـه ربح بقيمة 8,696,919 د.ك.

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  .4
 

20062005

د.كد.كمحتفظ بها للمتاجرة:
59,492,291 17,818,603أسهم مسعرة

محددة عند التحقق املبدئي:
8,039,759 7,154,713صناديق محلية

24,973,316 67,532,050
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رأس املال   .5

بعد موافقة اجلمعية العامة غير العادية للمساهمني التي عقدت في 1 اكتوبر 2005، قامت الشركة خالل السنة بزيادة رأسمالها من 10,000,000 
سهم بقيمة 1,000,000 د.ك الى 750,000,000 سهم بقيمة 75,000,000 د.ك عن طريق إصدار 740,000,000 سهم بقيمة إسمية 100 فلس 
للسهم الواحد بقيمة 74,000,000 د.ك للشركة األم. مت تسديد مبلغ تلك الزيادة عن طريق التحويل من رصيد احلساب اجلاري الدائن للشركة 

االم )انظرايضاح 3(.

التوزيعات   .6

31 ديسمبر  املنتهية في  السنة  ارباح عن  توزيع  بعدم  اإلدارة  للمساهمني يوصي مجلس  العامة  الرسمية واجلمعية  ملوافقة اجلهات  خضوعا 
.2006

وافقت اجلمعية العامة للمساهمني املنعقدة بتاريخ 1 مارس 2006 على التوزيعات النقدية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2005 مببلغ 2.5 د.ك 
للسهم الواحد بقيمة 25,000,000 د.ك، والتي مت قيدها للحساب اجلاري للشركة األم.

إحتياطي قانوني   .7

وفقا لقانون الشركات التجارية والنظام االساسي للشركة ، يتم حتويل 10 % من ربح السنه قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة 
يعادل رصيد االحتياطي  السنوي عندما  التحويل  تقرر وقف هذا  ان  للشركة  القانوني. يجوز  الى حساب االحتياطي  اإلدارة  أعضاء مجلس 

القانوني 50 % من رأس املال املدفوع.

إن التوزيع من االحتياطي القانوني محدد باملبلغ املطلوب لتأمني توزيع أرباح بنسبة 5 % من رأس املال املدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها 
االرباح احملتفظ بها بتأمني هذا احلد.

8.    النقد وشبه النقد 

20062005

د.كد.ك
- 21,708,467وديعه قصيرة األجل

40,854 606,739رصيد لدى البنك

22,315,206 40,854

9.     معامالت مع أطراف ذات صلة

تتم املعامالت مع أطراف ذات صلة مبوافقة اإلداره ومتثل بشكل اساسي:

دفعات مقدمة بدون فوائد من / إلى أطراف ذات صلة. أ. 

حتويل استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بقيمة عادلة 44,383,637 د.ك للشركة األم. مت تسجيل عملية التحويل عن طريق  ب. 
قيدها على احلساب اجلاري للشركة األم.
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االدوات املالية  .10

مخاطر االئتمان
تتكون االصول املالية التي يتم التركيز على مخاطر االئتمان بشأنها بشكل رئيسي من رصيد لدى البنك ووديعة قصيرة االجل ومستحق من شركة 
ذات صله وأصول أخرى . ان رصيد الشركة لدى البنك والوديعة قصيرة االجل مودعه لدى مؤسسة مالية ذات كفاءه عاليه . يظهر املستحق من 

شركة ذات صله واألصول األخرى بعد خصم املخصصات املناسبة عند الضرورة.

مخاطر سعر الفائدة 
إن الـودائـع قصـيـرة األجـل لـلـشـركـة مـودعـة بـفـوائـد جتارية معدلها 6.75 % سنويا. األرصدة لدى البنوك حتمل فوائد معدلها 2.5 % سنويا 

)2.5 % في 2005(.

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر احتمال تقلب قيمة أداة ماليه نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ، سواء كان السبب في تلك التغيرات عوامل 

محدده للورقة املالية مبفردها أو مصدرها أو بسبب عوامل تؤثر على جميع األوراق املالية املتاجر بها في السوق.

تتعرض الشركة ملخاطر السوق بالنسبة الستثماراتها في أوراق مالية.

حتد الشركة من مخاطر السوق بتنويع محافظها وباملراقبة املستمرة للتطورات في أسواق األسهم احمللية . باإلضافة إلى ذلك ، تقوم الشركة 
مبراقبة نشطه للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم ، مبا في ذلك حتليل األداء التشغيلي واملالي للشركات املستثمر فيها.

مخاطر السيولة 
إن مخاطر السيولة هي املخاطر التي تكمن في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. للحد من هذه املخاطر، قامت االداره 

بتنويع مصادر التمويل وادارة املوجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة بصورة يومية.

القيمة العادلة    .11

برأي االدارة فان القيم املدرجة لالصول واخلصوم املالية في 31 ديسمبر 2006 و 2005 تقارب قيمتها العادلة.
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البيانات املالية وتقرير مراقب احلسابات

شركة إيكاروس للصناعات النفطية – ش.م.ك )مقفلة(

]سابقا: الشركة الوطنية للصناعات اإلسمنتية – ش.م.ك )مقفلة([
الكويت

31 ديسمبر 2005
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تقرير مراقب احلسابات

الساده مساهمي  
شركة إيكاروس للصناعات النفطية -  )ش.م.ك( مقفله

سابقا الشركة الوطنية للصناعات اإلسمنتيه )ش.م.ك( مقفلة
الكويـت

الوطنية  الشركة  ]سابقا  مقفلة(  كويتية  مساهمة  )شركة  النفطية  للصناعات  إيكاروس  لشركة  املرفقة  العمومية  امليزانية  بتدقيق  قمنا  لقد 
للصناعات اإلسمنتيه )ش.م.ك( مقفلة[ كما في 31 ديسمبر 2005 وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية 
بذلك التاريخ. إن هذه البيانات املالية هي مسؤولية إدارة الشركة. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية إستناداً إلى تدقيقنا 

لها.
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا ملعايير التدقيق الدولية . ان هذه املعايير تتطلب ان نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات 
معقوله بأن البيانات املالية خاليه من أخطاء ماديه . يشتمل التدقيق على الفحص عن طريق العينه لألدله املؤيده للمبالغ واالفصاحات حول 
البيانات املاليه ، ويشتمل ايضا على تقييم املبادئ احملاسبية املتبعة والتقديرات الهامة التي جتريها االداره وكذلك تقييم العرض االجمالي 

للبيانات املالية ، وباعتقادنا ان تدقيقنا يوفـر أساسا معقوال ميكننا من ابداء الرأي حول البيانات املالية.

برأينا ان البيانات املالية تظهر بصوره عادله ، من كافة النواحي املاديه، املركز املالي لشركة إيكاروس للصناعات النفطيـة – ش.م.ك )مقفله( 
كما في 31 ديسمبر 2005 ونتيجة أعمالها والتدفقات النقدية للسنه املنتهيه بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

برأينا ايضا ان الشركة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمه وان البيانات املالية والبيانات الوارده في تقرير مجلس االدارة فيما يتعلق بالبيانات 
املالية متفقة مع ما هو وارد في سجالت الشركة، وقد حصلنا على كافة املعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية الغراض التدقيق، كما ان 
البيانات املالية تتضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون الشركات التجارية لعام 1960 وتعديالته والنظام االساسي للشركة وان اجلرد قد 
أجري وفقا لالصول املرعيـة، وفي حدود املعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2005 مخالفات الحكام 

قانون الشركات التجارية أو النظام االساسي للشركة على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركه أو مركزها املالي.

 انور يوسف القطامي
زميل جمعية احملاسبني القانونيني في بريطانيا

)مراقب مرخص رقم 50 فئة أ(
أنور القطامي وشركاه جرانت ثورنتون

الكويت
16 فبراير 2006
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بيان الدخل

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر 

2005

السنة املنتهية
 في 31 ديسمبر 

2004

د.كد.ك
 6,301,495 38,130,442ايرادات من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)4,778( -خسارة استرداد استثمار متاح للبيع

 900,940 1,662,850ايرادات توزيعات أرباح

 12,453 2,239ايرادات فوائد

)27,588()71,870(مصاريف التشغيل

 7,182,522 39,723,661ربح السنة

)71,825()397,237(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 7,110,697 39,326,424صافي ربح السنة 

إن االيضاحات املبينة على الصفحات 6 - 9 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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امليزانية العمومية

ايضاح
31 ديسمبر

2005

31 ديسمبر

2004

د.كد.ك
األصول

 30,100 30,100استثمار متاح للبيع

 26,091,317 367,532,050استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 - 177,400مستحق من شركة ذات صلة

 10,409 7,899أصول أخرى

 28,446 40,854رصيد لدى البنك

 26,160,272 67,788,303مجموع األصول

حقوق امللكية واخلصوم
حقوق امللكية

 1,000,000 41,000,000رأس املال 

 1,000,000 51,000,000احتياطي قانوني

 13,206,193 52,532,617ارباح محتفظ بها

54,532,617 15,206,193 

اخلصوم 
 10,833,039 12,187,403مستحق الى الشركة األم

 - 657,763مستحق الى شركة ذات صلة

 121,040 410,520خصوم اخرى

13,255,686 10,954,079 

 26,160,272 67,788,303مجموع حقوق امللكية واخلصوم

إن االيضاحات املبينة على الصفحات 6 - 9 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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بيان التغيرات في حقوق امللكية

س املال
رأ

احتياطي قانوني
ارباح

ظ بها
 محتف

املجمـوع
د.ك

د.ك
د.ك

د.ك

صيد كما في 31 ديسمبر 2003
الر

1,000,000
711,617 

6,383,879 
8,095,496 

صافي ربح السنة
-

- 
7,110,697 

7,110,697 

حملول لالحتياطي القانوني
ا

-
288,383 

)288,383(
- 

2004 صيد كما في 31 ديسمبر 
الر

1,000,000
1,000,000 

13,206,193 
15,206,193 

صافي ربح السنة
-

- 
39,326,424 

39,326,424 

2005 صيد كما في 31 ديسمبر 
الر

1,000,000
1,000,000 

52,532,617 
54,532,617 

صفحات 6 - 9 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية .
ضاحات املبينة على ال

ان االي
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بيان التدفقات النقدية

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر 

2005

السنة املنتهية
في 31 ديسمبر 

2004

د.كد.كانشطة التشغيل
 7,182,522 39,723,661ربح السنة

تعديالت :
 4,778 -خسارة استرداد استثمار متاح للبيع

)900,940()1,662,850(ايرادات توزيعات أرباح

)12,453()2,239(ايرادات فوائد

 6,273,907 38,058,572ربح التشغيل قبل التغيرات في اصول وخصوم التشغيل

التغيرات في اصول وخصوم التشغيل :
)9,062,739()41,440,733(استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 -)177,400(مستحق من شركة ذات صلة

)10,409( 2,510أصول أخرى

 1,888,147 1,354,364مستحق الى الشركة األم

 - 657,763مستحق الى شركة ذات صلة

 354)107,757(خصوم اخرى

)910,740()1,652,681(صافي التدفقات النقديه املستخدمه في انشطة التشغيل

التدفقات النقديه من انشطة االستثمار
 900,940 1,662,850توزيعات ارباح مستلمه

 25,222 -ناجت استراداد استثمار متاح للبيع 

 12,453 2,239ايرادات فوائد مستلمة

 938,615 1,665,089صافي التدفقات النقدية الناجته من انشطة االستثمار

 27,875 12,408صافي الزياده في النقد وشبه النقد

 571 28,446النقد وشبه النقد في بداية السنة 

 28,446 40,854النقد وشبه النقد في نهاية السنة 

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 6 - 9 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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ايضاحات حول البيانات املالية
31 ديسمبر 2005

تأسيس ونشاط الشركة   .1

شركة إيكاروس للصناعات النفطية - ش.م.ك )مقفله( شركة مملوكه بالكامل ملجموعة الصناعات الوطنيه القابضه )ش.م.ك( "الشركة االم" 
وقد أسست بالكويت في 1 فبراير 1997، ونشاطها االساسي املواد الكيماوية واألنشطة املتعلقة بالبتروكيماويات.

خالل نوفمبر 2005، حصلت الشركة على موافقة اجلهات املختصة على تغيير اسم الشركة الى شركة إيكاروس للصناعـات النفطية – ش.م.ك 
)مقفلة(.

تقوم الشركة األم مبهام األعمال اإلدارية للشركة.

إن عنوان مكتب الشركة املسجل هو ص.ب 417 الصفاة ، الرمز البريدي )13005( دولة الكويت. 

اعتمد مجلس اإلداره هذه البيانات املالية لإلصدار بتاريخ 16 فبراير 2006.

السياسات احملاسبية الهامة  .2

اعداد البيانات املاليه
يتم اعداد البيانات املاليه وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادره من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية.

يتم اعداد البيانات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخيه فيما عدا قياس "استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل" و "استثمارات متاحة 
للبيع" بالقيمة العادلة.

حتقق اإليرادات 
يتم االعتراف بااليراد حني يكون هنالك احتمالية تدفق منافع اقتصاديه للشركة وميكن قياس تلك االيرادات بشكل موثوق . كما يجب حتقق 

املعايير التالية قبل االعتراف بااليراد.

ايرادات توزيعات
تتحقق ايرادات توزيعات األرباح عند ثبوت حق الشركة في اإلستالم. 

ايرادات فوائد
حتقق إيرادات الفوائد على أساس نسبي زمني، ويؤخذ في اإلعتبار مبلغ األصل القائم ومعدل الفائدة.
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االستثمارات
قامت الشركة بتطبيق معيار احملاسبة الدولي )39( املعدل اعتبارا من 1 يناير 2005، حيث قامت بإعادة تصنيف استثماراتها والتي كانت تصنف 

سابقا كاستثمارات للمتاجره واستثمارات متاحه للبيع كما يلي:

استثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل.  -

استثمارات متاحه للبيع.  -

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يتم تسجيل "استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل" مبدئيا بالتكلفة، بعد استبعاد مصاريف احليازة املتعلقة باالستثمار.  تصنف تلك 

االستثمارات ، اما "محتفظ بها للمتاجرة" أو "محددة" لتكون كذلك عند التحقق املبدئي.

لتكون ضمن محفظة  أو  القصير،  املدى  في  وشرائها  بيعها  لغرض  أساسا  حيازتها  يتم  التي  تلك  للمتاجرة" هي  بها  "االستثمارات احملتفظ 
استثمارية تشمل ادوات مالية معينة يتم ادارتها باملجمل مع وجود دليل يثبت عملية املتاجرة بها لغرض حتقيق ارباح على املدى القصير.

"االستثمارات احملددة "هي تلك اإلستثمارات التي يتم حتديدها عند التحقق املبدئي كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

بعد التسجيل املبدئي، يتم اعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الى القيمة العادلة.

األرباح أو اخلسائر احملققة وغير احملققة الناجتة عن بيع أو تغير القيمة العادلة لالستثمارت بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تدرج في 
بيان الدخل.

استثمارات متاحة للبيع
املتعلقة  احليازة  ذلك مصاريف  في  املعطى مبا  للمقابل  العادلة  القيمة  والتي متثل  بالتكلفة  مبدئيا  للبيع"  املتاحة  "االستثمارات  تسجيل  يتم 

باالستثمار.

بعد التسجيل املبدئي، يتم اعادة قياس االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة باستثناء تلك االستثمارات في األوراق املالية التي ال يتوفر لها 
سعر سوقي في سوق نشط والتي ال ميكن قياس قيمتها العادلة بشكل ميكن االعتماد عليه، حيث يتم قياس تلك االستثمارات بالتكلفة ناقصا 

هبوط القيمة.
األرباح أو اخلسائر غير احملققة الناجتة عن اعادة قياس االستثمارات املتاحة للبيع الى القيمة العادلة تسجل مباشرة في حقوق امللكية حتت 
بند "التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة" حتى يتم بيعها أو أن يتحدد هبوط في قيمتها ، وعندها فإن أية أرباح أو خسائر متراكمة مت تسجيلها 

سابقا في حقوق امللكية يتم تسجيلها ضمن بيان الدخل.

القيمة العادلة
بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في أسواق مالية منظمة، يتم قياس القيمة العادلة بالرجوع الى أسعار عروض الشراء املعلنة بتاريخ اقفال 

النشاط كما في تاريخ امليزانية العمومية.

بالنسبة لالستثمارات التي ال يتوفر لها سعر سوقي، يتم تقدير قيمة عادلة معقولة لتلك االستثمارات بالرجوع الى السعر السوقي ألداة مالية 
مماثلة الى حد كبير، أو عن طريق تقنيات التقييم املستخدمة بشكل عام من قبل منتسبي السوق. 

محاسبة تواريخ املتاجرة والسداد
إن جميع مشتريات ومبيعات األصول املالية "بالطريقة النظاميه" يتم تسجيلها على اساس قيمتها في تاريخ التعامل، أي بالتاريخ الذي تلتزم 
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فيه املنشأة بشراء / بيع االصل. إن مشتريات أو مبيعات الطريقة النظامية هي مشتريات أو مبيعات األصول املالية التي تتطلب تسليم األصول 
خالل اطار زمني يتم حتديده عموما بالتعليمات التنظيمية أو بالعرف في األسواق.

حتقق وعدم حتقق االصول واخلصوم املالية 
تتحقق االصول واخلصوم املالية عندما تصبح الشركة طرفا تعاقديا الحكام تلك االدوات، ال تتحقق االصول املالية عندما تفقد الشركة السيطره 
على احلقوق التعاقديه التي تضمنتها االصول املالية وال يتم حتقق اخلصوم املالية عند االعفاء من االلتزام احملدد بالعقد او الغائه او انتهائه.

هبوط قيمة األصول املالية 
تنخفض قيمة األصل املالي اذا كانت قيمته املدرجة أكبر من قيمته املمكن استردادها. يتم اجراء تقدير بتاريـخ كل ميزانية عمومية لتحديد 
ما اذا كان هناك دليل ايجابي على ان أصل مالي محدد، أو مجموعة من أصول مماثلة، قد انخفضت قيمتها. فاذا ما توفر مثل ذلك الدليل، 
يتم انذاك تقدير املبلغ املمكن استرداده لألصل استنادا الى صافي القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية، مخصومة وفقا ملعدل الفائده 

األصلي وتؤخذ أي خسارة نتيجة اإلنخفاض في القيمة الى بيان الدخل.

النقد وشبه النقد
النقد وشبه النقد الظاهر في بيان التدفقات النقدية يتكون من رصيد لدى البنك فقط .

3. استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

20052004

د.كد.كمحتفظ بها للمتاجرة:
59,492,29121,374,426أسهم مسعرة

محددة عند التحقق املبدئي:
8,039,7594,716,891صناديق محلية

67,532,05026,091,317

رأس املال  .4

وافقت اجلمعية العامة غير العادية للمساهمني املنعقدة في 1 اكتوبر 2005 على زيادة رأس مال الشركة من 10,000,000 سهم بقيمة 1,000,000 
د.ك الى 75,000,000 د.ك عن طريق إصدار 740,000,000 سهم بقيمة اسميه 100 فلس للسهم الواحد. 

إحتياطي قانوني   .5

وفقا لقانون الشركات التجارية والنظام االساسي للشركة، يتم حتويل 10 % من صافي ربح السنه الى حساب االحتياطي القانوني. يجوز للشركة 
ان تقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يعادل رصيد االحتياطي القانوني 50 % من رأس املال املدفوع. مت وقف اجراء التحويل حلساب 

االحتياطي القانوني من السنة السابقة النه اصبح معادال لرأس املال املدفوع.

ان التوزيع من االحتياطي القانوني محدد باملبلغ املطلوب لتأمني توزيع أرباح بنسبة 5 % من رأس املال املدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها 
االرباح احملتفظ بها بتأمني هذا احلد.
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معامالت مع أطراف ذات صلة   .6

تتم املعامالت مع أطراف ذات صلة مبوافقة اإلداره والتي متثل دفعات مقدمة بدون فوائد من / الى الشركة.

األدوات املالية  .7

مخاطر االئتمان
تتكون االصول املالية التي يتم التركيز على مخاطر االئتمان بشأنها بشكل رئيسي من رصيد لدى البنك ومستحق من شركة ذات صله وأصول 
أخرى. إن رصيد الشركة لدى البنك محتفظ به لدى مؤسسة مالية ذات كفاءة عالية. يظهر املستحق الى شركة ذات صله واألصول األخرى بعد 

خصم املخصصات املناسبة.

مخاطر سعر الفائدة 
حتمل حسابات الشركة البنكية فوائد بنسب جتارية متفق عليها.

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر احتمال تقلب قيمة أداة ماليه نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كان السبب في تلك التغيرات عوامل محددة 

للورقة املالية مبفردها أو مصدرها أو بسبب عوامل تؤثر على جميع األوراق املالية املتاجر بها في السوق.

تتعرض الشركة ملخاطر السوق بالنسبة الستثماراتها في أوراق مالية.

حتد الشركة من مخاطر السوق بتنويع محافظها وباملراقبة املستمرة للتطورات في أسواق األسهم احمللية. باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة 
مبراقبة نشطه للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم، مبا في ذلك حتليل األداء التشغيلي واملالي للشركات املستثمر فيها.

القيمة العادلة    .8

برأي االدارة فان القيم املدرجة لالصول واخلصوم املالية في 31 ديسمبر 2005 و 2004 تقارب قيمتها العادلة.
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عقد التأسيس والنظام األساسي

شركة إيكاروس للصناعات النفطية – ش.م.ك )مقفلة(
الكويت

د
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