
م4102عام المالي تقرير مجلس اإلدارة لل  
 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شـــركة الصحـراء للبتروكـــــيماويات



م4102عام المالي تقرير مجلس اإلدارة لل  
 

 

 

1 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 

 المحترمين           السادة مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات 

  اإلخــوة األعــزاء

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
 

اتها االستراتيجية ضمن الثوابت االساسية لالستدامة و التي تتمحور في الحفاظ على البيئة والسالمة تستمر شركة الصحراء للبتروكيماويات في  تحقيق تطلع

على تحسين وتطوير وتحفيز  اعمالها وموظفيها في  4102وكفاءة االنتاج باإلضافة الى القيام بمسؤوليتها االجتماعية ؛ حيث انعكس اداء الشركة في عام 

 .ركة في االستدامة الفعالةسبيل تحقيق استراتيجية الش

 

تقدماً ايجابياً في دراسات التحقق واالستقصاء التأكيدية والتي أشارت إلى أن االندماج المقترح سيؤدي الى نقلة  كما حققت شركة الصحراء وشركة سبكيم

وعلى . ولكن كل من مساهمي الشركتين وموظفيهمانوعية إيجابية ألعمال الشركتين من الناحية الفنية واالقتصادية والتسويقية، وبما يصب في مصلحة 

هذا االندماج الرغم من أن الشركتين على قناعة بأن االندماج المقترح يصب في مصلحة الشركتين ومساهميهما، إال أن الشركتين توصلتا إلى صعوبة تنفيذ 

 كلتا الشركتينقررت ، ولذلك كتين وتمكنهما من تحقيق التكامل التشغيليوفقاً لهيكلة مقبولة للشركتين ومتاحة نظاماً في هذا الوقت بحيث تضمن بقاء الشر

 سابقا.  تم إعالنه ما  حسب تأجيل المفاوضات التجارية وتأجيل الدخول في عملية االندماج المقترح في الوقت الراهن

 

ل العام بالرغم من الصعوبات االقتصادية، مما نتج عنه اصدار أيضاً وهلل الحمد انعكس أداء الشركات التابعة على نتائج الشركة المالية بشكل مثمر خال

وخمسة وسبعون الف  مائة ائة واثنان  وسبعون مليون  وتسعموالتي بلغت ثالث 4102ه المالية مجلس إدارة الشركة توصية بتوزيع االرباح عن السن

يعادل  ت تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية  العامة العادية اي مالاير سعودي  للمساهمين المقيدين في سجال  (024,527,271وسبعمائة وخمسون )

 ( من قيمة رأس مال الشركة .%5.7ثمانية ونصف بالمائة )

 ابعالر التجاري ألربعة شركات تابعة وذلك بتاريخ التشغيلتوج الجهد المبذول خالل عقدا من الزمن وهلل الحمد وذلك بإعالن  4102ومما الشك فيه أن عام 
 م وهي :4102 للعام يوليو من لألول الموافق هـ0207 للعام رمضان من
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وتبلغ  االثيلين. كلوريد وثنائي الكاوية الصودا انتاج : تم إنشاء مصنع شركة )سامابكو( بغرض(سامابكو) للبتروكيماويات ومعادن الصحراء شركة -0

 االيثلين. كلوريد ثنائي من سنويا   طن ألف( 011) و المركزة اويةالك الصودا من سنويا   طن ألف( 471) للشركة اإلنتاجية الطاقة

 
 فائقة األكريليكية البوليمرات من سنويا   طن ألف 51 انتاج تم إنشاء مصنع شركة )سابكو( بغرض)سابكو(:   السعودية شركة البوليمرات األكريليكية -4

 االمتصاص.
 

 
 حامض من سنويا   طن ألف 42وبيع  انتاج تم إنشاء مصنع شركة )سامكو( بغرض: (كوسام) المحدودة األكريليك لمونمرات السعودية الشركة -0

 مادة من سنويا   طن ألف 041 إلى تصل لكمية وبيعها إنتاجها إلى إضافة ،(سابكو) السعودية األكريليكية البوليمرات شركة إلى األكريلي الجاليكول
م إن 4107تانول والذي من المتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل التجريبي في الربع الثالث من عام مشروع الشركة السعودية للبيو الى األكريلي البويتيل
 شاء هللا.

 
 المتكامل. االكريالت بمجمع الخاصة والخدمات المرافق وتشغيل بامتالك الشركة الشركة السعودية لحامض االكريليك المحدودة )ساك( تقوم -2

 

 

وسعيها المعتاد في تطوير البيئة الصناعية واالستثمارية بما يخدم جميع  دعمها على – هللا حفظه – الشريفين نالحرمي خادم حكومة أشكر الختام وفي
 الجهات المشتركة ويساعد على تحقيق استراتيجية الشركة من توسيع قاعدة عمالئها و المستثمرين مما سيعكس ايجابيا على االقتصاد الوطني.

 

 

لالزام عبدهللا بن عبدالعزيز  
     اإلدارة مجلس رئيس
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 أوالً: وصف نشاط الشركة:

 
وكيماويات بتاريخ شركة الصحراء للبتروكيماويات هي إحدى الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية " تداول " وقد تأسست شركة الصحراء للبتر

مليار لاير سعودي ومقرها الرئيس في مدينة الرياض وهي  28344 برأس مال يبلغ حالياً  (0101011701م( تحت سجل تجاري رقم )7/7/4112هـ )الموافق 01/5/0245

بأعلى معايير الجودة في االنتاج تعمل كشركة قابضة يتركز نشاطها األساسي في قطاع البتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية ، كما تلتزم الصحراء في تنفيذ نشاطاتها 

 تالية: على البيئة وسالمة موظفيها والمجتمع بوجه عام، وتساهم في العديد من المشاريع المشتركة مع شــــركاء محليين ودوليين في المجاالت ال مع التزامها بالمحافظة

 

 .توفير فرص استثمارية قيمة للقطاع الخاص السعودي في قطاعات صناعة البتروكيماويات التحويلية والبتروكيماويات   

  المعاصرة والحديثة والعمالة الماهرة المدربة لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية وميزات تنافسية تتوافق ومتطلبات التصدير.تأمين التقنيات 

 .توفير فرص عمل واعدة لموظفيها مع التركيز على تطبيق برنامج السعودة في جميع أقسام الشركة 

 
 الرؤية:

ة.الداعم االستراتيجية التحالفات ل المنتجات البتروكيماوية والكيماوية من خالل استثمار أحدث التقنيات وبناءأن نكون من الشركات العالمية الرائدة في مجا  
 

 الرسالة:
ار وتطوير مرافق أن نرتقي بالمنتجات البتروكيماوية والكيماوية ألفضل المستويات من خالل دعم بيئة العمل الداخلي وزيادة قاعدة العمالء عن طريق استثم

.إلنتاج اآلمنة والصديقة للبيئة ذات االعتمادية العالية، بما يحقق احتياجات العمالء وتوقعات المساهمينا  
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 ثانيا: وصف نشاط الشركات التابعة لـشركة الصحراء للبتروكيماويات:
 

       الشركات التابعة )المصانع القائمة(:
 

 :(Al Wahaشركة الواحة للبتروكيماويات ) -1
 

م كشركة ذات مسؤولية محدودة وهي شركة مشتركة بين شركة الصحراء للبتروكيماويات والتي تمتلك 4112سست شركة الواحة للبتروكيماويات في شهر سبتمبر عام تأ

%( من رأس المال، 45مائة )%( من رأسمالها وبين شركة بازل آرابي انفيستمنتيس إس.إي.إس التي تمتلك نسبة خمسة وعشرين بال75نسبة خمسة وسبعين بالمائة )

 مليار لاير سعودي. 08221علماً بأن رأسمال شركة الواحة يبلغ 

ألف طن من مادة البروبلين سنوياً والتي  227.2وقد تأسست شركة الواحة للبتروكيماويات بغرض إنشاء وامتالك وتشغيل مجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية تبلغ 

ألف طن من مادة البولي بروبلين سنوياً حيث سيتم تسويقها في األسواق المحلية والدولية. وتقع مصانع الشركة بمدينة الجبيل  251ج تستخدم كلقيم أولي رئيسي إلنتا

 م.4100أبريل  0الصناعية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية الســـعودية. وقد بدأت الشركة مرحلة التشغيل التجاري بتاريخ 

 

 :(TSOC)صحراء لألوليفينات شركة التصنيع وال -2
 

م كشركة مساهمة مغلقة لتكون شركة المشروع المشترك بين كل من شركة الصحراء 4112تأسست شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات في شهر مايو من عام 

%( بينما تساهم الشركات التالية بالنسبة 7بعة بالمائة )%( من رأسمالها، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة س34.55للبتروكيماويات التي تملك حصة )

%( وهي شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات وشركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات والشركة الوطنية الخليجية لتقنية 21.25المتبقية والبالغة )

مليون لاير سعودي.  48211 برأس مال  قدره  (TSOC)تأسيس شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات البتروكيماويات والشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي. وتم 

 م علي التوالي، وعدد أسهمها المصدرة  4101م ، و4111مليون لاير سعودي خالل السنوات المالية  48431مليون لاير سعودي و 48531وتم زيادته بعد ذلك إلي 

 سعودي. لاير  51 يمة األسمية لكل منها و ستمائة ألف سهم متساوية القيمة، تبلغ القستة وخمسون مليون  5282118111

كشركة قابضة بغرض االستثمار في مشاريع مشتركة أخرى معينة ، وهي تمتلك حالياً نسبة خمسة و  (TSOC)لقد تأسست شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات 

%(  من رأس مال الشركة 25ن بالمائة )وكما تمتلك حصة خمسة و ست (SEPC)سعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين %(  من رأسمال الشركة ال75بالمائة ) ونسبع

 .(SAAC)السعودية لحامض األكريليك المحدودة 
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 :  (SEPC)لينإيثلين والبولي يثالشركة السعودية لإل -3
 

م كشركة ذات مسؤولية محدودة لتكون شركة المشروع المشترك بين شركة التصنيع 4112من عام  مايوفي شهر يثلين إلين والبولي يثتأسست الشركة السعودية لإل

%( وخمسة وعشرين بالمائة 75وشركة بازل موين أورينت انفيستمنتس إس . إي . إس  بنسبة ملكية خمسة و سبعين بالمائة ) (TSOC)والصحراء لألوليفينات 

%(من رأسمال شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات تمتلك شركة الصحراء 34.55الصحراء للبتروكيماويات لنسبة )%( على التوالي، وبموجب امتالك شركة 45)

مليون لاير   48737.5والتي يبلغ رأسمالها  (SEPC)%( من رأسمال الشركة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين 42.20للبتروكيماويات بطريقة غير مباشرة نسبة )

 سعودي.

ألف طن سنوياً  442.4بغرض تطوير وتمويل وإنشاء وامتالك وإدارة وتشغيل مجمع بتروكيماويات إلنتاج  (SEPC)يثلين إيثلين والبولي ست الشركة السعودية لإلتأس

ألف  411كلقيم خام إلنتاج  اإليثليناً من آالف طن سنوي 08114%(  من الـ 41يثلين سيتم استخدام حوالي ثمانين بالمائة )آالف طن سنوياً من اإل 08114من البروبلين و 

في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية   (SEPC)يثلينإيثلين والبولي عالي ومنخفض الكثافة. ويقع مصنع الشركة السعودية لإل إيثلينطن سنوياً من البولي 

 .م4111يونيو من عام  شهر للمملكة العربية السعودية وبدأت التشغيل التجاري في

 
 :(SAMAPCOشركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات ) -4

 

% كمشروع  51:51م كشركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 4100 من عام أغسطس في شهر( SAMAPCOتم تأسيس شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )

 مليون لاير سعودي.  111( برأس مال يبلغ مشترك بين شركتي الصحراء للبتروكيماويات وشركة التعدين العربية السعودية )معادن

ألف طن سنويا من  451ألف طن سنوياً من الكلورين و  447وتم تأسيس الشركة بغرض تصميم وإنشاء وامتالك وتشغيل مصنع متكامل للكلور القلوي بطاقة إنتاجية  

ألف طن سنوياً من ثنائي كلوريد األثيلين، كما يشمل نطاق المشروع انشاء المنشآت  311ية الصودا الكاوية المركزة باإلضافة إلى مصنع ثنائي كلوريد األثيلين بطاقة انتاج

 0ة التشغيل التجاري بتاريخ والمرافق الداعمة وسيكون مقر المشروع بمدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وقد بدأت الشركة مرحل

 م.4102يوليو 

 

 :(SAACالسعودية لحامض األكريليك المحدودة )الشركة  -5
 

م كشركة مشتركة ذات مسئولية محدودة بين كل من شركة الصحراء 4111ابريل من عام  شهر ( فيSAACتأسست الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة )

والتي تمتلك نسبة خمسة وستون  (TSOC)لتصنيع والصحراء لألوليفينات %( من رأسمالها وشركة ا44للبتروكيماويات والتي تمتلك نسبة أثنين وعشرين بالمائة )

شركة الصحراء للبتروكيماويات  إمتالك%(. وبموجبه 03من رأسمالها، بينما تمتلك شركة التصنيع الوطنية النسبة الباقية والبالغة ثالثة عشر بالمائة )( % 25 )بالمائة
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كحصة إضافية في الشركة السعودية  %(21.16)غير مباشرة  فإنما تمتلك بذلك حصة، (TSOC)صحراء لألوليفينات % في رأس مال شركة التصنيع  وال34.55نسبة 

 .)%23.02(مما يرفع نسبة مساهمتها االجمالية الى  (SAAC)لحامض األكريليك المحدودة 

 

( كشركة SAACعودي  وتأسست الشركة السعودية لحامض األكريليك )مليون لاير س 08777 (SAAC)يبلغ رأسمال الشركة السعودية لحامض االكريليك المحدودة 

%( 75ن بالمائة )وبعقابضة بغرض االستثمار في مشاريع مشتركة معينة أخرى تشمل مشروع مجمع االكريالت المتكامل. وتتمثل مساهمات الشركة الحالية في خمسة وس

%( من رأس مال مشروع شركة البوليمرات األكريليكية 75ن بالمائة )و، وخمسة وسبع(SAMCO) المحدودة من رأسمال الشركة السعودية لمونمرات األكريليك

لبيوتانول. وسوف تقوم الشركة أيضاً بامتالك وتشغيل المرافق والخدمات الشركة السعودية ل%( من رأس مال 33ونسبة ثالثة وثالثين بالمائة ) (SAPCO)السعودية 

المتكامل بما في ذلك عمليات التخزين وإدارة المخازن وتحميل الشاحنات والنقل ومرافق الميناء التي سوف تنشأ من خالل مشروع الخاصة بمشروع بمجمع االكريالت 

 .م4102الجدير بالذكر بأن الشركة دخلت مرحلة التشغيل التجاري في األول من شهر يوليو للعام ( U&Oمنشآت ومرافق والخدمات خارج الموقع )

 

 :(SAMCOدية لمونمرات األكريليك المحدودة )الشركة السعو -6
 

م كشركة مشتركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة بين الشركة 4111يوليو من عام شهر ( في SAMCO) المحدودة تأسست الشركة السعودية لمونمرات األكريليك

%(، وبموجب امتالك 45اوكيميكالز بنسبة خمسة وعشرين بالمائة )%( وشركة د75ن بالمائة )وبنسبة خمسة وسبع (SAAC)السعودية لحامض األكريليك المحدودة 

فإنها تمتلك بذلك حصة غير مباشرة  (SAAC)% من رأسمال الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة 23.02شركة الصحراء للبتروكيماويات نسبة إجمالية تشكل 

 المحدودة %(، علماً بأن رأسمال الشركة السعودية لمونمرات األكريليك34.37تبلغ ) (SAMCO)المحدودة  في رأسمال الشركة السعودية لمونمرات األكريليك

(SAMCO يبلغ )مليار لاير سعودي. 08142.5 

ايل ك الخام ايثليبغرض امتالك وتشغيل مصنع حامض األكريليك الجليدي وحمض األكري (SAMCO) المحدودة تأسست شركة الشركة السعودية لمونمرات األكريليك

ألف طن سنويا من مادة البوتانول العادي من الشركة  12هيكسل أكريليت وبيوتل اكريليت ضمن مشروع مجمع األكريالت المتكامل، وسوف يتم امداد مصنع الشركة بكمية 

 02وأيضاً  (SEPC)ة لاليثيلين والبولي ايثيلين ألف طن سنوياً من مادة البروبلين بواسطة الشركة السعودي 011( وكذلك SAACالسعودية لحامض األكريليك المحدودة )

ألف طن سنوياً  22 (SAMCO) المحدودة كيم )شيفرون(. سوف تنتج وتبيع الشركة السعودية لمونمرات األكريليك –ألف طن سنوياً من البروبلين بواسطة شركة إس 

ألف طن سنوياً من مادة البوتيل  021، إضافة إلى إنتاجها وبيعها لكمية تصل إلى (SAPCO)من حامض الجاليكول األكريلي إلى شركة البوليمرات األكريليكية السعودية 

 م.4102يوليو  0وقد بدأت الشركة مرحلة التشغيل التجاري بتاريخ  األكريلي الى مشروع البيوتانول
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 :(SAPCOالسعودية ) االكريليكيةشركة البوليمرات  -7
 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة بين الشركة السعودية لحامض  م4104شهر أبريل من عام ( في SAPCOالسعودية ) ةاالكريليكيتأسست شركة البوليمرات 

التي سوف تساهم بنسبة  (Evonik)%( من رأسمالها وشركة ايفونك األلمانية 75ن بالمائة )و( التي سوف تساهم بنسبة خمسة وسبعSAACاألكريليك المحدودة )

%( من رأسمال الشركة السعودية لحامض 23.02%( المتبقية، وحيث أن شركة الصحراء للبتروكيماويات تمتلك نسبة إجمالية تشكل )45ين بالمائة )الـخمسة وعشر

علماً بأن ،  (SAPCO)السعودية  االكريليكية%( في رأسمال شركة البوليمرات 34.37( فإنها تمتلك بذلك نسبة غير مباشرة تصل إلى )SAACاألكريليك المحدودة )

 لاير سعودي. ونملي 202.2( يبلغ SAPCOالسعودية ) االكريليكيةرأسمال شركة البوليمرات 

فائقة االمتصاص ضمن مجمع  االكريليكية( في امتالك وإدارة وتشغيل مصنع البوليمرات SAPCO) السعودية االكريليكيةويتمثل الغرض من انشاء شركة البوليمرات  

 المحدودة ألف طن سنوياً من حامض الجاليكول األكريلي بواسطة الشركة السعودية لمونمرات األكريليك 22المتكامل. وسوف يتم امداد الشركة بـ مشروع االكريالت 

(SAMCO)  السعودية  االكريليكيةألف طن سنوياً من الصودا الكاوية الجافة من شركة سابك أو كريستال. وسوف تنتج شركة البوليمرات  42و(SAPCO) 41  ألف

قد الجدير بالذكر أن الشركة  ،(SAAC)ك المحدودة األكريليطن سنوياً من البوليمرات األكريليكية فائقة االمتصاص لكي تبيعها لشركة ايفونك والشركة السعودية لحامض 

 م.4102يوليو  0بدأت مرحلة التشغيل التجاري بتاريخ 

 

 ثالثاً : الشركات التابعة )مشاريع قيد التنفيذ(:
 

 :(SABUCOالشركة السعودية للبيوتانول ) -1
 

مليون لاير سعودي بين الشركة السعودية لحامض  08131 لبيوتانول كشركة مشتركة بتكلفة تبلغللشركة السعودية لم، تم توقيع عقد الشراكة 4104في أواخر عام 

%( لكل منهم. وحيث أن شركة الصحراء للبتروكيماويات 33.3بنسبة مساهمة تبلغ ) وشركة كيان السعودية وشركة صدارة للكيميائيات (SAAC)األكريليك المحدودة 

 (%02.34)فإنها تمتلك بذلك نسبة غير مباشرة تصل إلى  (SAAC)%( من رأسمال الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة 23.02تمتلك نسبة إجمالية تشكل )

 .الشركةفي رأسمال 

مشروع المشترك للبيوتانول في امتالك وإدارة وتشغيل مصنع البيوتانول العادي ضمن مجمع األكريالت المتكامل. وسوف يقوم مصنع ويتمثل الغرض من إنشاء ال

 لبيوتانول العاديوسوف يتم توزيع الكمية المنتجة من مادة ا ألف طن سنويا من األيزو بيوتانول 00و  ألف طن سنوياً من البيوتانول العادي 331البيوتانول العادي بإنتاج 

من أجل توفير و الغاز الطبيعي بالتساوي على شركاء المشروع الثالثة، وسوف يتحمل كل من الشركاء الثالثة مسؤولية التوريد والتزويد بالبروبلين  و األيزو بيوتانول

 وتسويقها.  و األيزو بيوتانول مقومات إنتاج حصتهم من البيوتانول العادي

ويتوقع أن يدخل مشروع م، 4103في عام  مليون لاير سعودي 08011عقد إلنشاء المصنع مع شركة )دايليم الصناعية الكورية الجنوبية( بقيمة  تم توقيع الجدير بالذكر أنه

 م.4105الشركة مرحلة التشغيل التجاري في عام 
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 : (NPGمشروع النيوبنتيل جليكول ) -2

 
الصحراء  شركةمليون لاير سعودي بين  224.4مال   يكول كشركة مشروع مشترك ذات مســؤولية محدودة برأسمن المتوقع أن يتم إنشاء مشروع نيوبنتيل الجال

. رأس مال المشروع%( من 05خمسة عشر بالمائة )بينما ستكون حصة كيمانول %(  24بنسبة  ثمانية وأربعين بالمائة ) الشركةستساهم  ،للبتروكيماويات وكيمانول 

بنسبة الـسبعة  (Sojitz corporation)( وشركة سوجتيز كوربوريشن (Mitsubishi Gas Chemicalsشركتي ميتسوبيشي غاز كيميكالز  بينما ستساهم كل من

 %( المتبقية.37وثالثين بالمائة )

ألف طن سنوياً من نيوبنتيل الجاليكول،  25ة من اجل امتالك وإدارة وتشغيل مصنع نيوبنتيل الجاليكول بطاقة إنتاجي (NPG)وسوف يتم إنشاء شركة نيوبنتيل الجاليكول 

بمرحلة دراسة  (NPG)ل وسوف ينشأ المصنع بمدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وفي الوقت الراهن يمر مشروع نيوبنتيل جليكو

 الجدوى االقتصادية.

 

 لبتروكيماويات وشركاتها التابعة:لالمخاطر المتعلقة بأعمال شركة الصحراء رابعاً ـــ 

 

 .ًمخاطر تذبذب أسعار المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وأسعار الشحن عالميا 

 .مخاطر توفر التمويل وتقلبات أسعار العمالت والوضع المالي للشركات التابعة التي تعتمد على التمويل 

 .مخاطر تشغيل المصانع 

 مواد األساسية ) خامات التغذية ( وتذبذب أسعارها .مخاطر توفير االمداد الالزم من ال 

 تمال فرض قوانين بيئية أكثر تشدداً أو قوانين أخرى بشكل عام.احمخاطر بيئية و 

 . مخاطر المنافسة واألسعار فيما يخص المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة لشركة الصحراء للبتروكيماويات 

 ا بعض الدول.مخاطر شكاوي اإلغراق التي تقوم به 

 

 النتائج المالية:خامسا ـــ 

 

م مسجلة انخفاض في صافي األرباح 4103مليون لاير في عام  571مليون لاير مقابل  345أرباحاً صافية بلغت  4102حققت شركة الصحراء للبتروكيماويات في عام 

المبيعات واألسعار على منتجات الشركات التي دخلت مرحلة التشغيل التجاري  نخفاضاخالل الفترة الحالية إلى % . ويعود سبب االنخفاض في صافي األرباح 30بنسبة 

 وشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات. االمتصاصحديثاً وهي الشركة السعودية لحامض االكريليك والشركة السعودية للبوليمرات فائقة 

 

 م: 4103م مقارنة بعام  4102وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام 

 

 %1.22مليون لاير سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره  234.4م، مقابل 4102مليون لاير سعودي خالل عام  311.5بلغ إجمالي الربح   -0
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 %41.40مليون لاير سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره  304.3م، مقابل 4102سعودي خالل عام مليون لاير  427.3 بلغ الربح التشغيلي -4

 

 % 34.24مليون لاير سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره  571.4م، مقابل 4102 سعودي خالل عام مليون لاير 345.2 بلغ صافي الربح -3

 

 لاير سعودي للعام السابق.  0.3لاير سعودي، مقابل  1.44 م(4102بلغت ربحية السهم خالل عام ) -2

 

 

 

 الخمسة الماضية: ملخص األصول والخصوم ونتائج االعمال للسنوات ( أ

 

 ماعدا ربحية السهم( تالرياال آالف)

 4102 4103 4104 4100 4101 البيان

 0,898,346 2,377,984 085458412 1,543,224 - المبيعات

 2,179,140 481758001 087508147 087218547 7338444 المتداولة األصولإجمالي 

 6,310,955 6,578,608 287248422 282318122 584508144  األصول الثابتةإجمالي 

 8,490,095 8,653,718 485118770 483708213 285438312 االصولإجمالي 

 588,728 2418731 7118534 5228125 2478225 المتداولة الخصومإجمالي 

 1,556,814 1,760,386 081438353 480438332 483418120 الثابتة الخصومإجمالي 

 2,145,542 2,390,125 2,683,885 2,688,279 2,817,386 إجمالي الخصوم 

 5,817,391 587128233 582048452 580128410 383128440 حقوق المساهميناجمالي 

 385,378 5718775 4128251 2008547 3418051 الربحصافي 

 0,88 0831 1827 0835 0803 ربحية السهم )لاير(
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 الدخل للسنوات الخمسة الماضية: تطور المبيعات والدخل من العمليات وصافي  ( ب
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 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:ج( 
 

عموما بسبب توقف مصنع الشركة السعودية لإلثيلين والبولي إثيلين )شركة زميلة( م  4103م مقارنة بعام  4102يعود سبب االنخفاض في النتائج المالية لعام 

للبتروكيماويات الصيانة المجدولة كما تم االعالن عنه سابقاً، وكذلك إلى أعمال الصيانة التي أجريت خالل التوقف الطارئ على أعمال مصنع شركة الواحة  بسبب

ألسعار على منتجات الشركات التي المبيعات وا انخفاض)شركة تابعة( كما تم االعالن عنه سابقاً. إضافة إلى ذلك، يعود سبب االنخفاض خالل الفترة الحالية إلى 

وشركة الصحراء ومعادن  االمتصاصدخلت مرحلة التشغيل التجاري حديثاً وهي الشركة السعودية لحامض االكريليك والشركة السعودية للبوليمرات فائقة 

 للبتروكيماويات.

 

 

 نسبة التغير -/التغيرات + م4103عام  م4102 عام  البيان

 %1.22 - 20.7 - 234.4 311.5 الربح اإلجمالي

 %41.40 - 25 - 304.3 427.3 الدخل من العمليات الرئيسية 

 %34.24 - 045.2 - 571.4 385.4 صافي الدخل

 

 د( التحليل الجغرافي لإليرادات:

 

 بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. الشركةتتم عمليات 
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 للبتروكيماويات وشركاتها التابعة: هـ( المديونية اإلجمالية لشركة الصحراء

 

 شركة الصحراء للبتروكيماويات: -0

 

ما تم سداده في عام  قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة

 م4102

 المتبقي القرض انتهاءتاريخ 

 مليون لاير سعودي 511 م4142 - مليون لاير 511 سنوات 01 البريطاني البنك السعودي

 قرض دوار   م4105 - مليون لاير 511 واحدة سنة )قرض دوار( بنك الرياض

 قرض دوار  م4105 - مليون لاير 511 سنة وحدة البنك السعودي لالستثمار

 

 

 شركة الواحة للبتروكيماويات: -4

 

ما تم سداده في عام  قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة

 م4102

 المتبقي تاريخ انتهاء القرض

 42583128151 م4141 2484118042 0813781248505 ةسن 00 (0)مالحظة بنوك تجارية 

 41181118111 م4107 2581118111 مليون لاير 211 سنوات 2 صندوق التنمية الصناعية

 53485118111 م4141 1384518111 42387518111 سنوات 01 صندوق االستثمارات العامة

 رض دوارق م4105 - 5485118111 سنة واحدة برنامج دعم الصادرات السعودي

 قرض دوار م4105 - 5284518111 سنتين البنك السعودي الهولندي
 البنك العربي، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج ، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي.: البنوك هي: 0مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 



م4102عام المالي تقرير مجلس اإلدارة لل  
 

 

 

13 

 

 

 شركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات: -3

 

ما تم سداده في عام  قيمة القرض مدة القرض رضةالجهة المق

 م4102

 المتبقي تاريخ انتهاء القرض

 24184258704 م4147 586,147,282 1,206,413,000 سنة 03 (0)مالحظة بنوك تجارية 

 صندوق التنمية الصناعي السعودي
 (4)مالحظة 

 11181118111 م4140 - 11181118111 سنوات 2

 23382118111 م4147 4282118111 22181118111 سنوات 01 امةصندوق االستثمارات الع
 بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني.: البنوك هي: 0مالحظة

 .كرسم مقدم للقرض 4,411,111تم دفع مبلغ : 4مالحظة

 

 الشركة السعودية لإليثلين و البولي اثيلين: -2

 

ما تم سداده في عام  القرضقيمة  مدة القرض الجهة المقرضة

 م4102

 المتبقي تاريخ انتهاء القرض

 3,737,901,000 م4140 533,300,000 4,271,201,000 سنوات 1 (0)مالحظة بنوك تجارية 
 نك الوطني العربي، سامبا.أبيكورب، البنك السعودي الفرنسي، بنك األهلي، بنك الرياض، بنك االستثمار، البنك السعودي البريطاني، الب: البنوك هي: 0مالحظة

 

 :الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة -5

 

ما تم سداده في عام  قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة

 م4102

 المتبقي تاريخ انتهاء القرض

 1,500,000,000 م4140 - 0851181118111 سنوات 7 صندوق التنمية الصناعي السعودي

 2814481408111 م4144 - 2814481408111 سنة 03 (0)مالحظة بنوك تجارية 
 الجزيرة.بنك الهولندي، االنماء،  بنك األهلي، بنك الرياض، بنك الفرنسي، سامبا، بنك لبنك السعودي البريطاني،ا: البنوك هي: 0مالحظة
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 :اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس، و موقعها، والدولة محل تأسيسهاسادساً ـــ 

 

 رأس المال  اسم الشركة
 كيفيتها مليون لاير سعودي

ملكية 

 الصحراء
 ومحل تأسيسها المحل الرئيس لعملياتها نشاطها الرئيس

شركة الواحة 
 للبتروكيماويات  

1,666  
شركة ذات مسئولية 

 محدودة مختلطة
  الجبيل الصناعية إنتاج مادة البروبلين والبولي بروبلين  57%

شركة التصنيع و 
 صحراء لألوليفيناتال

 %0.77, شركة مساهمة   0,8,6

إنشاء و إدارة و تشغيل وتملك واالستثمار في 
الشاريع الصناعية وخاصة والصناعات 

البتروكيماوية والكيميائية وتسويق منتجاتها 
 والقيام بكافة االعمال  المتعلقة بها.

 الرياض -الجبيل الصناعية 

الشركة السعودية لإليثلين 
 يثلينإي والبول

0,5,5.7  
شركة ذات مسئولية 

 محدودة ومختلطة
04.41% 

انتاج مادة االيثيلين والبروبلين والبولي 
 .عالي ومنخفض الكثافة ايثيلين

 الجبيل الصناعية

الشركة السعودية لحامض 
 األكريليك المحدودة 

1,555  
شركة ذات مسئولية 

 محدودة
4,.16% 

انتاج انشاء وادارة وتشغيل وتملك مشاريع 
حامض االكريليك ومشتقاته والمشاريع 

 الصناعية البتروكيماوية والكيميائية.
 الرياض -الجبيل الصناعية 

الشركة السعودية 
لمونمرات األكريليك 

 المحدودة
1,684.7  

شركة ذات مسئولية 
 محدودة مختلطة

,0.,5% 

 إنتاج مشتقات حمض األكريليك:
 حمض األكريليك . .1
 البيوتايل أكرليك . .0
 ثنائي اإليثايل هيكسل أكريليت. .,
 حمض الجليشيل أكريليك  .4

 الجبيل الصناعية

 شركة البوليمرات
 األكريليكية السعودية 

416.4  
شركة ذات مسئولية 

 محدودة مختلطة
,0.,5% 

امتالك وإدارة وتشغيل مصنع البوليمرات 
فائقة االمتصاص ضمن مجمع مشروع 

 االكريالت المتكامل
 الجبيل الصناعية

ركة الصحراء و معادن ش

 للبتروكيماويات 

 

066  
شركة ذات مسئولية 

 محدودة
76% 

تصميم وإنشاء وامتالك وتشغيل مصنع 
متكامل النتاج الكلورين و الصودا الكاوية 

 المركزة باإلضافة إلى ثنائي كلوريد األيثيلين.
 الجبيل الصناعية

الشركة السعودية 
 للبيوتانول

1,0,0 
شركة ذات مسئولية 

 حدودةم
 الجبيل الصناعية نتاج البيوتانول العاديا 16%.,4
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 :سياسة توزيع األرباحسابعاً ـــ 

 

 

ديسمبر من كل عام ميالدي على أن السنة المالية األولى تبدأ من تاريخ القرار الصادر بإعالن تأسيس الشركة و  30تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير و تنتهي في 

 ديسمبر من العام الميالدي التالي.  30ي تنتهي ف

رباح و الخسائر و تقريراً عن يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة و خصومها في التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة و حسابات األ

( 21لطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية و ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بستين )نشــــاط الشــركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنقضية و ا

( يوماً على األقل و يوقع رئيس 55يوماً على األقل و يضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية بخمسة و خمسين )

و عشرين  ثائق المشار إليها و تودع نسخة منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بخمسةمجلس اإلدارة الو

سائر و خالصة وافية من ( يوماً على األقل و على رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية و حساب األرباح و الخ45)

جمعية العامة بخمسة و عشرين تقرير مجلس اإلدارة و النص الكامل لتقرير مراقب الحسابات و أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات قبل انعقاد ال

 ( يوماً على األقل.45)

 -مومية و التكاليف األخرى على الوجه اآلتي:توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات الع

 

  نظامي ، و يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذه التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال .  احتياطي% من األرباح الصافية لتكوين 01يجنب 

 ن األرباح الصافية لتكوين احتياطي إتفاقي و تخصيصه لغرض أو أغراض معينة . للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس االدارة أن تجنب نسبة معينة م 

  المدفوع.% خمسة في المائة على األقل من رأس المال 5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  

  ع مراعاة األنظمة و التعليمات الصادرة من وزارة التجارة و % عشرة في المائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة م01يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن

  األرباح.الصناعة بهذا الشأن و يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في 

 

 رة التجارة و الصناعة.تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان و المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزا

 

ههـ 0232 ربيهع األول 14خالل  اجتماعهه الهذي عقهد مسهاء يهوم األربعهاء  4102بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن العام  42/04/4102وقد أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 

( ثالثمائهة و اثنهان و سهبعون وتسهعمائة و 37481758751صهرف مبلهغ )م في مدينة الرياض إلى الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على 4102ديسمبر  42الموافق 

% مههن رأس مههال  4.5للسهههم الواحههد بمهها يمثههل  هللههة 1.45م بواقههع 4102خمسههة وسههبعون ألههف و سههبعمائة وخمسههون لاير سههعودي أرباحههاً نقديههة للمسههاهمين عههن العههام 

الت تهداول بنهايهة تهداول يهوم انعقهاد الجمعيهة العامهة العاديهة والمتوقهع انعقادهها بمشهيئة هللا فهي نهايهة الشركة. وستكون أحقية توزيع األرباح للمساهمين المقيدين في سهج

 م. 4105شهر مارس في عام 
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 :مجلس اإلدارةثامناً ـــ 

 
 تكوين مجلس اإلدارة: (0

 
هـ الموافق 42/12/0233من قبل الجمعية العامة العادية السابعة بتاريخ  كميبطريقة التصويت الترا يتكون مجلس اإلدارة في دورته الثالثة من أحد عشر عضواً تم تعيينهم   

، يتم تصنيف األعضاء فقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق م، ويجوز إعادة تعيين جميع أعضاء مجلس اإلدارة05/15/4104

 عودية وفقاً لما يلي :المالية بالمملكة العربية الس

 

 صفة العضوية المهام االسم م

 غير تنفيذي رئيس المجلس معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدهللا الزامل 0

 غير تنفيذي عضو د. عبدالرحمن بن عبدهللا الزامل 4

 تنفيذي عضو م. عصام بن فؤاد حمدي 3

 مستقل عضو م. أحمد بن فهد الضويان 2

 مستقل عضو رحمن الوابلصالح بن عبدال 5

 مستقل عضو   طارق بن مطلق المطلق 2

 مستقل عضو خالد بن عبدهللا العبداللطيف 7

 مستقل عضو سعيد بن عمر بن قاسم العيسائي 4

 مستقل عضو راشد بن سيف الغرير 1

 مستقل عضو م. علي بن محمد الصانع 01

تنفيذيغير  عضو جبر بن عبدالرحمن الجبر 00  
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 :أخرىة أعضاء مجلس اإلدارة في شركات مساهمة مشارك (4

 
 العضوية في الشركات المساهمة األخرى  االسم م

 معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدهللا الزامل 0

 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( -

 مصرف اإلنماء -

 شركة مجموعة الزامل القابضة -

 الزاملد. عبدالرحمن بن عبدهللا  4

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي -

 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( -

 شركة مجموعة الزامل القابضة  -

 الشركة الوطنية للطاقة -

 ال يوجد م. عصام بن فؤاد حمدي 3

 إسمنت الجوف - م. أحمد بن فهد الضويان 2

 ال يوجد صالح بن عبدالرحمن الوابل 5

 رق بن مطلق المطلقطا 2

 شركة مجموعة المطلق -

 شركة اوركس السعودية للتأجير التمويلي -

 الشركة الوطنية للتقسيط -

 شركة أعمال المياه والطاقة الدولية -

شركة التأمين العربية التعاونية -  

 خالد بن عبدهللا العبداللطيف 7

 شركة الغازات التابعة لشركة سبكيمال-

 تنمية واالعمارشركة أم القرى لل-

 شركة حرف التقنية والمعلومات-

 شركة مكة لإلنشاء والتعمير-

 سعيد بن عمر بن قاسم العيسائي 4
 مصرف الراجحي -

 شركة اسمنت ينبع -

 ال يوجد راشد بن سيف الغرير 1

 م. علي بن محمد الصانع 01
 الشركة العقارية السعودية  -

 شركة اليمامة لالنتاج الزراعي-

 ال يوجد ر بن عبدالرحمن الجبرجب 00
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 سجل حضور اجتماعات مجلس االدارة: (3

 

 م خمسة إجتماعات وفيما يلي جدول يوضح سجل حضور كل عضو:4102عقد مجلس ادارة شركة الصحراء للبتروكيماويات خالل عام 

 

 اسم العضو
 االجتماع األول

 م20/02/2014
 االجتماع الثاني

 م11/03/2014
 االجتماع الثالث

م25/05/2014  
االجتماع الرابع 

 م 24/01/2014
 الخامساالجتماع 

 م24/12/2014
 اإلجمالي

معالي المهندس/عبدالعزيز بن عبدهللا 
 الزامل

     5 

  x    4 د. عبدالرحمن بن عبدهللا الزامل

      5 عصام بن فؤاد حمديم. 

    X  4 أحمد بن فهد الضويانم. 

      5 عبدالرحمن الوابلصالح بن 

 x    x 3 طارق بن مطلق المطلق

      5 خالد بن عبدهللا العبداللطيف

      5 سعيد بن عمر  قاسم العيسائي

      5 راشد بن سيف الغرير

      5 علي بن محمد الصانعم. 

      5 جبر بن عبدالرحمن الجبر
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 ي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة و أزواجهم و أوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:وصف أل (2

 

 وصف ألية مصلحة تعود لكبار التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر (5

 االسم
 م4102ديسمبر  30األسهم في  م4102يناير  0األسهم في 

 نسبة التغير صافي التغير
 أدوات الدين العدد  أدوات الدين العدد

  - 24% 01,111 - - 35,000 - 45,000 صالح بن محمد باحمدان

%1 - - 1 - 0 رشدي بن خالد الدليجان  

%44 - 01,111 - - 46,354 - 36,354 علي بن عبدهللا الغامدي  

%52.7 - - 338 - 13,338 فيرال شاه  

%011-  4,251 - - 0 - 2,790 عيد بن سعد الجعيد  

%1 - - 230,000 - 230,000 سعيد بن علي القرني  

 

 

 االسم
 

 م2014ديسمبر  31األسهم في  2014يناير  1األسهم في 

 صافي التغيير
 نسبة التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين العدد %

 1 1 - 0,470,711 - 0,470,711 دس/عبدالعزيز بن عبدهللا الزاملمعالي المهن

 - 9.85  -437,000 - 4,001,000 - 2,205,111 د. عبدالرحمن بن عبدهللا الزامل

 - 47.5 -19,000 - 21,000 - 21,111 عصام بن فؤاد حمدي

 - 99.6 -2,500,000 - 1000 - 4,710,111 أحمد بن فهد الضويان

 1 0 - 376 - 024 رحمن الوابلصالح بن عبدال

 1 1 - 0 - 1 طارق بن مطلق المطلق

 1 1 - 0 - 1 خالد بن عبدهللا العبداللطيف

 1 1 - 5,245,002 - 5,245,002 سعيد بن عمر  قاسم العيسائي

 1 1 - 0 - 1 راشد بن سيف الغرير

 - 88 -66,000 - 9,000 - 27,111 علي بن محمد الصانع

 1 1 - 0 - 1 ن الجبرجبر بن عبدالرحم
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 وكبار التنفيذين:فآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة المكا (2

 

إليهم الرئيس يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة إضافة 

 م.4102التنفيذي ومدير عام المالية خالل العام 

 التنفيذيينأعضاء المجلس  البيان
أعضاء المجلس غير 

 المستقلين /التنفيذيين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا المكافآت 

والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير 

 المالي

 5,144,892.00 ـــــــ ـــــــ الرواتب والتعويضات

 1,999,010.00 106,000.00 17,666 البدالت

 1,311,702.00 2,000,000.00 200,000 سنويةالمكافآت الدورية وال

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية 

أخرى تدفع بشكل شهري أو 

 سنوي

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 

 وصف ألية مصلحة في فئة األسهم فئة األسهم للمالك الرئيسيين: (7

 

 م:4102% فأكثر من أسهم الشركة خالل عام 5لمساهمين الرئيسيين الذين يملكون ونسبة مليكة ابيان بأسماء وعدد أسهم 

 

 االسم

 4102نهاية عام  4102بداية عام 

 صافي التغيير
نسبة 

 نسبة التملك عدد األسهم نسبة التملك عدد األسهم  التغيير

 %0 0 % 2.5 02,205,110 %2.5 02,205,110 شركة مجموعة الزامل القابضة

 %0 0 % 7.5 44,042,042 %7.5 44,042,042 ؤسسة العامة للتقاعدالم
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وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الُمصدر وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين  وصف ألية مصلحة (4

 :لك الحقوق خالل هذه السنة الماليةالُمصدر أو أي من الشركات التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو ت
 

دوات دين الُمصدر أو ال توجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الُمصدر وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أ

 ية األخيرة.أي من شركاته التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المال

 

 

 :حقوق التحويل أو االكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة تم إصدارها (1

 

 .خالل السنة أو حقوق مشابهة ال يوجد أي وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب،
 

 :مجلس اإلدارة ألعضاءالتنازل عن التعويضات وبدل حضور االجتماعات  (01

 
 أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .  الشركةال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة 

 

 :التنازل عن أرباح األسهم   (00

 
 عن أي حقوق في األرباح . الشركةأو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي ال توجد أي ترتيبات 
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 المدفوعات النظامية المستحقة: (04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمة استثمارات أو احتياطات اخرى انشئت لمصلحة موظفي الشركة: (03

 
فيال تقدمها لموظفيها السعوديين سواء الحالين أو المتوقع تعيينهم في  441 وبناء تجهيزب شركة الصحراء  بدأتفيها، كجزء من جهود الشركة للحفاظ على موظ

كامل المبلغ المستحق  المستقبل بنظام اإليجار يتيح لموظفي الشركة والشركات التابعة تملك وحدات سكنية في مدينة الجبيل الصناعية بحيث يتكفل الموظف بتسديد

الوحدات السكنية لموظفي الشركة و يه على فترات وذلك وفقاً للضوابط والشروط المقررة مسبقاً من قبل إدارة الشركة. وتقدر التكلفة اإلجمالية لبرنامج تمليك عل

 مليون لاير سعودي.  511بـ  الشركات التابعة لها

 

 وات مالية متتالية مع بيان اسباب التوصية باالستبدال:توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سن (02

 
 لم يوصي مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات مالية متتالية.

 

 

 

 

 الجهة
المدفوعات النظامية حتى 

 م31/12/2013
المدفوعات النظامية حتى 

 م31/12/2014

 207,825 (69,663)         الرسوم الجمركية

 38,825,329  31,757,938   الزكاة والضريبة

 7,729,637  6,609,350     المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 252,392  279,650         تكاليف تأشيرات وجوازات

 677,351  532,760         أخرى
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 اللجان المنبثقة لمجلس اإلدارة: تاسعا ـــ

 

 اللجنة التنفيذية: (0

 

ركة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول مختلف القضايا مثل التخطيط االستراتيجي والتعيينات اإلدارية تتولى اللجنة التنفيذية مهام اإلدارة اليومية ألعمال الش

انين المعمول بها في هذا العليا. وتحظى اللجنة التنفيذية بكافة صالحيات مجلس اإلدارة التي يمكن تفويضها لها وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي والقو

للجنة التنفيذية ريطة أن تمارس اللجنة التنفيذية الصالحيات التي فوضت بها على النحو الذي يتماشى مع أية قرارات يفرضها عليها مجلس اإلدارة. وتفوض االصدد، ش

قات المشتريات الرئيسية ومبيعات أيضاً من قبل مجلس اإلدارة بصالحيات تنفيذية محددة مثل تطبيق سياسة استثمارية ما ومراقبة أداء عمليات الشركة واعتماد صف

 ستة اجتماعات. 4102األصول. ولقد بلغت عدد اجتماعات اللجنة في عام 

 أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد اجتماعات اللجنة:

 

  

 عدد االجتماعات المنصب االسم

 معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدهللا الزامل

 ) رئيس مجلس اإلدارة (
 2 رئيس اللجنة

 المهندس/ عصام بن فؤاد حمدي

 ) العضو المنتدب (
 2 عضو

 المهندس/ صالح بن محمد باحمدان

 ) الرئيس التنفيذي (
 2 عضو
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 لجنة المراجعة:  (4

 
في كل سنة، بناء على  ويقوم مجلس اإلدارة باإلضافة إلى سكرتير اللجنة . باإلضافة إلى اللجنة التنفيذية، يوجد لدى الشركة لجنة مراجعة تتألف من ثالثة أعضاء

 توصية لجنة المراجعة، بمراجعة ميثاق عمل لجنة المراجعة. ومن أهم المسؤوليات التي تضطلع بها لجنة المراجعة ما يلي:

 

 

 س اإلدارة.اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجل 

  .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه 

 .التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم 

 مل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي ع 

 .دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها 

 .دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها 

 رضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل ع 

  اجتماعات. أربعة 4102ولقد بلغت عدد اجتماعات اللجنة في عام 

 

 

 وعدد اجتماعات اللجنة: لجنة المراجعةأسماء أعضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد االجتماعات المنصب االسم

 2 رئيس اللجنة  األستاذ / سعيد بن عمر العيسائي

عبدالرحمن الوابل األستاذ/ صالح بن  2 عضو 

 3 عضو المهندس/ أحمد بن فهد الضويان

 3 أمين اللجنة األستاذ / رشدي بن خالد الدليجان
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 لجنة االندماج و االستحواذ: (3

 
ع االندماج مع الشركة السعودية العالمية لمشرو بالمتابعة و االشراف على الدراسات المالية و القانونية من أجل القيام االندماج و االستحواذ  تم تشكيل لجنة

 .عن طريق المستشار المالي و القانوني للبتروكيماويات )سبكيم(

  

 وعدد اجتماعات اللجنة: االندماجلجنة أسماء أعضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت (2

 

عضاء الجدد لعضوية مجلس إن وجود لجنة للترشيحات والمكافآت، هو أحد المسؤوليات الرئيسة المناطة بمجلس اإلدارة ، وتتمثل المهمة األساسية للجنة في ترشيح األ

المرشح من حيث المؤهالت والمهارات المطلوبة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة. وعلى  كفاءةاإلدارة والتحقق من 

 .م42/04/4102اً بتاريخ واحد اً اجتماع 4102ولقد بلغت عدد اجتماعات اللجنة في عام   مجلس اإلدارة اتخاذ كل اإلجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها.

 عدد االجتماعات المنصب االسم

 2 رئيس اللجنة المهندس / عصام بن فؤاد حمدي

 2 عضو األستاذ / راشد بن سيف الغرير

 2 عضو المهندس / علي بن محمد الصانع

 2 عضو المهندس / أحمد بن فهد الضويان

 2 عضو المهندس / صالح  بن محمد باحمدان

 2 أمين اللجنة األستاذ / رشدي بن خالد الدليجان
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 وعدد اجتماعات اللجنة: الترشيحات والمكافآتلجنة أسماء أعضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الرقابة الداخليةعاشراً ـــ  

 
م وذلك لمراجعة القوائم المالية وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، كما قامت الشركة بتعيين  4102عقدت لجنة المراجعة في الشركة أربعة اجتماعات خالل عام 

 م ، وهي: 4102مدقق داخلي "إرنست ويونغ" للقيام بمهام المدقق الداخلي للشركة والذي قام بمراجعة أربعة دورات عمل خالل عام 

 تقييم الموردين. -

 المشتريات . -

 ادارة اإلنتاج . -

 المة والصحة البيئية.الس -

م، و قامت بعمل تقييم لجميع المخاطر 4102م، ومراجعة القوائم الربعية لعام  4103هذا وقد قامت اللجنة أيضا بمراجعة واعتماد القوائم المالية المدققة لعام   

طها ونتائج المراجعة التي تمت على إدارات الشركة لمجلس إدارة المتعلقة بعمليات الشركة التشغيلية و التسويقية و المالية وقد قامت لجنة المراجعة بعرض نشا

 شركة الصحراء للبتروكيماويات ولم يكن هناك أي ضعف جوهري في أعمال الشركة بشكل عام وهلل الحمد .

 

 

 

 

 عدد االجتماعات المنصب االسم

 0 رئيس اللجنة معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدهللا الزامل 

 0 عضو  األستاذ / سعيد بن عمر العيسائي

 1 عضو  األستاذ / طارق بن مطلق المطلق

 0 عضو  المهندس / علي بن محمد الصانع

 0 أمين اللجنة األستاذ / رشدي بن خالد الدليجان
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 م:4102خالل عام  العقوبات المفروضة على الشركةالحادي عشر ـــ 

 
من المادة العاشرة في الئحة حوكمة الشركات ( د  ) م بسبب عدم تطبيق الفقرة 15/14/4102لسوق المالية بتاريخ من قبل هيئة ا على الشركةفرض غرامة مالية تم 

ه تم وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. وبناًء عليوالتي تتضمن 

م  اعتماد الئحة حوكمة شركة الصحراء  01/13/4102هـ الموافق  04/15/0235العامة العادية التاسعة للشركة والتي انعقدت مساء يوم األربعاء  خالل الجمعية

 .المادة المذكورة للبتروكيماويات التي تتضمن

 

 التواصل مع المساهمين:ــ  الثاني عشر
 

العدالة في توفير المعلومات المناسبة بغرض مساعدة المساهمين والمستثمرين على اتخاذ القرارات االستثمارية  تلتزم شركة الصحراء للبتروكيماويات بتحقيق مبدأ

وقع السوق المالية بناء على معلومات صحيحة ووافية ، حيث اتخذت العديد من اإلجراءات التي تضمن حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات وذلك من خالل م

، إضافة إلى التزامها بنشر التقارير المالية واإلعالنات والمعلومات الجوهرية عبر موقع تداول والصحف  www.saharapcc.comقع الشركة "تداول" ومو

المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب عن طريق هاتف  كما تحرص الشركة على التواصل مع المساهمين والرد على جميع استفساراتهم وتزويدهم بكافة .اليومية

 . shareholders@saharapcc.comوأيضاً عن طريق البريد االلكتروني:  3567788-013رقم : 

 

 حوكمة الشركات: الثالث عشر ــ

 
لتأكد من أن اإلرشادات والتوجيهات الصادرة في هذا السياق متوافقة مع أرفع معايير حوكمة الشركات. وتؤكد لقد أجرت الشركة مراجعة شاملة لحوكمة الشركة ل

 تنظم تعارض المصالحاإلدارة بأن الشركة تلتزم بجميع المواد االلزامية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية كما تم وضع سياسة مكتوبة 

رف التعارض المحتملة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين. ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التص معالجة حاالتو

رة شركة الصحراء من ( من أعضاء مجلس إدا01الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. وأتباعاً ألفضل القواعد والممارسات العالمية، فقد روعي أن يكون )

ذية كافية إلدارة الشركة غير التنفيذيين. وتتألف اإلدارة التنفيذية للشركة، التي يرأسها الرئيس التنفيذي، من فريق متمرس وذو خبرة واسعة ويتمتع بسلطات تنفي

ئيس التنفيذي لشركة الصحراء مسئول عن كافة العمليات اليومية بصورة فعالة ضمن نطاق التوجيهات واإلرشادات التي يضعها مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية. الر

 للشركة بينما يتولى العضو المنتدب إدارة الخطط االستراتيجية طويلة المدى.

 

 

 

http://www.saharapcc.com/
mailto:shareholders@saharapcc.com
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 إقرارات مجلس اإلدارة: الرابع عشر ـــ

 

إلفصاح وإلحاقاً لما ورد من معلومات في تقرير مجلس اإلدارة السنوي انطالقا من التزام مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات باالرتقاء بمستوى الشـفافية وا

 م ، يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي :  4102ديسمبر  30م إلى  4102يناير  10عن الفترة من 

 قامت الشركة بتطبيق جميع مواد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.  -: 0

 

 القانونيين.لية الموحدة المرفقة أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين أن القوائم الما -: 4

 

% الشريك األجنبي شركة 45% من رأس مال شركة الواحة للبتروكيماويات وتمتلك النسبة المتبقية 75تمتلك شركة الصحراء للبتروكيماويات ما نسبته   -: 3

قوم بتسويق منتجات شركة الواحة للبتروكيماويات حسب ما اتفق عليه سابقاً خالل إتفاقية الشراكة والتسويق. كما تمتلك شركة الصحراء ليوندل بازل التي ت

% من رأس مال الشركة 75( والتي بدورها تمتلك ما نسبته TSOC% من رأس مال شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات )34.55للبتروكيماويات ما نسيته 

% شركة ليوندل بازل، وعليه فإن نسبة شركة الصحراء للبتروكيماويات في الشركة 45( وتمتلك النسبة المتبقية SEPCالسعودية لاليثلين والبولي ايثلين )

ياً من مادة االيثلين كمادة لقيم ألف طن سنو 45%، وتقوم هذه الشركة بإمداد شركة الواحة للبتروكيماويات  بحوالي 42.20السعودية لاليثلين والبولي ايثلين تبلغ 

يب حديدي يصل بين وكذلك يتم تبادل مادة البروبلين حسب الحاجة بين شركة الواحة للبتروكيماويات والشركة السعودية لاليثلين والبولي ايثلين عبر خط أناب

شركة الللبتروكيماويات وشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات وكما قامت شركة الصحراء للبتروكيماويات بإعطاء قرض شريك لكل من شركة الواحة  الشركتين.

كما تقوم شركة الواحة للبتروكيماويات بإدارة وتشغيل المرافق والخدمات السعودية لحامض االكريليك وذلك حسب العقود المبرمة بين األطراف ذي العالقة. 

ومعادن للبتروكيماويات. كما تقوم شركة الصحراء للبتروكيماويات بتوفير الخدمات المشتركة  المشتركة لكال من شركتي الواحة للبروكيماويات وشركة الصحراء

شركتي الواحة والتي تشمل ) الشئون المالية والشئون اإلدارية والسالمة واألمن الصناعي والمشاريع وإدارة الجودة الشاملة وتقنية المعلومات( وذلك ل

 بتروكيماويات حسب العقد المبرم بينهما.للبتروكيماويات والصحراء ومعادن لل

 

نفيذي أو للمدير ال توجد معلومات بأي عقد تكون الشركة طرفاً فيه و توجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس الت -: 2

 المالي أو ألي شخص ذو عالقة باي منهم.
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 حسابات بالشكل الصحيح .تم إعداد سجالت ال -أ -: 5

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

 بفعالية.أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه -ج   

 

 

 

 

 

 

دم بجزيل الشكر واالمتنان الى جميع الشركاء وعمالء وفي الختام يتقدم مجلس االدارة بجزيل الشكر للسادة المساهمين على الثقة بالمجلس و مشاريع الشركة وكما يتق

خادم الحرمين الشريفيين و سمو هللا و حفظ  . وموردين الشركة الكرام على تعاونهم التي المسته الشركة خالل هذا العام، داعين هللا بالمزيد من النجاحات و التوفيق

يجابا على المواطنين والمستثمرين، كما يشكر كافة التي تقدم من أجل خدمة اقتصاد الوطن والتي تعكس اولي عهده األمين و سمو ولي ولي العهد على كافة التسهيالت 

 الموظفين بالشركة فهم عماد هذه النجاحات والعمود الفقري الداعم والواثق على النهوض بجميع مشاريع الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس االدارة 
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