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 …رئيس مجلس اإلدارةكلمة 
 

 المحترمين           السادة مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات 

  اإلخــوة األعــزاء

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

 
إنشاء كيان يخدم الوطن و اقتصاده م كان هدفنا 4002يماويات في عام الصحراء للبتروكمنذ تأسيس شركة 

ق ما بدأنا نطمح له من عوائد اقتصادية باهرة يحقتم تشركة الو اآلن بعد قرابة عشر سنوات على تأسيس 

 و مستقبل واعد، 

 بعمل متقن وجاد بإذن هللا.ومازلنا نلتزم بتحقيق جميع األهداف و التطلعات المتوقعة من هذا الكيان 

  

 للعام  100.07لغ بم مقارنة بم1023مليون لاير سعودي لعام  750.5األرباح الصافية   بلغت

 .%257م بزيادة مئوية بلغت 1021السابق 

 

 

  طن متري بارتفاع  202,000تحسن أداء مصنع شركة الواحة للبتروكيماويات بإنتاج وصل إلى

 م .4004ع في عام % عن إنتاج المصن24وصل إلى 

 

 
  لشركة التصنيع والصحراء لالوليفينات و الشركة السعودية لحامض توقيع إحدى الشركات التابعة

عقد إلنشاء المصنع مع شركة دايليم الصناعية  األكريليك المحدودة وهي شركة البيوتانول السعودية

 .مليون لاير سعودي 20200بقيمة  الكورية الجنوبية

 

 

 م بدأت شركة الصحراء للبتروكيماويات بالتفاهم المبدئي على دراسة 1023 في منتصف عام

الجدوى الفنية و االقتصادية لالندماج مع الشركة السعودية العالمية )سبكيم( بعد توصية مجلس 

توقيع االتفاقية االطارية الغير ملزمة و تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص البدء بدراسة و  و تماالدارة. 

واالستقصاء التأكيدية وإلكمال المفاوضات الغير ملزمة حول اندماج تجاري بين الشركتين  التحقق

 .مبني على مبادئ التكافؤ باالندماج 

 

 

  ديسمبر  27وقعت إحدى الشركات التابعة وهي شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات بتاريخ

)ستمائة وستون ( مليون  660يمة ( بق PIFم عقود تمويلية مع صندوق االستثمارات العامة )1023

 لاير سعودي .
 

 

  خمسمائة( مليون لاير سعودي  000حصول شركة الصحراء للبتروكيماويات على قرض بقيمة(

م  من أجل 4000من يوليو  40( يوم الثالثاء الموفق SABBعن طريق البنك السعودي البريطاني )

 شركة و الشركات التابعة.وحدة سكنية لموظفين ال 480تمويل مشروع بناء وتملك 
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 م دخلت ثالث شركات من الشركات التابعة مرحلة التشغيل التجريبي: 1023في عام 

 

 شركة البوليمرات االكريليكية السعودية ) سابكو(  -

أنهت شركة البوليمرات االكريليكية السعودية في يوم الثالثاء األول من أكتوبر من العام 

ة لمصنع إنتاج مادة البوليمرات فائقة االمتصاص وذلك استعداداً مـ االعمال الميكانيكي 1023

 للتشغيل التجريبي

 

 شركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات )سامابكو( -

دخل مصنع شركة الصحراء و معادن للبتروكيمياويات )سامابكو( يوم األحد الرابع من 

ول المصنع مرحلة م مرحلة التشغيل التجريبي حيث يتوقع دخ1023أغسطس من العام 

 مـ إن شاء هللا. 1020من العام  الثانيالتشغيل التجاري في الربع 

 

 الشركة السعودية لحامض االكريليك المحدودة )ساك( -

مـ  1023يونيو  12أنهت الشركة السعودية لحامض االكريليك )ساك( في يوم األربعاء الموافق 

لبعض أجزاء المجمع و التي تشمل وحدة  األعمال الميكانيكية وقد بدأت بالتشغيل التجريبي

 .المرافق 

  
في األداء والعطاء ، كما  تطورا خصوصا أبناء الوطن المتميزين شهدت مواردنا البشرية التي نعتز بها -

التي بذلت لتحفيز هذه الركيزة األهم عظيم األثر فيما وصلت إليه الشركة اليوم، حيث حققنا  كان للجهود

من مواردنا البشرية بصقل القدرات الشابة من خالل برامج تدريبية وتطويرية ذات أثر المثلى  االستفادة

إليها، قادت في نهاية المطاف  لالنضمامفعلي ، وأيضا قامت الشركة باستقطاب ذوي الكفاءات المتميزة 

 .إلى تشكيل بيئة عمل مثالية وتنافسية تعزز لطاقاتها اإلنتاجية واإلبداعية الشاملة

 

وسنة أخرى لجني ثمار  مضى، قد للبتروكيماويات الصحراء شركة مسيرة في آخر عامالحمد و ل وهلل 

م توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح إجمالية وقدرها 1023عمل السنوات الماضية حيث شهد عام 

( لاير 35107570570ثالثمائة و اثنان و سبعون وتسعمائة و خمسة وسبعون ألف و سبعمائة وخمسون )

الجمعية العامة العادية عن السنة  انعقادسعودي للمساهمين المقيدين في سجالت تداول بنهاية تداول يوم 

 من قيمة رأس مال الشركة. %( 8.0) ، أي ما يعادل ثمانية ونصف بالمائة م1023المالية 

 

 الخبرات نم السلسلة هذه تتويج إلى للبتروكيماويات الصحراء شركة تتوق ،1020 المقبل العام وفي

 النوعي التطوير واقتدار تفاؤل بكل وسنواصل األصعدة، جميع على الشركة موقع لتعزيز المكتسبة 

 قاعدة توسيع العمل على ذلك في بما للشركة الرئيسية األهداف على التركيز خالل من الراهنة لألعمال

 عالميا، عليها المتعارف مقاييسوال يتوافق بما الجودة في متقدمة مستويات وبلوغ العالم، حول عمالئنا

  .هللا بإذن بالنفع وموظفينا وعمالئنا ومستثمرينا أعمالنا على يعود بما االستدامة مفهوم تعميق وأيضا

 

 

 عبد العزيز بن عبد هللا الزامل

      مجلس اإلدارةرئيس                                                                       
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 النشاط الرئيسي للشركة : وصف -1
شركة الصحراء للبتروكيماويات " البتروكيماويات " هي إحدى الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية " 

م( تحت سجل تجاري 7/7/4002هـ )الموافق 91/5/9245بتاريخ  تأسست شركة الصحراء للبتروكيماوياتتداول " وقد 
وهي تعمل  ومقرها الرئيس في مدينة الرياض لاير سعودي مليار 2,833 ل يبلغ حاليا  برأس ما (9090911790رقم )

، كما تلتزم الصحراء في تنفيذ  كشركة قابضة يتركز نشاطها األساسي في قطاع البتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية
 مة موظفيها والمجتمع بوج  عام،يئة وسالنشاطاتها بأعلى معايير الجودة في االنتاج مع التزامها بالمحافظة على الب

 وتساهم في العديد من المشاريع المشتركة مع شــــركاء محليين ودوليين في المجاالت التالية: 

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

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

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

 الرؤية :
أحدث التقنيات  ات البتروكيماوية والكيماوية من خالل استثمارالمنتج في مجال أن نكون من الشركات العالمية الرائدة

 التحالفات اإلستراتيجية الداعمة. وبناء
 

 : الرسالة
أن نرتقي بالمنتجات البتروكيماوية والكيماوية ألفضل المستويات من خالل دعم بيئة العمل الداخلي وزيادة قاعدة العمالء 

اآلمنة والصديقة للبيئة ذات االعتمادية العالية، بما يحقق احتياجات العمالء عن طريق استثمار وتطوير مرافق اإلنتاج 
 وتوقعات المساهمين.

 
 المشاريع المشتركة القائمة وفيما يلي بيان ب

 
 (Al Waha) للبتروكيماويات شركة الواحة

 مشتركةوهي شركة م كشركة ذات مسؤولية محدودة 4002تأسست شركة الواحة للبتروكيماويات في شهر سبتمبر عام 
%( من رأسمالها وبين شركة بازل 75بين شركة الصحراء للبتروكيماويات والتي تمتلك نسبة خمسة وسبعين بالمائة )

%( من رأس المال، علما  بأن رأسمال شركة 45آرابي انفيستمنتيس إس.إي.إس التي تمتلك نسبة خمسة وعشرين بالمائة )
 ي.لاير سعود مليار 9,523الواحة يبلغ 

 227.2وقد تأسست شركة الواحة للبتروكيماويات بغرض إنشاء وامتالك وتشغيل مجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية تبلغ 
 سنويا   طن من مادة البولي بروبلينألف  250والتي تستخدم كلقيم أولي رئيسي إلنتاج  سنويا   طن من مادة البروبلين ألف

الدولية. وتقع مصانع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية من حيث سيتم تسويقها في األسواق المحلية و
 م.4099أبريل  9 بتاريخالمملكة العربية الســـعودية. وقد بدأت الشركة مرحلة التشغيل التجاري 

 
 (TSOC)شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات 

لتكون شركة م كشركة مساهمة مغلقة 4002عام من تأسست شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات في شهر مايو 
%( من رأسمالها، والمؤسسة 84.55المشروع المشترك بين كل من شركة الصحراء للبتروكيماويات التي تملك حصة )

%( 20.25%( بينما تساهم الشركات التالية بالنسبة المتبقية والبالغة )7العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة سبعة بالمائة )
 الخليجية الوطنية والشركةبتروكيماويات ال الوطنية لتسويق تصنيعالوشركة  الوطنية للبتروكيماويات ي شركة التصنيعوه

. وتم تأسيس شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات والشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعيلتقنية البتروكيماويات 
(TSOC) ( مليون لاير سع4200برأس مال  قدره )( مليون لاير سعودي 4580ودي. وتم زيادت  بعد ذلك إلي )

، وعدد أسهمها المصدرة م علي التوالي 4090م ، و4001ية ( مليون لاير سعودي خالل السنوات المال4380و)
 ( رياال.50( ستة وخمسون مليون و ستمائة ألف سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة األسمية لكل منها )52,200,000)

كشركة قابضة بغرض االستثمار في مشاريع مشتركة  (TSOC)أسست شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات لقد ت
%(  من رأسمال الشركة السعودية لاليثيلين والبولي 75بالمائة ) ونأخرى معينة ، وهي تمتلك حاليا  نسبة خمسة و سبع

مض األكريليك ارأس مال الشركة السعودية لح%(  من 25ن بالمائة )وكما تمتلك حصة خمسة و ست (SEPC)ايثيلين 
 .(SAAC)المحدودة 

 
  (SEPC) لينإيثلين والبولي يثالشركة السعودية لإل

م كشركة ذات مسؤولية محدودة لتكون 4002من عام  مايوفي شهر يثلين إلين والبولي يثتأسست الشركة السعودية لإل
وشركة بازل موين أورينت انفيستمنتس  (TSOC)ألوليفينات شركة المشروع المشترك بين شركة التصنيع والصحراء ل
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%( على التوالي، وبموجب 45%( وخمسة وعشرين بالمائة )75إس . إي . إس  بنسبة ملكية خمسة و سبعين بالمائة )
%(من رأسمال شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات تمتلك 84.55امتالك شركة الصحراء للبتروكيماويات لنسبة )

%( من رأسمال الشركة السعودية لاليثيلين والبولي 42.29الصحراء للبتروكيماويات بطريقة غير مباشرة نسبة )شركة 
 مليون لاير سعودي.  4787.5والتي يبلغ رأسمالها  (SEPC)ايثيلين 

غيل مجمع بغرض تطوير وتمويل وإنشاء وامتالك وإدارة وتش (SEPC)يثلين إيثلين والبولي تأسست الشركة السعودية لإل
يثلين سيتم استخدام حوالي طن سنويا  من اإلآالف  9,003طن سنويا  من البروبلين و ألف  432.3بتروكيماويات إلنتاج 

طن سنويا  من البولي  ألف 300 إلنتاجكلقيم خام  اإليثلينطن سنويا  من آالف  9,003 %(  من الـ30ثمانين بالمائة )
في مدينة الجبيل الصناعية   (SEPC)يثلينإيثلين والبولي مصنع الشركة السعودية لإلعالي ومنخفض الكثافة. ويقع  إيثلين

 م. 4001يونيو من عام  شهر بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية وبدأت التشغيل التجاري في
 

 المشاريع المستقبلية ( (شركات المشاريع المشتركة تحت اإلنشاء 
 (SAMAPCOوكيماويات )شركة الصحراء و معادن للبتر

م كشركة ذات 4099 من عام أغسطس في شهر( SAMAPCOتأسيس شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )تم 
التعدين العربية % كمشروع مشترك بين شركتي الصحراء للبتروكيماويات وشركة  50:50مسؤولية محدودة بنسبة 

 دي. مليون لاير سعو 100 يبلغ برأس مال (معادنالسعودية )
طن  ألف 447وتم تأسيس الشركة بغرض تصميم وإنشاء وامتالك وتشغيل مصنع متكامل للكلور القلوي بطاقة إنتاجية  

بطاقة  األثيلينباإلضافة إلى مصنع ثنائي كلوريد  المركزة طن سنويا من الصودا الكاوية ألف 450سنويا  من الكلورين و 
يد األثيلين، كما يشمل نطاق المشروع انشاء المنشآت والمرافق الداعمة طن سنويا  من ثنائي كلور ألف 800انتاجية 

وسيكون مقر المشروع بمدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع بدء التشغيل 
 م.4092من عام  الربع الثانيالتجاري في 

 
 

 (SAACدة )الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدو
ذات  ةم كشركة مشترك4001عام  من ابريل شهر ( فيSAACتأسست الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة )

%( من 44مسئولية محدودة بين كل من شركة الصحراء للبتروكيماويات والتي تمتلك نسبة أثنين وعشرين بالمائة )
% من 25والتي تمتلك نسبة خمسة وستون بالمائة  (TSOC)رأسمالها وشركة التصنيع والصحراء لألوليفينات 

شركة  تمتلك%(. وبموجب  98رأسمالها، بينما تمتلك شركة التصنيع الوطنية النسبة الباقية والبالغة ثالثة عشر بالمائة )
 باإلضافة، (TSOC)% في رأس مال شركة التصنيع  والصحراء لألوليفينات 84.55الصحراء للبتروكيماويات نسبة 

% كحصة إضافية في الشركة السعودية لحامض 49.95تلك شركة الصحراء للبتروكيماويات بطريقة غير مباشرة تم
 %.28.92مما يرفع نسبة مساهمتها االجمالية الى  (SAAC)األكريليك المحدودة 

الشركة مليون لاير سعودي  وتأسست  9,777 (SAAC)يبلغ رأسمال الشركة السعودية لحامض االكريليك المحدودة 
( كشركة قابضة بغرض االستثمار في مشاريع مشتركة معينة أخرى تشمل مشروع SAACالسعودية لحامض األكريليك )

%( من رأسمال الشركة 75ن بالمائة )ومجمع االكريالت المتكامل. وتتمثل مساهمات الشركة الحالية في خمسة وسبع
%( من رأس مال مشروع شركة 75ن بالمائة )وة وسبع، وخمس(SAMCO) المحدودة السعودية لمونمرات األكريليك

. البيوتانول%( من رأس مال مشروع 88ونسبة ثالثة وثالثين بالمائة ) (SAPCO) األكريليكية السعوديةالبوليمرات 
وسوف تقوم الشركة أيضا  بامتالك وتشغيل المرافق والخدمات الخاصة بمشروع بمجمع االكريالت المتكامل بما في ذلك 

يات التخزين وإدارة المخازن وتحميل الشاحنات والنقل ومرافق الميناء التي سوف تنشأ من خالل مشروع منشآت عمل
 .( U&Oومرافق والخدمات خارج الموقع )

 
 
 

 (SAMCO) المحدودة الشركة السعودية لمونمرات األكريليك
 ةم كشركة مشترك4001وليو من عام يشهر ( في SAMCO) المحدودة تأسست الشركة السعودية لمونمرات األكريليك

ن بالمائة وبنسبة خمسة وسبع (SAAC)بين الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة مختلطة ذات مسؤولية محدودة 
%(، وبموجب امتالك شركة الصحراء للبتروكيماويات 45بنسبة خمسة وعشرين بالمائة ) داوكيميكالز%( وشركة 75)

فإنها تمتلك بذلك  (SAAC)% من رأسمال الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة 28.92نسبة إجمالية تشكل 
%(، علما  84.87تبلغ ) (SAMCO)المحدودة  حصة غير مباشرة في رأسمال الشركة السعودية لمونمرات األكريليك

 لاير سعودي. رمليا 9,032.5( يبلغ SAMCO) المحدودة بأن رأسمال الشركة السعودية لمونمرات األكريليك
بغرض امتالك وتشغيل مصنع حامض  (SAMCO) المحدودة تأسست شركة الشركة السعودية لمونمرات األكريليك

ضمن مشروع مجمع األكريالت ك الخام ايثايل هيكسل أكريليت وبيوتل اكريليت ليالجليدي وحمض األكرياألكريليك 
طن سنويا من مادة البوتانول العادي من الشركة السعودية ألف  12المتكامل، وسوف يتم امداد مصنع الشركة بكمية 
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طن سنويا  من مادة البروبلين بواسطة الشركة السعودية  ألف 900 كذلك( وSAACلحامض األكريليك المحدودة )
كيم )شيفرون(. سوف  –طن سنويا  من البروبلين بواسطة شركة إس  ألف 92 أيضا  و (SEPC) لاليثيلين والبولي ايثيلين

طن سنويا  من حامض الجاليكول  ألف 22 (SAMCO) المحدودة نتج وتبيع الشركة السعودية لمونمرات األكريليكت
 ألف 920، إضافة إلى إنتاجها وبيعها لكمية تصل إلى (SAPCO) األكريليكية السعوديةاألكريلي إلى شركة البوليمرات 

و يتوقع أن تدخل الشركة في مرحلة التشغيل التجاري في  ولمشروع البيوتان طن سنويا  من مادة البوتيل األكريلي الى
 م.4092النصف األول من عام 

 
 ( SAPCO) األكريليكية السعوديةشركة البوليمرات 

مسؤولية  اتذوهي شركة  م4094شهر أبريل من عام في  (SAPCO) األكريليكية السعوديةشركة البوليمرات  تأسست
ن و( التي سوف تساهم بنسبة خمسة وسبعSAACية لحامض األكريليك المحدودة )بين الشركة السعود مختلطة محدودة
التي سوف تساهم بنسبة الـخمسة وعشرين بالمائة  (Evonik)األلمانية  %( من رأسمالها وشركة ايفونك75بالمائة )

ن رأسمال الشركة %( م28.92%( المتبقية، وحيث أن شركة الصحراء للبتروكيماويات تمتلك نسبة إجمالية تشكل )45)
%( في رأسمال 84.87)تصل إلى ( فإنها تمتلك بذلك نسبة غير مباشرة SAACالسعودية لحامض األكريليك المحدودة )

علما  بأن رأسمال شركة البوليمرات األكريليكية السعودية ،  (SAPCO) األكريليكية السعوديةشركة البوليمرات 
(SAPCO يبلغ )لاير سعودي. ونملي 292.2 
( في امتالك وإدارة وتشغيل مصنع SAPCO) األكريليكية السعوديةويتمثل الغرض من انشاء شركة البوليمرات  

 ألف 22فائقة االمتصاص ضمن مجمع مشروع االكريالت المتكامل. وسوف يتم امداد الشركة بـ األكريليكية البوليمرات 
 42و  (SAMCO) المحدودة لمونمرات األكريليكودية ألكريلي بواسطة الشركة السعطن سنويا  من حامض الجاليكول ا

األكريليكية طن سنويا  من الصودا الكاوية الجافة من شركة سابك أو كريستال. وسوف تنتج شركة البوليمرات  ألف
فائقة االمتصاص لكي تبيعها لشركة ايفونك األكريليكية طن سنويا  من البوليمرات  ألف 30 (SAPCO) السعودية

الجدير بالذكر أن الشركة قد وقعت شهادة انهاء االعمال  ،(SAAC)لسعودية لحامض األكريلك المحدودة والشركة ا
من عام  الثالثويتوقع أن تدخل الشركة في مرحلة التشغيل التجاري في الربع  ،4098الميكانيكية للمصنع في سبتمبر 

 م. 4092
 

 (Butanol) البيوتانولمشروع 
مليون لاير سعودي  9181 بلغبتكلفة ت ةكشركة مشترك البيوتانولمشروع ل توقيع عقد الشراكة تمم، 4094في أواخر عام 

بنسبة صدارة للكيميائيات شركة وشركة كيان السعودية و (SAAC)بين الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة 
%( 28.92نسبة إجمالية تشكل ) %( لكل منهم. وحيث أن شركة الصحراء للبتروكيماويات تمتلك88.8مساهمة تبلغ )

 تصل إلى فإنها تمتلك بذلك نسبة غير مباشرة (SAAC)من رأسمال الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة 
 وتانول.ي% في رأسمال مشروع الب92.83

ي ضمن مجمع وتانول العاديوتانول في امتالك وإدارة وتشغيل مصنع البيويتمثل الغرض من إنشاء المشروع المشترك للب
وتانول العادي وسوف يتم يطن سنويا  من الب ألف 880وتانول العادي بإنتاج ياألكريالت المتكامل. وسوف يقوم مصنع الب

وتانول العادي بالتساوي على شركاء المشروع الثالثة، وسوف يتحمل كل من الشركاء يتوزيع الكمية المنتجة من مادة الب
وتانول العادي وتسويقها. وسوف ينتاج حصتهم من البويد بالبروبلين من أجل توفير مقومات إالتوريد والتزالثالثة مسؤولية 

وثلث الهيدروجين لصالح الشركة  (iso-butyraldehyde)يتم تخصيص جميع الكمية المنتجة من األيزو بوتيرالدهيد 
بقية من الهيدروجين لصالح شركة بينما سوف يتم تخصيص الكمية المت (SAAC)السعودية لحامض األكريليك المحدودة 

وشركة كيان السعودية عمل  (SAAC)كيان السعودية ويتعين على كل من الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة 
عقد إلنشاء المصنع مع شركة  . و تم توقيععلى ذلك نتاج هذه الكمية وتسويقها بناء  الترتيب الالزم لتوفير اللقيم الخام إل

ويتوقع أن يدخل مشروع الشركة م، 4098في عام  مليون لاير سعودي 9,900لصناعية الكورية الجنوبية( بقيمة )دايليم ا
 م. 4095عام التشغيل التجاري في مرحلة 

 
 (NPGمشروع النيوبنتيل جليكول )

 223.3س مال  من المتوقع أن يتم إنشاء مشروع نيوبنتيل الجاليكول كشركة مشروع مشترك ذات مســؤولية محدودة برأ
مليون لاير سعودي بين شركات الصحراء للبتروكيماويات وكيمانول والتي ستساهم كل منها بنسبة  ثمانية وأربعين بالمائة 

%( من رأسمالها على التوالي. بينما ستساهم كل من شركتي ميتسوبيشي غاز 95%(  وخمسة عشر بالمائة )23)
بنسبة الـسبعة  (Sojitz corporation)ركة سوجتيز كوربوريشن ( وش(Mitsabishi Gas Chemicalsكيميكالز 

 %( المتبقية.87وثالثين بالمائة )
من اجل امتالك وإدارة وتشغيل مصنع نيوبنتيل الجاليكول بطاقة  (NPG)وسوف يتم إنشاء شركة نيوبنتيل الجاليكول 

بمدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية ألف طن سنويا  من نيوبنتيل الجاليكول، وسوف ينشأ المصنع  25إنتاجية 
بمرحلة دراسة الجدوى  (NPG)بالمملكة العربية السعودية. وفي الوقت الراهن يمر مشروع نيوبنتيل جليكول 

 االقتصادية.



                                                                                                      

 

 

م1023التقرير السنوي لعام   

6 

 
 

 المخاطر المتعلقة بأعمال شركة الصحراء للبتروكيماويات وشركاتها التابعة : -2
 ة والبتروكيماوية وأسعار الشحن عالميا .مخاطر تذبذب أسعار المنتجات الكيماوي 
  توفر التمويل وتقلبات أسعار العمالت والوضع المالي للشركات التابعة التي تعتمد على مخاطر

 التمويل.
 .مخاطر تشغيل المصانع 
 . مخاطر توفير االمداد الالزم من المواد األساسية ) خامات التغذية ( وتذبذب أسعارها 
 فرض قوانين بيئية أكثر تشددا  أو قوانين أخرى بشكل عام.تمال احة ويمخاطر بيئ 
  مخاطر المنافسة واألسعار فيما يخص المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة لشركة الصحراء

 للبتروكيماويات .
 

 النتائج المالية : -3
 570.7وذلك بتحقيق أرباح بلغت م ارتفاعا  ملحوظا  في النتائج المالية 4098شهدت شركة الصحراء للبتروكيماويات في عام 

التحسن الكبير في أداء عن العام السابق وهلل الحمد . ويعود السبب الرئيسي لهذا االرتفاع % 971مليون لاير بارتفاع قدره 

 ةباإلضافالمنتج  بأسعار( وتنوع درجات المنتج والتي أدت إلى زيادة المبيعات والتحسن التابعةمصنع الواحة ) إحدى الشركات 

 .أسعار اللقيم و إلى تحسن نتائج الشركات الزميلة انخفاضإلى 

 

 م مقارنة بالعام السابق :4098وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام      

 

 .%971قدره  بارتفاعمليون لاير للعام السابق وذلك  402.2مليون لاير، مقابل   570.7بلغ صافي الربح  -

  . لاير للعام السابق للسهم 0.27ابل لاير مق 9.80بلغت ربحية السهم 

التحسن أداء للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بسبب  454.3مقابل مليون لاير  284بلغ إجمالي الربح مبلغاُ قدره 

  .مصنع شركة الواحة للبتروكيماويات )شركة تابعة(

( مليون لاير للفترة المماثلة من العام 43.8ها )مليون لاير مقابل خسارة قدر 894.8بلغ الربح التشغيلي مبلغا وقدره  -

 .السابق

مصنع شركة الواحة التابعة لشركة  تحسن أداءم بشكل رئيسي إلى  4098يعود سبب االرتفاع في صافي االرباح للعام 

ركة الصحراء األرباح التي حققتها شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات والتي تمتلك ش و ارتفاعالصحراء للبتروكيماويات 

أسعار  انخفاضإلى  باإلضافةالمنتج  بأسعارزيادة المبيعات والتحسن و  % من رأس مالها.84.55للبتروكيماويات نسبة قدرها 

علما  بأن  تم إعادة تبويب أرقام السنة السابقة بما يتماشى مع تبويب العام الحالي , و  .اللقيم و إلى تحسن نتائج الشركات الزميلة

 .ربحية السهم خالل العام المالي بطريقة المتوسط المرجح لعدد األسهم كما تنص علي  المعايير المحاسبية السعودية باحتساتم 
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 نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية يوضح جدول   -4

م 1021 م 1023 البيان  م1009 م1020 م 1022 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي المركز المالي )باأللف(

 814,719 733,282 1,688,482 1,751,927 2,075,110 موجودات متداولة

 50,896 155,917 3,885,630 3,671,658 3,536,346 موجودات غير متداولة

 4,083,219 4,156,789 55,362 60,004 54,363 إنشاءات قيد التنفيذ

 1,006,754 1,538,316 2,693,398 2,925,842 2,936,658 إستثمارات في شركات شقيقة

 - - 48,621 91,340 75,884 موجودات غير ملموسة

 5,140,869 5,851,022 6,683,011 6,748,844 6,603,251 إجمالي الموجودات غير المتداولة

 5,955,588 6,584,304 8,371,493 8,500,771 8,678,361 إجمالي الموجودات

 264,742 487,445 564,945 700,532 629,739 مطلوبات متداولة

 1,337,990 1,229,140 2,090,041 1,889,324 1,713,184 ألجلقروض طويلة ا

 1,021,613 1,100,801 103,660 94,029 71,845 المطلوبات األخرى

 2,359,603 2,329,941 2,193,701 1,983,353 1,785,029 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 2,624,345 2,817,386 2,758,646 2,683,885 2,414,768 إجمالي المطلوبات

 2,925,300 2,925,300 4,387,950 4,387,950 4,387,950 رأس المال

 (63,374) 50,362 808,251 1,030,304 1,406,483 االحتياطيات و األرباح المدورة

 392,854 462,097 416,646 398,632 469,160 حقوق األقلية

 3,331,243 3,766,918 5,612,847 5,816,886 6,263,593 إجمالي حقوق المساهمين وحقوق األقلية

 5,955,588 6,584,304 8,371,493 8,500,771 8,678,361 إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

 - - 9,545,312 1,543,224 2,377,984 لمبيعاتا

 - - 1,285,603- 1,490,404- 1,945,825- المبيعاتتكاليف 

 - - 240,291 52,820 432,159 دخلالاجمالي 

 153,666 339,526 398,987 317,688 0250112 االخرىااليرادات 

 153,666 339,526 639,278 370,508 849,445 االيراداتاجمالي 

 39,428 10,966 73,324 81,110 119,865 االدارية و التسويقيةالمصاريف 

 - - - - - االستهالكات

 36,540 1,799- 100,381 77,126 63,719 االخرىالمصاريف 

 75,968 9,167 173,705 158,236 183,584 المصاريفاجمالي 

 77,698 330,359 465,573 212,272 665,861 األقليةالدخل قبل الزكاة وحقوق صافي 

 1,200- 1,200- 26,772- 31,219- 32,068- الزكاة

 35- - 27,214- 23,397 63,018- األقليةحقوق 

 76,463 329,159 411,587 204,715 570,775 الدخل بعد الزكاةصافي 

 
 دات شركاته التابعة خارج المملكةتحليل جغرافي إلجمالي إيرادات المصدر وإجمالي إيرا -5

 و العالم. جغرافي للمملكة العربية السعوديةضمن النطاق ال إيرادات الشركة كلها تقع

 قة أو أي توقعات معلنة من المصدري فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابأ -6
 ويعود السبب .م4094 العام السابقخالل مليون لاير   28.3خسارة مليون لاير، مقابل  312 بلغ الربح التشغيلي

م بشكل رئيسي إلى تحسن أداء مصنع شركة الواحة التابعة لشركة  4098في صافي االرباح للعام االرتفاع 
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الصحراء للبتروكيماويات و ارتفاع األرباح التي حققتها شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات والتي تمتلك شركة 
عات والتحسن بأسعار المنتج % من رأس مالها. و زيادة المبي84.55الصحراء للبتروكيماويات نسبة قدرها 

باإلضافة إلى انخفاض أسعار اللقيم و إلى تحسن نتائج الشركات الزميلة. علما  بأن  تم إعادة تبويب أرقام السنة السابقة 
بما يتماشى مع تبويب العام الحالي , و تم احتساب ربحية السهم خالل العام المالي بطريقة المتوسط المرجح لعدد 

 ص علي  المعايير المحاسبية السعودية.األسهم كما تن
 

 

 

 :، والدولة محل تأسيسهاو موقعهااسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس،  -7

 اسم الشركة
  رأس المال
مليون لاير 

 سعودي
 نشاطها الرئيس ملكية الصحراء كيفيتها

 المحل الرئيس لعملياتها
 ومحل تأسيسها

شركة الواحة 
 للبتروكيماويات  

9,527.2  
شركة ذات مسئولية 

 محدودة مختلطة
75% 

إنتاج مادة البروبلين والبولي 
 بروبلين 

  الجبيل الصناعية

شركة التصنيع و 
الصحراء 
 لألوليفينات

 %84.55 شركة مساهمة   4,380

إنشاء و إدارة و تشغيل وتملك 
واالستثمار في الشاريع الصناعية 

وخاصة والصناعات البتروكيماوية 
وتسويق منتجاتها والقيام  والكيميائية

 بكافة االعمال  المتعلقة بها.

 الرياض -الجبيل الصناعية 

الشركة السعودية 
لين والبولي ثلإلي

 لينثيإ
4,787.5  

شركة ذات مسئولية 
 محدودة ومختلطة

42.29% 
انتاج مادة االيثيلين والبروبلين 

عالي ومنخفض  والبولي ايثيلين
 .الكثافة

 الجبيل الصناعية

شركة السعودية ال
لحامض 

األكريليك 
 المحدودة 

9,777  
شركة ذات مسئولية 

 محدودة
28.92% 

انشاء وادارة وتشغيل وتملك 
مشاريع انتاج حامض االكريليك 
ومشتقات  والمشاريع الصناعية 

 البتروكيماوية والكيميائية.

 الرياض -الجبيل الصناعية 

الشركة السعودية 
لمونمرات 
األكريليك 
 المحدودة

9,032.5  
شركة ذات مسئولية 

 محدودة مختلطة
84.87% 

 إنتاج مشتقات حمض األكريليك:
 حمض األكريليك . .9
 البيوتايل أكرليك . .4
 ثنائي اإليثايل هيكسل أكريليت. .8
 حمض الجليشيل أكريليك  .2

 الجبيل الصناعية

شركة 
 البوليمرات
األكريليكية 
 السعودية 

292.2  
شركة ذات مسئولية 

 محدودة مختلطة
84.87% 

امتالك وإدارة وتشغيل مصنع 
البوليمرات فائقة االمتصاص ضمن 
 مجمع مشروع االكريالت المتكامل

 الجبيل الصناعية

شركة الصحراء 
و معادن 

 للبتروكيماويات 
 

100  
شركة ذات مسئولية 

 محدودة
50% 

تصميم وإنشاء وامتالك وتشغيل 
مصنع متكامل النتاج الكلورين و 

مركزة باإلضافة الصودا الكاوية ال
 إلى ثنائي كلوريد األيثيلين.

 الجبيل الصناعية

مشروع 
 البيوتانول

9,181 
شركة ذات مسئولية 

 محدودة مختلطة
92.83% 

-ايسو والييوتانول الطبيعي انتاج 
 بيوتانول

 الجبيل الصناعية

مشروع 
النيوبنتيل 
 جليكول 

 لم يتكون الشكل القانوني بعد حيث ال
 .جدوى اإلقتصاديةيزال تحت دراسة ال

امتالك وإدارة وتشغيل مصنع نيوبنتيل الجاليكول 
 النتاج نيوبنتيل الجاليكول

لم ينشأ بعد ، ولكن تم 
توقيع اتفاقية التفاهم كما هو 
موضح في اعالن الشركة 
على موقع تداول بتاريخ 

 م07/05/4099
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 الشركة في توزيع األرباح سياسة -8
ديسمبر من كل عام ميالدي على أن السنة المالية األولى تبدأ من  89أول يناير و تنتهي في تبدأ السنة المالية للشركة من 

 ديسمبر من العام الميالدي التالي.  89تاريخ القرار الصادر بإعالن تأسيس الشركة و تنتهي في 
لمذكور كما يعد ميزانية يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا  لقيمة أصول الشركة و خصومها في التاريخ ا

الشركة و حسابات األرباح و الخسائر و تقريرا  عن نشــــاط الشــركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنقضية و 
( يوما  على األقل و 20الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية و ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بستين )

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

( يوما  على األقل و على رئيس 45سة و عشرين )تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بخم
مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية و حساب األرباح و الخسائر و خالصة 
وافية من تقرير مجلس اإلدارة و النص الكامل لتقرير مراقب الحسابات و أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى اإلدارة 

 ( يوما  على األقل.45مة للشركات قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة و عشرين )العا
 -توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية و التكاليف األخرى على الوج  اآلتي:

وقف هذه التجنيب % من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ، و يجوز للجمعية العامة العادية 90يجنب  -9
 متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال . 

بناء  على اقتراح مجلس االدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي  العادية للجمعية العامة -4
 إتفاقي و تخصيص  لغرض أو أغراض معينة . 

  المدفوع.خمسة في المائة على األقل من رأس المال % 5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  -8
% عشرة في المائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة مع مراعاة 90يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن  -2

األنظمة و التعليمات الصادرة من وزارة التجارة و الصناعة بهذا الشأن و يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين 
  األرباح.ي كحصة إضافية ف

 تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان و المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا  للتعليمات التي
 .تصدرها وزارة التجارة و الصناعة

 
خاالل  اجتماعا  الاذي  4098بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن العاام  02/94/4098وقد أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 

م فاي مديناة الريااض إلاى الجمعياة العاماة العادياة 4098ديسمبر  02هـ الموافق 9285صفر  09عقد مساء يوم األربعاء 
( ثالثمائاة و اثناان و سابعون وتساعمائة و خمساة وسابعون ألاف و 874,175,750للشركة بالموافقاة علاى صارف مبلاغ )

 3.5للساهم الواحاد بماا يمثال  هللاة 0.35م بواقع 4098عام سبعمائة وخمسون لاير سعودي أرباحا  نقدية للمساهمين عن ال
% من رأس مال الشركة. وستكون أحقية توزيع األرباح للمساهمين المقيادين فاي ساجالت تاداول بنهاياة تاداول ياوم انعقااد 

 وفيق.م. وهللا ولي الت4092الجمعية العامة العادية والمتوقع انعقادها بمشيئة هللا في نهاية شهر مارس في عام 
 

وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة  -9
  أو أي من شركاتها التابعة

 االسم

 2013نهاية عام  2013بداية عام 

 صافي التغيير
نسبة 
 التغيير

% 
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

العزيز بن معالي المهندس/عبد
 عبدهللا الزامل

156515500 - 156515500 - 0 0 

 0 0 - 454385000 - 454385000 د. عبدالرحمن بن عبدهللا الزامل

 %33.33 - 20,000 - - 405000 - 605000 عصام بن فؤاد حمدي

 0 0 - 0 - 0 طارق بن مطلق المطلق

 0 0 - 0 - 0 راشد بن سيف الغرير

 0 0 - 0 - 0 جبر بن عبدالرحمن الجبر

 0 0 - 0 - 0 خالد بن عبدهللا العبداللطيف

 %42.48 - -75214892 - 957685134 - 1659835026 سعيد بن عمر  قاسم العيسائي

 %22.66 -  - 7325800 - 255015000 - 352335800 أحمد بن فهد الضويان

 0 0 - 755000 - 755000 الصانعبن محمد علي 

 0 0 - 376 - 376 بلصالح بن عبدالرحمن الوا
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وصف ألي مصلحة تعود لكبار الموظفين التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم الَقَصر في أسهم الشركة أوأدوات دين  -10
 ةالشركة أو اي من شركاتها التابع

 االسم

 2013نهاية عام  2013بداية عام 

 صافي التغيير
 نسبة التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم %
عدد 
 األسهم

دوات أ
 الدين

 %25+   + 95000 - 455000 - 365000 صالح بن محمد باحمدان

 0  - 0 - 0 حماد بن صخيل الشمري

 0  - 0 - 0 رشدي بن خالد الدليجان

 %136.77+   + 215000 - 36,354 - 155354 علي بن عبدهللا الغامدي

 0 0 - 135338 - 135338 فيرال شاه

 0 0 - 25790 - 25790 عيد بن سعد الجعيد

 0 0 - 0 - 0 سعيد بن علي القرني

 
 

مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الُمصدر وكبار التنفيذيين وأزواجهم أي  -11
التابعة وأي تغيير في تلك  الشركاتوأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الُمصدر أو أي من 

 سنة الماليةلمصلحة أو تلك الحقوق خالل هذه الا
 

ال توجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الُمصدر وكبار التنفيذيين وأزواجهم 
وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الُمصدر أو أي من شركات  التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك 

 الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.
 

 صلحة في فئة األسهم للمالك الرئيسيين:وصف ألي م -12
 

% فأكثر من أسهم الشركة خالل عام 5فيما يلي بيان بأسماء ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 
 : م4098

 االسم

 2013نهاية عام  2013بداية عام 
صافي 
 التغيير

نسبة 
 نسبة التملك عدد األسهم نسبة التملك عدد األسهم % التغيير

 0 0 % 7.9 3457195001 %7.9 3457195001 شركة مجموعة الزامل القابضة

 0 0 % 5.9 2651245324 %5.9 2651245324 المؤسسة العامة للتقاعد

 
 الشركات التابعة المديونية اإلجمالية على الشركة و -13

 شركة الصحراء للبتروكيماويات: -9
 

إجمالي القروض باللاير 

 السعودي

 إجمالي التسديدات

خالل عام 

 م2013

طريقة  المتبقي

 الدفع

طريقة سداد 

 القرض
 تاريخ انتهائه مدة القرض

الجهة المانحة 

 للقرض

70000000000 0 
مليون لاير  500

 سعودي 
 1012 سنوات 20 نصف سنوية تحويل 

البنك السعودي 

 البريطاني
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 سنة واحدة دفعة واحدة  تحويل قرض دوار 0 70000000000
سبتمبر 

1027 

      ض دوار()قر

 بنك الرياض 

 سنة واحدة دفعة واحدة  تحويل قرض دوار 0 00000000000
أوكتوبر 

1027 

)قرض دوار(      

البنك السعودي 

 لالستثمار 

 شركة الواحة للبتروكيماويات: -4
 

إجمالي القروض 

 باللاير السعودي

إجمالي التسديدات خالل 

 م2013عام 
طريقة  المتبقي

 الدفع
 تاريخ انتهائه مدة القرض قرضطريقة سداد ال

الجهة المانحة 

 للقرض

 أقساط نصف سنوية تحويل 17500770057 7201730217 2003500210727
احدى عشرة 

 سنة
 1010يناير 

البنك العربي، بنك 

الجزيرة، البنك 

السعودي الفرنسي، 

بنك الخليج ، البنك 

السعودي 

البريطاني، البنك 

 السعودي الهولندي.

 1025مايو  ستة سنوات أقساط نصف سنوية تحويل 12700000000 55,000,000 00000000000
صندوق التنمية 

 الصناعي السعودي

 1010نوفمبر  عشرة سنوات أقساط نصف سنوية تحويل 21201700000 93,750,000 10305700000
صندوق 

 االستثمارات العامة

 1027 رسما واحدةسنة  دفعة واحدة )مبيعات( تحويل قرض دوار 0 7107000000

)قرض دوار( 

برنامج دعم 

الصادرات 

 السعودية

 1027يونيو  سنتين دفعة واحدة )مبيعات( تحويل قرض دوار 0 7201700000
)قرض دوار( البنك 

 الهولندي

 
 شركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات: -8

 

إجمالي القروض باللاير 

 السعودي

إجمالي التسديدات 

 م2013خالل عام 
طريقة  يالمتبق

 الدفع
 تاريخ انتهائه مدة القرض طريقة سداد القرض

الجهة المانحة 

 للقرض

 1012مارس  ستة سنوات أقساط نصف سنوية تحويل 70000000000 0 70000000000

صندوق التنمية 

الصناعي 

 السعودي

 أقساط نصف سنوية تحويل 20202200213 22000000000 2030202200213
ثالثة عشرة 

 سنة
 1015يونيو 

بنك الرياض، 

البنك السعودي 

الفرنسي، البنك 

السعودي 

 البريطاني.

 أقساط نصف سنوية تحويل 22000000000 0 22000000000
ثالثة عشرة 

 سنة
 1015 يونيو

صندوق 

االستثمارات 

 العامة

 
 :الشركة السعودية لإليثلين و البولي اثيلين -2

 

إجمالي القروض 

 باللاير السعودي

 إجمالي التسديدات

 م2013خالل عام 
 طريقة الدفع المتبقي

طريقة سداد 

 القرض
 مدة القرض

تاريخ 

 انتهائه
 الجهة المانحة للقرض

 تسعة سنوات أقساط نصف سنوية تحويل 0015005720000 73301000000 4,804,000,000
ديسمبر 

1012 

أبيكورب، البنك 

السعودي الفرنسي، بنك 

األهلي، بنك الرياض، 

بنك بنك االستثمار، ال

السعودي البريطاني، 

البنك الوطني العربي، 

 سامبا.
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 أقساط نصف سنوية تحويل 0 35000000000 1,200,000,000

 سبعة سنوات

تم تسديد كامل 

القرض قبل 

المدة بأربع 

 سنوات

 1023يونيو
صندوق التنمية 

 الصناعي السعودي

 
 الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة: -5

 

إجمالي القروض 

 للاير السعوديبا

إجمالي التسديدات 

 م2013خالل عام 
 طريقة الدفع المتبقي

طريقة سداد 

 القرض
 مدة القرض

تاريخ 

 انتهائه
 الجهة المانحة للقرض

 سبعة سنوات أقساط نصف سنوية تحويل 2010000000000 0 2010000000000

 سبتمبر

 1012  

 

صندوق التنمية 

 الصناعي السعودي

 أقساط نصف سنوية تحويل 3,975,000,000 0 3,975,000,000
ثالثة عشر 

  سنة

يونيو 

1011 

البنك السعودي 

البريطاني، األهلي، بنك 

الرياض، بنك الفرنسي، 

سامبا، الهولندي، 

 االنماء، الجزيرة.

 
 
 

تم حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة  وقابلة للتحويل إلى أسهم، ال الدينأدوات  -14
 خالل السنة المالية  منحهااصدارها أو 

ال توجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق 
 .أي عوض حصل علي  الُمصدر وال يوجدمشابهة أصدرها أو منحها المصدر خالل السنة المالية 

 
بلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق كتتاب بموجب أدوات دين قاالتحويل أو االحقوق  -15

 .صدارهاتم إاكتتاب، أو حقوق مشابهة 
وجد أي وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو ال ي

 .مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة 
 

 قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقيةأدوات دين   استرداد أو شراء أو إلغاء أي -16
 .لم تقم الشركة بشراء أو استرداد أي أدوات دين

  
 مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات -17
    

من قبل الجمعية  بطريقة التصويت التراكمي من أحد عشر عضوا  تم تعيينهم الثالثةيتكون مجلس اإلدارة في دورت  
، ويجوز إعادة تعيين جميع أعضاء مجلس م95/05/4094هـ الموافق 42/02/9288بتاريخ  السابعةالعامة العادية 

 اإلدارة.
يبحث المجلس في باإلضافة إلى جمعية عامة عادية، و ،م4098مرات خالل عام  أربعمجلس اإلدارة  اجتمع

 اجتماعات  الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصالحيات .
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 م : 2013سجل حضور مجلس اإلدارة لعام 

 اسم العضو
 االجتماع األول

 م80/08/4098
 االجتماع الثاني

 م04/02/4098
 االجتماع الثالث

م45/01/4098  
االجتماع الرابع 

  م02/94/4098
 اإلجمالي

معالي المهندس/عبدالعزيز بن عبدهللا 
 الزامل

    4 

     4 بدهللا الزاملد. عبدالرحمن بن ع

     4 عصام بن فؤاد حمديم. 

     4 راشد بن سيف الغرير

     4 خالد بن عبدهللا العبداللطيف

   x  3 سعيد بن عمر  قاسم العيسائي

 x    3 طارق بن مطلق المطلق

     4 جبر بن عبدالرحمن الجبر

     4 صالح بن عبدالرحمن الوابل

     4 علي بن محمد الصانعم. 

  x  x 2 أحمد بن فهد الضويانم. 

 
 

 العضاء مجلس اإلدارةالتنازل عن التعويضات وبدل حضور االجتماعات  -18
أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو  الشركةأعضاء مجلس إدارة ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب  أحد 

  . تعويض

 

 التنازل عن أرباح األسهم -19
 . عن أي حقوق في األرباح الشركةال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب  أحد مساهمي 
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 المدفوعات النظامية المستحقة -20

 الجهة
المدفوعات النظامية حتى 

 م89/94/4094
المدفوعات النظامية حتى 

 م89/94/4098

 (69,663)         506,714 الرسوم الجمركية

  31,757,938   17,410,879 الزكاة والضريبة

  6,609,350     5,716,139 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

  279,650         127,729 تكاليف تأشيرات وجوازات

  532,760         582,705 أخرى

 
 أخرى أنشئت لمصلحة موظفي الُمصدرقيمة استثمارات أو احتياطيات  -21

لموظفيها  فيال تقدمها 430كجزء من جهود الشركة للحفاظ على موظفيها، تنوي شركة الصحراء إنشاء و تجهيز 
السعوديين سواء الحالين أو المتوقع تعيينهم في المستقبل بنظام اإليجار يتيح لموظفي الشركة والشركات التابعة تملك 
وحدات سكنية في مدينة الجبيل الصناعية بحيث يتكفل الموظف بتسديد كامل المبلغ المستحق علي  على فترات وذلك وفقا  

الوحدات السكنية لموظفي من قبل إدارة الشركة. وتقدر التكلفة اإلجمالية لبرنامج تمليك  للضوابط والشروط المقررة مسبقا  
 .مليون لاير سعودي  500بـ  الشركة و الشركات التابعة لها

توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات مالية متتالية، مع بيان  -22
 أسباب التوصية  باالستبدال.

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

 

 تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة والعضوية في الشركات المساهمة األخرى كما يلي: -23

 العضوية في الشركات المساهمة األخرى التصنيف المنصب اإلسم

معااالي المهناادس / عباادالعزيز باان 
 عبدهللا الزامل 

 تنفيذيغير  رئيس مجلس اإلدارة
 )سبكيم( الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات -
 مصرف اإلنماء -
 مجموعة الزامل القابضة شركة  -

  مستقل عضو مجلس إدارة د. عبدالرحمن بن عبدهللا الزامل

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي -
 كيم()سب الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات -
 مجموعة الزامل القابضة شركة  -
 الشركة الوطنية للطاقة -

 عصام بن فؤاد حمديم. 
عضو مجلس اإلدارة 

 و العضو المنتدب
 شركة التصنيع و الصحراء لألوليفينات - تنفيذي

 شركة الضويان لألعمال العقارية .a مستقل  عضو مجلس إدارة م. أحمد بن فهد الضويان

 ــــ مستقل  و مجلس إدارةعض راشد بن سيف الغرير

 ــــ مستقل عضو مجلس إدارة صالح بن عبدالرحمن الوابل

 ــــ غير تنفيذي عضو مجلس إدارة جبر بن عبدالرحمن الجبر

 مستقل عضو مجلس إدارة * طارق بن مطلق المطلق

 شركة مجموعة المطلق -
 شركة اوركس السعودية للتأجير التمويلي -
 قسيطالشركة الوطنية للت -
 شركة أعمال المياه والطاقة الدولية -
 شركة التأمين العربية التعاونية -

 الشركة العقارية السعودية  - مستقل  عضو مجلس إدارة م. علي بن محمد الصانع

 الشركة السعودية لإلنتاج الثالثي للطاقة- مستقل  عضو مجلس إدارة خالد بن عبدهللا العبداللطيف

 مستقل  عضو مجلس إدارة سم العيسائيسعيد بن عمر بن قا
 مصرف الراجحي -
 شركة اسمنت ينبع -
 شركة سند للتأمين التعاوني -
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 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة: -24

 
 اللجنة التنفيذية : -

يا مثل تتولى اللجنة التنفيذية مهام اإلدارة اليومية ألعمال الشركة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول مختلف القضا
التخطيط االستراتيجي والتعيينات اإلدارية العليا. وتحظى اللجنة التنفيذية بكافة صالحيات مجلس اإلدارة التي يمكن 

لشركة ونظامها األساسي والقوانين المعمول بها في هذا الصدد، شريطة أن تمارس اللجنة اتفويضها لها وفقا  لعقد تأسيس 
ها على النحو الذي يتماشى مع أية قرارات يفرضها عليها مجلس اإلدارة. وتفوض التنفيذية الصالحيات التي فوضت ب

اللجنة التنفيذية أيضا  من قبل مجلس اإلدارة بصالحيات تنفيذية محددة مثل تطبيق سياسة استثمارية ما ومراقبة أداء 
 4098اجتماعات اللجنة في عام  عمليات الشركة واعتماد صفقات المشتريات الرئيسية ومبيعات األصول. ولقد بلغت عدد

 اجتماعات. ستة
 

 أعضاء اللجنة التنفذيذية :

 عدد االجتماعات المنصب االسم

 معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدهللا الزامل
 ) رئيس مجلس اإلدارة (

 6 رئيس اللجنة

 / عصام بن فؤاد حمديسالمهند
 ) العضو المنتدب (

 6 عضو

 مدان/ صالح بن محمد باحالمهندس
 ) الرئيس التنفيذي (

 6 عضو

 
 

 لجنة المراجعة: -
باإلضافة إلى سكرتير  باإلضافة إلى اللجنة التنفيذية، يوجد لدى الشركة لجنة مراجعة تتألف من ثالثة أعضاء

ويقوم مجلس اإلدارة في كل سنة، بناء على توصية لجنة المراجعة، بمراجعة ميثاق عمل لجنة  .اللجنة 
 ضطلع بها لجنة المراجعة ما يلي:توليات التي المسؤ همأالمراجعة. ومن 

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

  . دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأن 
  التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية

 بالتعيين التأكد من استقالليتهم.
  متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها

 أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 لمراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.دراسة خطة ا 
 .دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها 
  دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في

 شأنها.
 اجتماعات. أربعة 4098ي عام ولقد بلغت عدد اجتماعات اللجنة ف

 : وعدد اجتماعاتهم لجنة المراجعةأعضاء 

 عدد االجتماعات المنصب االسم

 3 رئيس اللجنة  سعيد بن عمر العيسائيستاذ/ األ

 4 عضو  صالح بن عبدالرحمن الوابلستاذ/ األ

 3 عضو  أحمد بن فهد الضويان/ المهندس

اللجنةأمين  رشدي بن خالد الدليجاناألستاذ /   4 

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت: -

 :  أهداف ومهام اللجنة
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إن وجود لجنة للترشيحات والمكافآت، هو أحد المسؤوليات الرئيسة المناطة بمجلس اإلدارة ، وتتمثل المهمة 

المرشح من حيث المؤهالت  كفاءةعضاء الجدد لعضوية مجلس اإلدارة والتحقق من األساسية للجنة في ترشيح األ

المهارات المطلوبة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانت  بجريمة مخلة بالشرف واألمانة. وعلى مجلس و

  اإلدارة اتخاذ كل اإلجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها.

 .م40/09/4098ا  بتاريخ واحد ا  اجتماع 4098ولقد بلغت عدد اجتماعات اللجنة في عام 

 

 :وعدد اجتماعاتهم المكافآتالترشيحات وأعضاء لجنة 

 عدد االجتماعات المنصب االسم

 1 رئيس اللجنة معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدهللا الزامل 

 1 عضو  األستاذ / سعيد بن عمر العيسائي

 1 عضو  األستاذ / طارق بن مطلق المطلق

 1 عضو  المهندس / علي بن محمد الصانع

 1 أمين اللجنة رياألستاذ / حماد بن صخيل الشم

  
 

 :االندماج و االستحواذلجنة  -
 بالمتابعة و االشراف على الدراسات المالية و القانونية من أجل القيام االندماج و االستحواذ  تم تشكيل لجنة

 .عن طريق المستشار المالي و القانوني لمشروع االندماج مع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم(
 
  

 اجتماعين. 4098ولقد بلغت عدد اجتماعات اللجنة في عام 
 

 :وعدد اجتماعاتهم االندماج و االستحواذأعضاء لجنة 

 عدد االجتماعات المنصب االسم

 2 رئيس اللجنة عصام بن فؤاد حمدي / المهندس

 2 عضو  راشد بن سيف الغريراألستاذ / 

 2 عضو  علي بن محمد الصانع/  المهندس

 2 عضو  أحمد بن فهد الضويان /  المهندس

 2 عضو صالح  بن محمد باحمدان /المهندس 

 2 أمين اللجنة األستاذ / رشدي بن خالد الدليجان

 
 

التعويضات والمكافآت التي تم صرفها ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة في عام  -25
   :م2013

 البيان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين
مجلس أعضاء ال

 غير التنفيذيين 

خمسة  من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 
أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس 

 التنفيذي والمدير المالي

 359035489 ---- 155335246 الرواتب والتعويضات

 1,172,185 1965238 4075311 البدالت 

 150135676 250005000  5925226 المكافآت الدورية والسنوية

 ---- ---- ---- لتحفيزيةالخطط ا

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
 تدفع بشكل شهري أو سنوي

---- ---- ---- 
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 والجزاءات المفروضة على الشركة  العقوبات -26

على الشركة  من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة حكومية أو هيئة تنظيمية أي عقوبة أو جزاء مفروضةتوجد  ال
 .م4098خالل العام 

 
 جراءات الرقابة الداخلية بالشركةنتائج المراجعة السنوية لفاعلية إ -27

م وذلك لمراجعة القوائم المالية وإجراءات  4098اجتماعات خالل عام  أربعةعقدت لجنة المراجعة في الشركة 
ق الداخلي للشركة الرقابة الداخلية بالشركة ، كما قامت الشركة بتعيين مدقق داخلي "إرنست ويونغ" للقيام بمهام المدق

 م ، وهي: 4098والذي قام بمراجعة أربعة دورات عمل خالل عام 
 . المبيعات والمقبوضات -
 . المدفوعات -
 . اإلنتاج -
 . اتفاقية التسويق -
 .السياسة المحاسبية للشركة -

م الربعية لعام م، ومراجعة القوائ 4094هذا وقد قامت اللجنة أيضا بمراجعة واعتماد القوائم المالية المدققة لعام   
وقد قامت لجنة و قامت بعمل تقييم لجميع المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة التشغيلية و التسويقية و المالية م، 4098

المراجعة بعرض نشاطها ونتائج المراجعة التي تمت على إدارات الشركة لمجلس إدارة شركة الصحراء 
 أعمال الشركة بشكل عام وهلل الحمد . للبتروكيماويات ولم يكن هناك أي ضعف جوهري في

 
 التواصل مع المساهمين: -28

تلتزم شركة الصحراء للبتروكيماويات بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة بغرض مساعدة المساهمين 

ن اإلجراءات والمستثمرين على اتخاذ القرارات االستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية ، حيث اتخذت العديد م

التي تضمن حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات وذلك من خالل موقع السوق المالية "تداول" وموقع الشركة 

www.saharapcc.com ،  إضافة إلى التزامها بنشر التقارير المالية واإلعالنات والمعلومات الجوهرية عبر موقع

كما تحرص الشركة على التواصل مع المساهمين والرد على جميع استفساراتهم وتزويدهم بكافة  .تداول والصحف اليومية

: أيضا  عن طريق البريد االلكترونيو 3567788-013عن طريق هاتف رقم :  المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب

hareholders@saharapcc.coms.  

 
 حوكمة الشركة : -29

لقد أجرت الشركة مراجعة شاملة لحوكمة الشركة للتأكد من أن اإلرشادات والتوجيهات الصادرة في هذا السياق متوافقة 

ات تؤكد اإلدارة بأن الشركة تلتزم بجميع المواد االلزامية من الئحة حوكمة الشركومع أرفع معايير حوكمة الشركات. 

كما تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة الصادرة عن هيئة السوق المالية 

ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين. ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة 

. وأتباعا  ألفضل القواعد والممارسات العالمية، فقد روعي أن القةالتصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي الع

( من أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء من غير التنفيذيين. وتتألف اإلدارة التنفيذية للشركة، التي يرأسها 90يكون )

بصورة فعالة ضمن  الرئيس التنفيذي، من فريق متمرس وذو خبرة واسعة ويتمتع بسلطات تنفيذية كافية إلدارة الشركة

نطاق التوجيهات واإلرشادات التي يضعها مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية. الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء مسئول عن 

 . طويلة المدى االستراتيجيةإدارة الخطط كافة العمليات اليومية للشركة بينما يتولى العضو المنتدب 
 

 واإلقرارات: اإلفصاحات -30
 

تزام مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات باالرتقاء بمستوى الشـفافية واإلفصاح وإلحاقا  لما انطالقا من ال
م ،  4098ديسمبر  89م إلى  4098يناير  09ورد من معلومات في تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن الفترة من 

 يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي : 
 الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. مواد الئحة حوكمةقامت الشركة بتطبيق جميع   -أوالً :

 القانونيين.القوائم المالية الموحدة المرفقة أعدت وفقا  للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  أن -ثانياً:

حة للبتروكيماويات وتمتلك النسبة % من رأس مال شركة الوا75تمتلك شركة الصحراء للبتروكيماويات ما نسبت    -ثالثاً:
% الشريك األجنبي شركة ليوندل بازل التي تقوم بتسويق منتجات شركة الواحة للبتروكيماويات حسب 45المتبقية 

http://www.saharapcc.com/
http://www.saharapcc.com/
mailto:shareholders@saharapcc.com
mailto:shareholders@saharapcc.com
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ما اتفق علي  سابقا  خالل إتفاقية الشراكة والتسويق. كما تمتلك شركة الصحراء للبتروكيماويات ما نسيت  
% 75( والتي بدورها تمتلك ما نسبت  TSCOصنيع والصحراء لألوليفينات )% من رأس مال شركة الت84.55

% شركة ليوندل 45( وتمتلك النسبة المتبقية SEPCمن رأس مال الشركة السعودية لاليثلين والبولي ايثلين )
لغ اء للبتروكيماويات في الشركة السعودية لاليثلين والبولي ايثلين تبرفإن نسبة شركة الصحبازل، وعلي  

ألف طن سنويا  من مادة االيثلين  45اد شركة الواحة للبتروكيماويات  بحوالي د%، وتقوم هذه الشركة بإم42.29
كمادة لقيم وكذلك يتم تبادل مادة البروبلين حسب الحاجة بين شركة الواحة للبتروكيماويات والشركة السعودية 

 الشركتين. حديدي يصل بين أنابيب لاليثلين والبولي ايثلين عبر خط

معلومات بأي عقد تكون الشركة طرفا  في  و توجد أو كانت توجد في  مصلحة جوهرية ألحد أعضاء  توجد ال -:رابعاً 
 .ي أو ألي شخص ذو عالقة باي منهممجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المال

 -اً :خامس

  . تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح 

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

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

 و هللا ولي التوفيق ،،،
 

 مجلس اإلدارة


