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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ــن  ــع م ــر املصن ــي تدي ــرة الت ــدي الخب األي
ــج  ــة إىل النتائ ــاء هــذا الوطــن، باإلضاف أبن
لإليثلــن  الســعودية  للرشكــة  القياســية 

ــن. ــويل إيثل والب

ــراتيجية  ــع اس ــة بوض ــت الرشك ــد قام وق
النمــو  يف  الرشكــة  قــدرة  مــع  متالمئــة 
موظفيهــا  طموحــات  وتحقيــق 
مبــا  االســتدامة  أجــل  مــن  ومســاهميها 
يتالئــم مــع رؤيــة 2030 التــي وضعهــا 
ــادة  ــه وزي قــادة هــذه البــالد حفظهــم الل
ــعودي و  ــباب الس ــة للش ــرص الوظيفي الف
ــادة نســبة توطــن  العمــل ســنويا عــى زي

الوظائــف.

تقديــم  إالّ   يســعني  ال  الختــام  ويف 
ــن  ــادم الحرم ــام خ ــر ملق ــكر و التقدي الش
ويل  وويل  األمــن  عهــده  وويل  الرشيفــن 
ــم  ــى ثقته ــاهمن ع ــة املس ــد و لكاف العه
ــا تجســده  ــم مل ــم الدائ املتجــددة و دعمه
ــال و  ــطة و أع ــن أنش ــراء م ــة الصح رشك
ــة، كــا أشــكر  خدمــة ومســؤولية إجتاعي
ــم  ــة عــى جهودهــم بتقدي موظفــي الرشك
ــع  ــاج مصان ــتمرارية انت ــق إس ــا يحق كل م

الرشكــة بالطاقــة القصــوى.

املهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

الســادة مساهمي الرشكة،

الســالم عليكم ورحمــة الله وبركاته

لرشكــة  مميــزاً  عامــاً  2016م  عــام  كان 
ــا  ــن م ــم م ــات بالرغ الصحــراء للبروكياوي
يشــهده قطــاع البروكياويــات مــن أزمــات 
وارتفــاع  األســعار  يف  تــدين  و  إقتصاديــة 
ومنــذ  الرشكــة  أن  إال  اللقيــم  أســعار  يف 
ــول  ــع حل ــى وض ــت ع ــة دأب ــة األزم بداي
ــرت  ــد أظه ــه الحم ــا، و لل ــة ملواجهته فعال
ــدالت  ــر ومع ــور الكب ــة التط ــج املالي النتائ
ــة التــي وصلــت لهــا مصانــع  ــاج العالي اإلنت
رشكاتنــا التابعــة بالرغــم مــن عــدم اســتقرار 
التزمنــا  مــا  محققــن  العامليــة  االســواق 
بــه تجــاه مســاهمي الرشكــة باالســتفادة 
الرشكــة  مرافــق  جميــع  مــن  القصــوى 
ليــس  املســؤولية،  نتيجــة وعينــا بحجــم 
ــا  ــة وعمالئه ــاهمن الرشك ــاه مس ــط تج فق
ــة. ــراف ذوي العالق ــع األط ــاه جمي ــل تج ب

عــى  بالركيــز  قمنــا  العــام  ففــي هــذا 
ــة  ــة للرشك ــوارد املتاح ــع امل ــتغالل جمي اس
أهــداف  حقــق  مــا  خططهــا  وتنفيــذ 
حققــت  حيــث  للرشكــة  اســراتيجية 
صافيــة  أربــاح  اللــه  بفضــل  الرشكــة 
بلغــت 409 ماليــن ريــال ســعودي، مــا 
إدارة الرشكــة  عــزز إســراتيجية مجلــس 
الســادة  عــى  نقديــة  اربــاح  بتوزيــع 
املســاهمن حيــث أوىص بتوزيــع أربــاح 
ريــال   329,096,250 وقدرهــا  إجاليــة 
ــة رأس  ــن قيم ــكل 7.5% م ــعودي مايش س
يف  توزيعــه  ماتــم  ليصــل  الرشكــة  مــال 
35% مــن رأس  أعــوام إىل  آخــر خمســة 

مــال الرشكــة باإلضافــة إىل ماتــم تخصيصــه 
مجلــس  ويعمــل  منحــة.  كأســهم  ســابقا 
ــع  ــتمرارية توزي ــدف إس ــداً له اإلدارة جاه

وثباتهــا. األربــاح 

2016م  عــام   شــهد  فقــد  الحمــد  وللــه 
الســعودية  الرشكــة  مصنــع  دخــول 
التجــاري  التشــغيل  مرحلــة  للبيوتانــول 
وذلــك يف شــهر مــارس، واملصنــع هــو األكــر  
باملنطقــة إلنتــاج 330 ألــف طــن ســنوياً 

ــف طــن  ــادي و 11 أل ــول الع ــن البيوتان م
ســنويا مــن اآليزو-بيوتانــول حيــث أدى 
ــف  ــاض تكالي ــاري إىل إنخف ــغيل التج التش
االنتــاج ملــادة البيوتايــل أكرليــت التــي 
إســترادها  مــن  بــدالً  كلقيــم  تســتخدم 

مــن الخــارج.

ــيا  ــاً قياس ــام 2016م إنتاج ــهد ع ــك ش كذل
ًمــن قبــل رشكــة الواحــة بإنتاجهــا أكــر 
ألــف طــن مــن مــادة  مــن خمســائة 
البــويل بروبلــن متجــاوزاً الطاقــة اإلنتاجيــة 
 450 تبلــغ  التــي  و  للمصنــع  املصممــة 
ــة  ــف طــن نتيجــة نجــاح أعــال الصيان أل
التــي أجريــت يف عــام 2015م و جهــود 

 أظهرت النتائج املالية
للرشكــة تطوراً كبرياً وارتفاع 

معدالت إنتاج رشكتنا 
والرشكات التابعة لها.
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كلمة الرئيس التنفيذي

الصحــراء  رشكــة  أن  أعلــن  أن  يــرين 
وبدعــم  اللــه،  بحمــد  للبروكياويــات 
ال محــدود مــن مســاهمينا الكــرام قــد 
حققــت نتائــج ممتــازة يف العــام 2016م 
عــى الرغــم مــن التحديــات الكبــرة التــي 
ــم  ــت رشكتك ــد برع ــوق. فق ــهدها الس تش
ــن  ــت م ــل ومتكن ــب، ب ــاً فحس ــس مادي لي
ــا  ــاء بخطته ــة والوف ــة عالي ــق انتاجي تحقي
مــن  انجازاتنــا  وتجســدت  اإلســراتيجية. 
واإلنتــاج  الربحيــة  يف  الزيــادة  خــالل 
وكذلــك جــودة منتجاتنــا عــر مصانعنــا 

التابعــة. ورشكاتنــا 

وقــد ســاعد تركيزنــا املســتمر عــى تحســن 
الجــودة واألداء عــى تبــوأ مكانــة متميــزة 
املحمومــة،  باملنافســة  تتســم  ســوق  يف 
فيــا ســاهم االنتهــاء مــن مــرشوع التحــول 
التأســيس  يف  2016م  عــام  أوائــل  يف 
واالندمــاج  بالتكامــل  تتســم  ملنظمــة 
تقــدم خدمــات مشــركة، ومتكنــت مــن 
ــا هــذا التحــول ومــن  االســتفادة مــن مزاي
املاليــة  التقاريــر  معايــر  تطبيــق  بينهــا 
الدوليــة )IFRS(. وبشــكل عــام، متكنــت 
ــاز  ــن انج ــام 2016م م ــالل الع ــة خ الرشك
ــة لتحقيــق  أعالهــا بكفــاءة تشــغيلية عالي

ــة. ــالة الرشك ــة ورس رؤي

ومــن حيــث مســتويات اإلنتــاج، فباإلضافــة 
البــويل  مــادة  مــن  القيــايس  اإلنتــاج  إىل 
بروبيلــن يف مصنــع الواحــة للبروكياويات، 
ــاج  ــتوى انت ــق مس ــن تحقي ــا م ــد متكن فق
ــوي  ــور القل ــع الكل ــتقر يف مصن ــهري مس ش
يف رشكتنــا التابعــة رشكــة الصحــراء ومعــادن 

.)SAMAPCO( للبروكياويــات 

التجــاري  التشــغيل  بــدء  إىل  وباإلضافــة 

الســعودية  الرشكــة  التابعــة  لرشكتنــا 
تحقيــق  يف  ســاهمت  فقــد  للبيوتانــول، 
نتائــج ايجابيــة ألعــال رشكتنــا التابعــة 
الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك. 
ــة  ــرى يف خط ــوة أخ ــك إىل خط ــر ذل ويش
ــى  ــاً ع ــس إيجاب ــع وانعك ــا للمجم ادماجن
ــك  ــالوة عــى ذل ــام 2016م. وع ــج الع نتائ

ــي ســجلت  ــج الت ــد شــهدنا أيضــاً النتائ فق
ــع  ــا التابعــة، التصني خــالل العــام يف رشكتن
ــي ســاهمت يف  ــات الت والصحــراء لألوليفين

تطلعاتنــا. تحقيــق 

تأســيس  كذلــك  2016م  العــام  وشــهد 
رشكــة الصحــراء للتســويق، والتــي ســتبارش 
نشــاطها يف العــام 2017م، مــا سيســمح 
ــة  ــم العالم ــت اس ــا تح ــع منتجاتن ــا ببي لن
التجاريــة الصحــراء للبروكياويــات ألول 
الهامــة  الخطــوة  هــذه  وســتتيح  مــرة. 
إســراتيجية أكــر عــى مبيعاتنــا وتســويقنا 
ــا، فضــالً عــن توثيــق لعالقــة أكــر  ملنتجاتن

ــا. ــا ورشكائن ــع عمالئن ــة م ربحي

ومــن دواعــي فخــري إبالغكــم بأنــه خــالل 
العــام 2016م انجزنــا 9 ماليــن ســاعة عمل 
مــا  العمــل  عــن  اصابــة مقعــدة  دون 
ــة  ــل صحي ــة عم ــيس لبيئ ــاهم يف التأس س
ــاً عــى موظفينــا وعــى  مبــا ينعكــس إيجاب

ــع.  ــاه املجتم ــئوليتنا تج مس

الشــكر  بخالــص  أتقــدم  أن  أود  وهنــا 
والتقديــر ملعــايل رئيــس مجلــس اإلدارة 
وكافــة  واملســاهمن  األعضــاء  وزمــاليئ 
رشكائنــا عــى الدعــم املتواصــل مــن بنــوك 
وعمــالء ومورديــن عــى ثقتهــم املتجــددة 
ــا أشــكر املوظفــن  ــم املســتمر، ك ودعمه

عــى جهودهــم املخلصــة واملتميــزة.

كــا ال يفوتنــي أن أتقــدم بخالــص الشــكر 
وويل  الرشيفــن  الحرمــن  خــادم  ملقــام 
ــم  ــد ـ حفظه ــده األمــن وويل ويل العه عه
الدائــم  الدعــم  عــى  ـ  جميعــاً  اللــه 
واملســتمر ملــا يحقــق االســتدامة والتوســع 
القتصادنــا  الدعــم  وتقديــم  لعمالئنــا 

الوطنــي.

صالح بــن محمد باحمدان
الرئيــس التنفيــذي - عضو مجلس اإلدارة

 تركيزنا املستمر عىل
الجودة واألداء ســاهام يف تبوأ 

مكانة هامة يف ســوق تشهد 
محموماً. تنافساً 
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مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس اإلدارة يف دورتــه الرابعــة مــن أحــد عــرش عضــواً تــم تعيينهــم بطريقــة التصويــت 

الرتاكمــي مــن قبل الجمعيــة العامة العادية العارشة بتاريــخ 1٤3٦/0٦/۰۹هـ  املوافــق 2015/03/29م، 

حيــث ينبثــق مــن هــذا املجلــس اللجــان املنصــوص عليهــا نظاميــا ويجــوز إعــادة تعيني جميــع أعضاء 

مجلــس اإلدارة، ويتــم تصنيــف األعضــاء وفقــاً للتعريفــات الــواردة باملــادة الثانيــة مــن الئحــة حوكمة 

الــرشكات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة باململكــة العربية الســعودية.
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مجلس اإلدارة

العضوية يف الرشكات املساهمة األخرىصفة العضويةاملهاماالسمم

رئيس معايل املهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزامل1
املجلس

- الرشكة السعودية العاملية للبروكياويات غر تنفيذي
)سبكيم(

- مرصف اإلمناء

- رشكة مجموعة الزامل القابضة

- الرشكة العقارية السعوديةغر تنفيذيعضوجرب بن عبدالرحمن الجرب2

- رشكة ريسان العربية للتطوير العقاري

ال يوجدمستقلعضوأحمد بن فهد الضويان3

- رشكة الغازات التابعة لرشكة سبكيممستقلعضوخالد بن عبدالله العبداللطيف*4

- رشكة أم القرى للتنمية واالعار

- رشكة حرف التقنية واملعلومات

- رشكة مكة لإلنشاء والتعمر

- مرصف الراجحيمستقلعضوسعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ5

- رشكة اسمنت ينبع

ال يوجدمستقلعضوراشد بن سيف الغرير6

- رشكة تطوير الصناعات السعوديةغر تنفيذيعضوأسامة بن عبدالعزيز الزامل7

ال يوجدمستقلعضوفهد بن حمد املحسن8

- رشكة جوتن السعودية للدهاناتمستقلعضوعبدالله بن مرعي بن محفوظ9

- رشكة كربونات السعودية

- رشكة مركز األمر سلطان الحضاري

- رشكة املعارض الدولية

- رشكة فرص للتعدين

ال يوجدمستقلعضومحمد بن عيل املسلم10

-  رشكة التصنيع والصحراء لألوليفيناتتنفيذيعضوصالح بن محمد باحمدان11

*انتهت عضويته بتاريخ 2016/12/12م

أعضاء مجلس اإلدارة و تصنيفهم ومشاركاتهم يف مجالس إدارة الرشكات املساهمة األخرى يف اململكة العربية السعودية:
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية  2016م

عدد اجتاعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية  2016م، وسجل حضور كل اجتاع موضحاً فيه الحارضين:

االجتامع األولاسم العضو
201٦/02/17م

االجتامع الثاين
201٦/05/18م

االجتامع الثالث
201٦/09/27م

االجتامع الرابع 
201٦/12/15م

اإلجاميل

4معايل املهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

4جر بن عبدالرحمن الجر

4أحمد بن فهد الضويان

3إنتهت عضويتهخالد بن عبدالله العبداللطيف

4سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ

3راشد بن سيف الغرير

4أسامة بن عبدالعزيز الزامل

4فهد بن حمد املحسن

4عبدالله بن مرعي بن محفوظ

4محمد بن عيل املسلم

4صالح بن محمد باحمدان

مجلس اإلدارة
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اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

ــة  ــة، لجن ــة التنفيذي ــم اللجن ــة ه ــان فرعي ــالث لج ــس اإلدارة ث ملجل
املراجعــة، لجنــة الرشــيحات و املكآفــأت ويف مــا يــيل وصــف لهــذه 

اللجــان:

اللجنة التنفيذية:

ــم  ــة وتقدي ــال الرشك ــام اإلدارة ألع ــة مه ــة التنفيذي ــوىل اللجن تت
مثــل  القضايــا  مختلــف  حــول  اإلدارة  مجلــس  إىل  التوصيــات 
العليــا. وتحظــى  التخطيــط االســراتيجي والتعيينــات اإلداريــة 
ــن  ــي ميك ــس اإلدارة الت ــات مجل ــة صالحي ــة بكاف ــة التنفيذي اللجن

تفويضهــا لهــا وفقــاً لعقــد تأســيس الرشكــة ونظامهــا األســايس 
الصــدد، رشيطــة أن متــارس  بهــا يف هــذا  املعمــول  والقوانــن 
اللجنــة التنفيذيــة الصالحيــات التــي فوضــت بهــا عــى النحــو 
ــس اإلدارة.  ــا مجل ــا عليه ــرارات يفرضه ــة ق ــع أي ــاىش م ــذي يت ال
اإلدارة  مجلــس  قبــل  مــن  أيضــاً  التنفيذيــة  اللجنــة  وتفــوض 
بصالحيــات تنفيذيــة محــددة مثــل تطبيــق سياســة اســتثارية 
ــات املشــريات  ــاد صفق ــة واعت ــات الرشك ــة أداء عملي ــا ومراقب م
الرئيســية ومبيعــات األصــول حســب جــدول الصالحيــات املعتمــد 
مــن مجلــس االدارة ولقــد بلغــت عــدد اجتاعــات اللجنــة يف عــام  

2016م أربعــة اجتاعــات.

أسامء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد اجتامعات اللجنة:

عدد االجتامعاتاملنصباالسم#

4الرئيسمعايل املهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل1

4عضواألستاذ سعيد بن عمر العيسايئ2

4عضواملهندس/ صالح بن محمد باحمدان3

مجلس اإلدارة
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لجنة املراجعة:

باإلضافــة إىل اللجنــة التنفيذيــة، يوجــد لــدى الرشكــة لجنــة مراجعــة 
ــم  ــن أه ــة. وم ــن اللجن ــة إىل أم ــاء باإلضاف ــة أعض ــن ثالث ــف م تتأل

املسؤوليات التي تقوم بها لجنة املراجعة ما ييل: 

•  اإلرشاف عــى إدارة املراجعــة الداخليــة يف الرشكــة مــن أجــل 
التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا يف تنفيــذ األعــال واملهــات التــي 

ــس اإلدارة. ــا مجل ــا له حدده

ــن  ــوب ع ــر مكت ــع تقري ــة ووض ــة الداخلي ــام الرقاب ــة نظ •  دراس
رأيهــا وتوصياتهــا يف شــأنه. 

ــذ اإلجــراءات  ــة تنفي ــة ومتابع ــر املراجعــة الداخلي •  دراســة تقاري
التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا.

•  التوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــن املحاســبن القانونيــن وفصلهــم 
وتحديــد أتعابهــم، ويراعــى عنــد التوصيــة بالتعيــن التأكــد مــن 

ــتقالليتهم. اس

•  متابعــة أعــال املحاســبن القانونيــن، واعتــاد أي عمــل خــارج 
نطــاق أعــال املراجعــة التــي يكلفــون بهــا أثنــاء قيامهــم بأعــال 

املراجعــة.

وإبــداء  القانــوين  املحاســب  مــع  املراجعــة  خطــة  •  دراســة 
عليهــا. ملحوظاتهــا 

•  دراســة مالحظــات املحاســب القانــوين عــى القوائــم املاليــة 
ومتابعــة مــا تــم يف شــأنها.

ــى  ــا ع ــل عرضه ــنوية قب ــة والس ــة األولي ــم املالي ــة القوائ •  دراس
شــأنها. يف  والتوصيــة  الــرأي  وإبــداء  اإلدارة  مجلــس 

ــة  ــرأي والتوصي ــداء ال •  دراســة السياســات املحاســبية املتبعــة وإب
ملجلــس االدارة يف شــأنها.

و بلغ عدد اجتاعات اللجنة يف عام  2016م أربعة اجتاعات.

أسامء أعضاء لجنة املراجعة وعدد اجتامعات اللجنة:

عدد االجتامعاتاملنصباالسم#

4الرئيساألستاذ / محمد بن عيل املسلم1

4عضواملهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل2

4عضواألستاذ/ جر بن عبدالرحمن الجر3

4أمن اللجنةاألستاذ / رشدي بن خالد الدليجان4

مجلس اإلدارة
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لجنة الرتشيحات واملكافآت:

إن وجــود لجنــة للرشــيحات واملكافــآت، هــو أحــد املســؤوليات 
الرئيســية املناطــة مبجلــس اإلدارة و تشــمل مهــات لجنة الرشــيحات 

ــيل: ــآت ومســؤولياتها ماي واملكاف

املجلــس وفقــاً  بالرتشــيح لعضويــة  اإلدارة  •  التوصيــة ملجلــس 
ــيح أي  ــدم ترش ــاة ع ــع مراع ــدة م ــر املعتم ــات واملعاي للسياس

شــخص ســبق إدانتــه بجرميــة مخلــة بالــرشف واألمانــة.

•  املراجعــة الســنوية لالحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة 
ــالت  ــدرات واملؤه ــف للق ــداد وص ــس اإلدارة وإع ــة مجل لعضوي
املطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة، مبــا يف ذلــك تحديــد الوقــت 

ــس اإلدارة. ــال مجل ــو ألع ــه العض ــزم أن يخصص ــذي يل ال

شــأن  التوصيــات يف  ورفــع  اإلدارة  مجلــس  هيــكل  •  مراجعــة 
إجراؤهــا. ميكــن  التــي  التغيــرات 

ــرتاح  ــس اإلدارة، واق ــوة يف مجل ــف والق ــب الضع ــد جوان •  تحدي
معالجتهــا مبــا يتفــق مــع مصلحــة الرشكــة.

ــتقلن، و  ــاء املس ــتقاللية األعض ــن اس ــنوي م ــكل س ــد بش •  التأك
ــة  ــغل عضوي ــو يش ــح إذا كان العض ــارض مصال ــود أي تع ــدم وج ع

مجلــس إدارة رشكــة أخــرى.

•  وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وكبــار التنفيذيــن، و يراعــى عنــد وضــع تلــك السياســات 

ــاألداء. ــط ب ــر ترتب اســتخدام معاي

ــخ  ــدا بتاري ــا واح ــام  2016م اجتاع ــة يف ع ــت اللجن ــد اجتمع و ق
2016م.  /12/15

أسامء أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت وعدد اجتامعات اللجنة:

عدد االجتامعاتاملنصباالسم#

1الرئيسمعايل املهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزامل1

1عضواألستاذ / سعيد بن عمر العيسايئ2

1عضواملهندس/ احمد بن فهد الضویان3

1أمن اللجنةاألستاذ / رشدي بن خالد الداليجان4

مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

وصف مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة و أزواجهم و أوالدهم القرص يف أسهم الرشكة للعام  201٦م:

االسم
األسهم يف 31 ديسمرب  201٦ماألسهم يف 1 يناير  201٦

صايف التغيري
نسبة التغيري

%
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينالعدد

00-1,651,500-1,651,500معايل املهندس/عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

00-1000-1000أحمد بن فهد الضويان

00-0-0خالد بن عبدالله العبداللطيف*

-21,9% - 2,133,369-7,634765-9,768,134سعيد بن عمر  قاسم العيسايئ

00-0-0راشد بن سيف الغرير

00-0-0جر بن عبدالرحمن الجر

00-2,000-2,000أسامة بن عبدالعزيز الزامل

- 96%-48،500-2,000-50,500د. عبدالله بن مرعي بن محفوظ

00-0-0فهد بن حمد املحسن

00-11,000-11,000محمد بن عيل املسلم

 +28%+ 14,000-64,000-50,000صالح بن محمد باحمدان

*انتهت عضويته بتاريخ 2016/12/12م
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وصف ألية مصلحة تعود لكبار التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القرص يف أسهم أو أدوات دين املصدر

االسم
األسهم يف 31 ديسمرب  201٦ماألسهم يف 1 يناير  201٦م

نسبة التغري %صايف التغري
أدوات الدينالعدد أدوات الدينالعدد

---0-0رشدي بن خالد الدليجان

- 100%- 76,000-0-76,000عمر بن سامل باحبيل

---0-0سعيد بن أحمد بايونس

- 94% - 51,570-3,012-54,582عيد بن سعد الجعيد

+ 8%+ 275,000295,00020,000سعيد بن عيل القرين

املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين:

يوضــح الجــدول التــايل املكافــآت والتعويضــات املدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن ممــن تلقــوا أعــى املكافــآت مــن الرشكــة 
إضافــة اىل الرئيــس التنفيــذي واملديــر املــايل خــالل العــام  2016م.

أعضاء املجلس التنفيذينيالبيان
أعضاء املجلس غري 

التنفيذيني/ املستقلني

خمسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا املكافآت 

والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل

5,372,535––الرواتب والتعويضات

15,000260,4091,470,634البدالت

200,0002,000,000910,620املكافآت الدورية والسنوية

–––الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل 

شهري أو سنوي
–––
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الشكل القانوين للرشكات التابعة

اسم الرشكة
رأس املال 

)مليون ريال سعودي(
كيفيتها

ملكية الصحراء

مبارشة وغري مبارشة
نشاطها الرئيس

املحل الرئيس لعملياتها 

ومحل تأسيسها

ذات مسئولية 1,660رشكة الواحة للبروكياويات  

محدودة مختلطة

الجبيل الصناعية إنتاج مادة الروبلن والبويل بروبلن %75

رشكة التصنيع و الصحراء 

لألوليفينات

إنشاء و إدارة و تشغيل ومتلك واالستثار 32.55%رشكة مساهمة مغلقة 2,830

يف الشاريع الصناعية وخاصة والصناعات 

البروكياوية والكيميائية وتسويق منتجاتها 

والقيام بكافة االعال  املتعلقة بها.

الجبيل الصناعية - 

الرياض

الرشكة السعودية لإليثلن 

والبويل إيثلن

ذات مسئولية 2,737.5

محدودة ومختلطة

انتاج مادة االيثيلن والروبلن والبويل %24.41

ايثيلن عايل ومنخفض الكثافة.

الجبيل الصناعية

الرشكة السعودية لحامض 

األكريليك املحدودة 

ذات مسئولية 1,777

محدودة

انشاء وادارة وتشغيل ومتلك مشاريع انتاج %43.16

حامض االكريليك ومشتقاته واملشاريع 

الصناعية البروكياوية والكيميائية.

الجبيل الصناعية - 

الرياض

الرشكة السعودية ملومنرات 

األكريليك املحدودة

ذات مسئولية 1,084.5

محدودة مختلطة

إنتاج مشتقات حمض األكريليك:%32.37

حمض األكريليك.

البيوتايل أكرليك.

ثنايئ اإليثايل هيكسل أكريليت.

حمض الجليشيل أكريليك 

الجبيل الصناعية

رشكة البوليمرات 

األكريليكية السعودية 

ذات مسئولية 416.4

محدودة مختلطة

امتالك وإدارة وتشغيل مصنع البوليمرات %32.37

فائقة االمتصاص ضمن مجمع مرشوع 

االكريالت املتكامل

الجبيل الصناعية

رشكة الصحراء و معادن 

للبروكياويات 

ذات مسئولية 900

محدودة

تصميم وإنشاء وامتالك وتشغيل مصنع %50

متكامل النتاج الكلورين و الصودا الكاوية 

املركزة باإلضافة إىل ثنايئ كلوريد األيثيلن.

الجبيل الصناعية

ذات مسئولية 486الرشكة السعودية للبيوتانول

محدودة

الجبيل الصناعيةانتاج البيوتانول العادي و األيزو بيوتانول%14.38

ذات مسئولية 0.5رشكة الصحراء للتسويق 

محدودة

تسويق و بيع بالجملة املنتجات %100

البروكياوية

الجبيل الصناعية

جــدول بالشــكل القانــوين للرشكــة، واســم كل رشكــة تابعــة ورأس مالهــا ونســبة امللكيــة فيهــا ونشــاطها الرئيــي، واملركــز الرئيــي لعملياتهــا، 
ومحــل التأســيس خــالل العــام  2016م:

الشكل القانوني للشركات التابعة
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هيكل الرشكة التنظيمي

التسويق والخدمات 
اللوجستية

تقنية املعلومات

الرئيس التنفيذي

مستشار

الهندسة 
والتصاميم

إدارة 
ضان الجودة

اإلنتاج والتشغيل

الصيانة

االسرتاتيجية العالقات العامة
وإدارة األداء

الجودة واملخاطر

التخطيط االسراتيجي 
وإدارة األداء

املالية

املحاسبة

املالية وتقينة 
املعلومات

هيكل الشركة التنظيمي

املوارد البرشية

الخدمات العامة

األمن الصناعي

املشريات واملواد

الخدمات 
املشرتكة

املشاريع
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تأسست شركة الصحراء للبتروكيماويات لتكون واحدة من 

الركائز الصناعية الرائدة في المملكة العربية السعودية، 

وبخاصة في مجال البتروكيماويات والصناعات الكيميائية.

الصحراء للبتروكيماويات التقرير السنوي 2016م
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نبذة عن الشركة



الصحراء للبتروكيماويات التقرير السنوي 182016

نبذة عن الشركة

نبذة عن الرشكة

رشكة الصحراء للبرتوكيامويات هي إحدى الرشكات السعودية املدرجة يف السوق املالية السعودية 

»تداول«، وقد تأسست رشكة الصحراء للبرتوكيامويات بتاريخ 1٤25/5/19هـ )املوافق 200٤/7/7م( 

تحت سجل تجاري رقم )1010199710( برأس مال يبلغ حالياً ٤,388 مليار ريال سعودي.

مدينــة  يف  الرئيــس  الرشكــة  مقــر  ويقــع 
الريــاض وهــي تعمــل كرشكــة قابضــة يركــز 
ــات  نشــاطها األســايس يف قطــاع البروكياوي
ــزم  ــا تلت ــعودية، ك ــة الس ــة العربي باململك
الصحــراء يف تنفيــذ نشــاطاتها بأعــى معايــر 
الجــودة يف االنتــاج مــع التزامهــا باملحافظــة 
ــع  ــا واملجتم ــالمة موظفيه ــة وس ــى البيئ ع
مــن  العديــد  يف  وتســاهم  عــام،  بوجــه 
ــن  ــركاء محلي ــع شــــ املشــاريع املشــركة م

ودوليــن يف املجــاالت التاليــة: 

ــر فــرص اســتثارية قيمــة للقطــاع  •  توف
قطاعــات  يف  الســعودي  الخــاص 
التحويليــة  البروكياويــات  صناعــة 

والبروكياويات.  

•  تأمــن التقنيــات املعــارصة والحديثــة 
لتصنيــع  املدربــة  املاهــرة  والعالــة 
عاليــة  مضافــة  قيمــة  ذات  منتجــات 
ــات  ــق ومتطلب ــية تتواف ــزات تنافس ومي

التصديــر.

•  توفــر فــرص عمــل واعــدة ملوظفيهــا مع 
الركيــز عــى تطبيــق برنامــج الســعودة 

ــة. ــع أقســام الرشك يف جمي
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رؤيتنا
ــع وتســويق املنتجــات  ــن يف تصني أن نكــون مــن املفضل
الكيميائيــة وبنــاء عالقــات مميزة مــع رشكاء اســراتيجين.

رسالتنا
ــودة  ــة الج ــة عالي ــات الكيميائي ــويق املنتج ــع وتس تصني
املحليــة والدوليــة  والقوانــن  للمواصفــات  واملطابقــة 
القابلــة للتطبيــق وتحقيــق اســتدامة تلبــي توقعــات 

العمــالء مــن خــالل التنظيــم الفعــال واملثمــر.

الصحراء للبتروكيماويات التقرير السنوي 2016م20
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حققت شركة الصحراء للبتروكيماويات أفضل الممارسات 

اإلدارية والتشغيلية خالل عام 2016م.

الصحراء للبتروكيماويات التقرير السنوي 2016م
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شركاتنا التابعة



الصحراء للبتروكيماويات التقرير السنوي 242016

)AL WAHA( شركة الواحة للبتروكيماويات

للبروكياويــات  الواحــة  رشكــة  تأسســت 
ــة ذات  ــام 2006م كرشك ــبتمر ع ــهر س يف ش
مســؤولية محــدودة وهــي مشــركة بــن 
والتــي  للبروكياويــات  الصحــراء  رشكــة 
باملائــة  وســبعن  خمســة  نســبة  متتلــك 
)75%( مــن رأســالها وبــن رشكــة بــازل 
آرايب انفيســتمنتيس إس.إي.إس التــي متتلــك 
نســبة خمســة وعرشيــن باملائــة )25%( مــن 
رأس املــال، علــاً بــأن رأســال رشكــة الواحــة 

يبلــغ 1,660 مليــار ريــال ســعودي.

وقــد تأسســت رشكــة الواحــة للبروكياويات 
بغــرض إنشــاء وامتــالك وتشــغيل مجمــع 

ــة تبلــغ 467.6  ــات بطاقــة إنتاجي بروكياوي
ألــف طــن مــن مــادة الروبلــن ســنوياً 
والتــي تســتخدم كلقيــم أويل رئيــي إلنتــاج 
ــن  ــويل بروبل ــادة الب ــف طــن مــن م 450 أل
ــواق  ــويقها يف األس ــيتم تس ــث س ــنوياً حي س
ــة  ــع الرشك ــع مصان ــة. وتق ــة والدولي املحلي
مبدينــة الجبيــل الصناعيــة باملنطقــة الرشقيــة 
ــد  ــعودية. وق ــة الســـ ــة العربي ــن اململك م
ــاري  ــغيل التج ــة التش ــة مرحل ــدأت الرشك ب

ــل 2011م. ــخ 1 أبري بتاري

رشكاتنا التابعة

%75
الصحراء
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الصحراء للبتروكيماويات التقرير السنوي 262016

)TSOC( شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات

والصحــراء  التصنيــع  رشكــة  تأسســت 
لألوليفينــات يف شــهر مايــو مــن عــام 2006م 
كرشكــة مســاهمة مغلقــة لتكــون رشكــة بــن 
للبروكياويــات  الصحــراء  مــن رشكــة  كل 
التــي متلــك حصــة )32.55%( مــن رأســالها، 
واملؤسســة العامــة للتأمينــات االجتاعيــة 
ــاهم  ــا تس ــة )7%( بين ــبعة باملائ ــبة س بنس
الــرشكات التاليــة بالنســبة املتبقيــة والبالغــة 
)60.45%( وهــي رشكــة التصنيــع الوطنيــة 
للبروكياويــات ورشكــة التصنيــع الوطنيــة 
ــة  ــة الوطني ــات والرشك لتســويق البروكياوي
ــة  ــات والرشك ــة البروكياوي ــة لتقني الخليجي
الصناعــي.  للتطويــر  الدوليــة  الوطنيــة 
وتــم تأســيس رشكــة التصنيــع والصحــراء 
لألوليفينــات )TSOC( بــرأس مــال  قــدره  
ــه  ــم زيادت ــال ســعودي. وت ــون ري 2,400 ملي
بعــد ذلــك إيل 2,530 مليــون ريــال ســعودي 

خــالل  ســعودي  ريــال  مليــون  و2,830 
عــيل  م  و2010  2009م،  املاليــة  الســنوات 
التوايل، وعدد أســهمها املصــدرة  56,600,000 
ســتة وخمســون مليون و ســتائة ألف ســهم 
متســاوية القيمــة، تبلــغ القيمة األســمية لكل 

منهــا  50  ريــال ســعودي.

لقــد تأسســت رشكــة التصنيــع والصحــراء 
لألوليفينــات )TSOC( كرشكــة قابضــة بغــرض 
االســتثار يف مشــاريع مشــركة أخــرى معينــة، 
وهــي متتلــك حاليــاً نســبة خمســة و ســبعون 
باملائــة )75%(  مــن رأســال الرشكة الســعودية 
كــا   )SEPC( ايثيلــن  والبــويل  لاليثيلــن 
متتلــك حصــة خمســة و ســتون باملائــة )%65(  
ــض  ــعودية لحام ــة الس ــال الرشك ــن رأس م م

.)SAAC( األكريليــك املحــدودة

رشكاتنا التابعة

%٣2٫55
الصحراء
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)SEPC( الشركة السعودية لإليثلين والبولي إيثلين 

لإليثلــن  الســعودية  الرشكــة  تأسســت 
والبــويل إيثلــن يف شــهر مايــو مــن عــام 
2006م كرشكــة ذات مســؤولية محــدودة 
لتكــون رشكــة املــرشوع املشــرك بــن رشكــة 
 )TSOC( التصنيــع والصحــراء لألوليفينــات
ورشكــة بــازل مويــن أورينــت انفيســتمنتس 
و  خمســة  ملكيــة  بنســبة  إس   إي.  إس. 
ســبعن باملائــة )75%( وخمســة وعرشيــن 
ومبوجــب  التــوايل،  عــى   )%25( باملائــة 
للبروكياويــات  الصحــراء  رشكــة  امتــالك 
رشكــة  رأســال  )32.55%(مــن  لنســبة 
متتلــك  لألوليفينــات  والصحــراء  التصنيــع 
رشكــة الصحــراء للبروكياويــات بطريقــة 
غــر مبــارشة نســبة )24.41%( مــن رأســال 
الرشكــة الســعودية لاليثيلــن والبــويل ايثيلــن 
  2,737.5 رأســالها  يبلــغ  والتــي   )SEPC(

مليــون ريــال ســعودي.

لإليثلــن  الســعودية  الرشكــة  تأسســت 
تطويــر  بغــرض   )SEPC( إيثلــن  والبــويل 
ــغيل  ــالك وإدارة وتش ــاء وامت ــل وإنش ومتوي
ــف  ــاج 284.8 أل ــات إلنت ــع بروكياوي مجم
طــن ســنوياً مــن الروبلــن و 1,008 آالف 
ــيتم اســتخدام  ــن س ــن اإليثل ــنوياً م طــن س
ــم  ــا كلقي ــة )80%(  منه ــن باملائ ــوايل مثان ح
خــام إلنتــاج 800 ألــف طــن ســنوياً مــن 
البــويل إيثلــن عــايل ومنخفــض الكثافــة. 
ــن  ــعودية لإليثل ــة الس ــع الرشك ــع مصن ويق
ــل  ــة الجبي ــن)SEPC(  يف مدين ــويل إيثل والب
للمملكــة  الرشقيــة  باملنطقــة  الصناعيــة 
التشــغيل  وبــدأت  الســعودية  العربيــة 
ــام 2009م. ــن ع ــو م التجــاري يف شــهر يوني

رشكاتنا التابعة

%24٫41
الصحراء
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)SAMAPCO( شركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات

ومعــادن  الصحــراء  رشكــة  تأســيس  تــم 
شــهر  يف   )SAMAPCO( للبروكياويــات 
كرشكــة  2011م  عــام  مــن  أغســطس 
بنســبة  محــدودة  مســؤولية  ذات 
كمــرشوع مشــرك بــن رشكتــي الصحــراء 
ــة  ــن العربي ــة التعدي ــات ورشك للبروكياوي
الســعودية )معــادن( برأســال يبلــغ 900 
مليــون ريــال ســعودي بنســبة 50% لــكل 

رشكــة. 

تصميــم  بغــرض  الرشكــة  تأســيس  وتــم   
وإنشــاء وامتــالك وتشــغيل مصنــع متكامــل 
ــف  ــة 227 أل ــة إنتاجي ــوي بطاق ــور القل للكل

طــن ســنوياً مــن الكلوريــن و 250 ألــف 
ــزة  ــة املرك ــودا الكاوي ــن الص ــنويا م ــن س ط
باإلضافــة إىل مصنــع ثنــايئ كلوريــد األثيلــن 
بطاقــة انتاجيــة 300 ألــف طــن ســنوياً مــن 
ــد األثيلــن، كــا يشــمل نطــاق  ــايئ كلوري ثن
املــرشوع انشــاء املنشــآت واملرافــق الداعمــة 
الجبيــل  مبدينــة  الرشكــة  مقــر  ويقــع 
ــة  ــن اململك ــة م ــة الرشقي ــة باملنطق الصناعي
العربيــة الســعودية. وقــد بــدأت الرشكــة 
مرحلــة التشــغيل التجــاري بتاريــخ 1 يوليــو 

2014م.

رشكاتنا التابعة
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)SAAC( الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة

لحامــض  الســعودية  الرشكــة  تأسســت 
شــهر  يف   )SAAC( املحــدودة  األكريليــك 
ابريــل مــن عــام 2009م كرشكــة مشــركة 
ذات مســئولية محــدودة بــن كل مــن رشكــة 
الصحــراء للبروكياويــات والتــي متتلك نســبة 
أثنــن وعرشيــن باملائــة )22%( مــن رأســالها 
لألوليفينــات  والصحــراء  التصنيــع  ورشكــة 
)TSOC( والتــي متتلك نســبة خمســة وســتون 
ــك  ــا متتل ــالها، بين ــن رأس ــة) 65%( م باملائ
رشكــة التصنيــع الوطنيــة النســبة الباقيــة 
والبالغــة ثالثــة عــرش باملائــة )13%(. ومبوجب 
للبروكياويــات  الصحــراء  رشكــة  إمتــالك 
ــع   ــة التصني ــال رشك ــبة 32.55% يف رأس م نس
فإنهــا   ،)TSOC( لألوليفينــات  والصحــراء 
ــارشة )%21.16(  ــك حصــة غــر مب ــك بذل متتل
الســعودية  الرشكــة  يف  إضافيــة  كحصــة 
 )SAAC( املحــدودة  األكريليــك  لحامــض 
ــة اىل  ــاهمتها االجالي ــبة مس ــع نس ــا يرف م

)43.16%( مبــارشة و غــر مبــارشة.

ــض  ــعودية لحام ــة الس ــال الرشك ــغ رأس يبل
االكريليــك املحــدودة )SAAC( 1,777 مليــون 

ريــال ســعودي  وتأسســت الرشكــة الســعودية 
لحامــض األكريليــك )SAAC( كرشكــة قابضــة 
بغــرض االســتثار يف مشــاريع مشــركة معينة 
ــالت  ــع االكري ــرشوع مجم ــمل م ــرى تش أخ
الرشكــة  مســاهات  وتتمثــل  املتكامــل. 
ــة )%75(  ــبعون باملائ ــة وس ــة يف خمس الحالي
ــرات  ــعودية ملومن ــة الس ــال الرشك ــن رأس م
األكريليــك املحــدودة )SAMCO(، وخمســة 
وســبعون باملائــة )75%( مــن رأســال مرشوع 
رشكــة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية 

 )SAPCO(

ونســبة ثالثــة وثالثــن باملائــة )33%( مــن 
رأس مــال الرشكــة الســعودية للبيوتانــول. 
كذلــك متتلــك الرشكــة أيضــاً وتقــوم بتشــغيل 
املرافــق والخدمــات الخاصــة مبــرشوع مبجمع 
ــات  ــك عملي ــا يف ذل ــل مب ــالت املتكام االكري
التخزيــن وإدارة املخــازن وتحميل الشــاحنات 
والنقــل ومرافــق املينــاء وميــاه التريــد  وقــد 
بــدأت الرشكــة مرحلــة التشــغيل التجــاري يف 

ــام 2014م. ــو للع األول مــن شــهر يولي

%4٣٫16

)SAMCO( الشركة السعودية لمونمرات األكريليك المحدودة

ملومنــرات  الســعودية  الرشكــة  تأسســت 
)SAMCO( يف شــهر  املحــدودة  األكريليــك 
يوليــو مــن عــام 2009م كرشكــة مشــركة ذات 
ــة  ــن الرشك ــة ب ــدودة مختلط ــؤولية مح مس
الســعودية لحامــض األكريليــك املحــدودة 
)SAAC( بنســبة خمســة وســبعون باملائــة 
Dow Chem�( ورشكــة داوكيميــكال )%75(

باملائــة  وعرشيــن  خمســة  بنســبة   )ical
)25%(، ومبوجــب امتــالك رشكــة الصحــراء 
تشــكل  إجاليــة  نســبة  للبروكياويــات 
الســعودية  43.16% مــن رأســال الرشكــة 
لحامــض األكريليــك املحــدودة )SAAC( فإنهــا 
متتلــك بذلــك حصــة غــر مبــارشة يف رأســال 
األكريليــك  ملومنــرات  الســعودية  الرشكــة 
املحــدودة )SAMCO( تبلــغ )32.37%(، علــاً 
ــرات  ــعودية ملومن ــة الس ــال الرشك ــأن رأس ب
يبلــغ   )SAMCO( املحــدودة  األكريليــك 

1,084.5 مليــار ريــال ســعودي.

تأسســت رشكــة الرشكــة الســعودية ملومنــرات 
بغــرض   )SAMCO( املحــدودة  األكريليــك 

امتــالك وتشــغيل مصنــع حامــض األكريليــك 
الخــام وحمــض األكريليــك الخــام ايثايــل 
هيكســل أكريليــت وبيوتــل اكريليــت ضمــن 
مــرشوع مجمــع األكريــالت املتكامــل، ويتــم 
ألــف  بكميــة 96  الرشكــة  مصنــع  امــداد 
ــادي  ــول الع ــادة البيوتان ــن م ــنويا م ــن س ط
ــك  مــن الرشكــة الســعودية لحامــض األكريلي
ــف طــن  ــك 100 أل املحــدودة )SAAC( وكذل
ســنوياً مــن مــادة الروبلــن بواســطة الرشكــة 
  )SEPC( الســعودية لاليثيلــن والبــويل ايثيلــن
ــرات  ــعودية ملومن ــة الس ــوم الرشك ــث تق حي
بإنتــاج   )SAMCO( املحــدودة  األكريليــك 
وبيــع 64 ألــف طــن ســنوياً مــن حامــض 
ــرات  ــة البوليم ــيل إىل رشك ــول األكري الجاليك
األكريليكيــة الســعودية )SAPCO(، إضافة إىل 
إنتاجهــا وبيعهــا لكميــة تصــل إىل 160 ألــف 
ــيل.  ــل األكري ــادة البوتي ــن م ــنوياً م ــن س ط
التشــغيل  مرحلــة  الرشكــة  بــدأت  وقــد 

ــو 2014م. ــخ 1 يولي ــاري بتاري التج
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)SABUCO( الشركة السعودية للبيوتانول

الســعودية  البيوتانــول  رشكــة  تأسســت 
مايــو  شــهر  يف   )SABUCO( املحــدودة 
محــدودة  مســئولية  ذات  2013م كرشكــة 
ــض  ــعودية لحام ــة الس ــن الرشك ــة ب مختلط
األكريليــك املحــدودة )SAAC( ورشكــة كيــان 
للكيميائيــات  صــدارة  ورشكــة  الســعودية 
بنســبة مســاهمة تبلــغ )33.3%( لــكل منهم. 
ــات  وحيــث أن رشكــة الصحــراء للبروكياوي
متتلــك نســبة إجاليــة تشــكل )%43.16( 
ــض  ــعودية لحام ــة الس ــال الرشك ــن رأس م
فإنهــا   )SAAC( املحــدودة  األكريليــك 
متتلــك بذلــك نســبة غــر مبــارشة تصــل 
علــاً  الرشكــة  رأســال  يف   )%14.38( إىل 
ــال.  ــون ري ــغ 486 ملي ــة يبل ــأن رأس الرشك ب
املــرشوع  إنشــاء  مــن  الغــرض  ويتمثــل 
وإدارة  امتــالك  يف  للبيوتانــول  املشــرك 

وتشــغيل مصنــع البيوتانــول العــادي ضمــن 
مجمــع األكريــالت املتكامــل. وســوف يقــوم 
مصنــع البيوتانــول العــادي بإنتــاج 330 ألــف 
ــادي و 11  ــول الع ــن البيوتان ــنوياً م ــن س ط
ألــف طــن ســنويا مــن األيــزو بيوتانــول 
ــن  ــة م ــة املنتج ــع الكمي ــم توزي ــوف يت وس
مــادة البيوتانــول العــادي و األيــزو بيوتانــول 
ــة، و  ــرشوع الثالث ــى رشكاء امل ــاوي ع بالتس
ــة مســؤولية  يتحمــل كل مــن الــرشكاء الثالث
الغــاز  و  بالروبلــن  والتزويــد  التوريــد 
ــاج  ــم إلنت ــر اللقي ــل توف ــن أج ــي م الطبيع
ــزو  ــادي و األي ــول الع ــن البيوتان ــم م حصته
ــه  ــر أن ــر بالذك ــويقها. الجدي ــول وتس بيوتان
بــدأ التشــغيل التجــاري يف شــهر مــارس مــن 

عــام 2016م.

%14٫38

)SAPCO( شركة البوليمرات االكريليكية السعودية

البوليمــرات االكريليكيــة  تأسســت رشكــة 
ــن  ــل م ــهر أبري ــعودية )SAPCO( يف ش الس
عــام 2012م وهــي رشكــة ذات مســؤولية 
محــدودة مختلطــة بــن الرشكــة الســعودية 
 )SAAC( املحــدودة  األكريليــك  لحامــض 
التــي تســاهم بنســبة خمســة وســبعون 
باملائــة )75%( مــن رأســالها ورشكــة ايفونــك 
األملانيــة )Evonik( التــي تســاهم بنســبة 
الـــخمسة وعرشيــن باملائــة )25%( املتبقيــة، 
ــات  وحيــث أن رشكــة الصحــراء للبروكياوي
متتلــك نســبة إجاليــة تشــكل )%43.16( 
ــض  ــعودية لحام ــة الس ــال الرشك ــن رأس م
فإنهــا   )SAAC( املحــدودة  األكريليــك 
ــك نســبة غــر مبــارشة تصــل إىل  متتلــك بذل
البوليمــرات  رشكــة  رأســال  يف   )%32.37(
علــاً   ،)SAPCO( الســعودية  االكريليكيــة 
بــأن رأســال رشكــة البوليمــرات االكريليكيــة 
الســعودية )SAPCO( يبلــغ 416.4 مليــون 

ــعودي. ــال س ري

رشكــة  انشــاء  مــن  الغــرض  ويتمثــل 
SAP� ــة الســعودية  ــرات االكريليكي )البوليم

مصنــع  وتشــغيل  وإدارة  امتــالك  يف   )CO
ــاص  ــة االمتص ــة فائق ــرات االكريليكي البوليم
ضمــن مجمــع مــرشوع االكريــالت. وســوف 
يتــم امــداد الرشكــة بـــ 64 ألــف طــن ســنوياً 
ــيل بواســطة  مــن حامــض الجاليكــول األكري
األكريليــك  ملومنــرات  الســعودية  الرشكــة 
طــن  ألــف   24 و   )SAMCO( املحــدودة 
ــن  ــة م ــة الجاف ــودا الكاوي ــن الص ــنوياً م س
رشكــة ســابك. علــا بــأن رشكــة البوليمــرات 
تنتــج   )SAPCO( الســعودية  االكريليكيــة 
البوليمــرات  مــن  ســنوياً  طــن  ألــف   80
ــا  ــي تبيعه ــة فائقــة االمتصــاص ل األكريليكي
لرشكــة ايفونــك والرشكــة الســعودية لحامض 
قــد  و   ،)SAAC( املحــدودة  األكريليــك 
بــدأت مرحلــة التشــغيل التجــاري بتاريــخ 1 

يوليــو 2014م.

%٣2٫37
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رشكاتنا التابعة

شركة الصحراء للتسويق

يف  للتســويق  الصحــراء  رشكــة  تأسســت 
ــة  ديســمر مــن العــام 2016م بنســبة ملكي
)100%( لرشكــة الصحــراء للبروكياويــات 
يشــمل  ريــال.   ألــف   )500( وبرأســال 
نشــاط الرشكــة البيــع بالجملــة للكياويــات 
وتصديرهــا  البروكياويــات  و  الصناعيــة 
نيابــة  والتســويق  تجاريــة  وتعهــدات 

ــار  ــوة يف إط ــذه الخط ــأيت ه ــر وت ــن الغ ع
للبروكياويــات  الصحــراء  إســراتيجية 
لالســتفادة مــن النمــو يف مجــال تســويق 
تكلفــة  وتقليــل  البروكياويــة  املنتجــات 
منتجــات  بتســويق  التوســع  و  التســويق 

األخــرى. الــرشكات 

%100
الصحراء
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إنجازاتنا

ــن  ــا أن نتحــدث ع ــي رسورن ــن دواع ــه مل إن
ــة  ــا رشك ــي حققته ــة الت ــازات امللحوظ االنج
الصحــراء للبروكياويــات يف عــام 2016م 
فقــد تحققــت هــذه االنجــازات بفضــل مــن 
املــوىل عــز وجــل أوالً ثــم بالتفــاين والعمــل 

ــا. ــاد ملوظفين الج

•  تحقيــق أكــر مــن 9 ماليــن ســاعة عمــل 
العمــل،  عــن  مقعــدة  إصابــات  دون 
لتوافــق معايرنــا مــع املعايــر  نظــراً 

والدوليــة. املحليــة 

ــودة  ــهادة الج ــى ش ــة ع ــازت الرشك •  ح
ISO 9000، وشــهادة RC 14000 للرعايــة 
 ISO 27001 املســئولة، وشــهادة الجــودة
الجــودة  املعلومــات، وشــهادة  ألمــن 

املخاطــر. ISO 31000 إلدارة 

•  حققــت رشكــة الواحــة أعــى ســقف 
إنتــاج بلــغ 503.000 طــن مــن املنتجات 
ــك  ــاوزة بذل ــة، متج ــودة العالي ذات الج
الطاقــة التصميميــة والوصــول ملعــدالت 
ومــن  الجميــع،  توقعــات  تجــاوزت 

ضمنهــم صاحــب التقنيــة.

ومعــادن  الصحــراء  رشكــة  •  اســتفادت 
ــاءة  ــات )SAMAPCO( بكف البروكياوي
ــاً  ــت إنتاج ــر وحقق ــم املتواف ــن اللقي م

ــور  ــاج املقــدر مــن الكل ــاً مــن اإلنت قريب
القلــوي وثنــايئ كلوريــد اإلثيلــن.

التحميــل  مــن  نســبة  أعــى  •  تحقيــق 
القلــوي وثنــايئ  واملبيعــات للكلوريــد 

اإلثيلــن. كلوريــد 

ــدره 409  ــح ق ــايف رب ــى ص ــق أع •  تحقي
ــك  ــة بذل ــال ســعودي، محقق ــن ري مالي
التأســيس،  منــذ  أربــاح  أعــى  ثــاين 

التوقعــات. كل  بذلــك  ومتجــاوزة 

واملبــادرات  األهــداف  مــن  •  االنتهــاء 
الالزمــة لتنفيــذ اســراتيجيتنا  للســنوات 

القادمــة.

•   تأسيس رشكة الصحراء للتسويق.
•  اإلنتهــاء مــن جميــع الخطــوات الالزمــة 
ــر املحاســبية  ــق املعاي للتحــول اىل تطبي
ــة IFRS ونظــام املحاســبة  ــة الدولي املالي

ــاح. ــد بنج الجدي

بنــاء  مــن  الرئيســية  املراحــل  إنهــاء   •
مــرشوع متلــك املنــازل ملوظفــي الرشكــة، 
ــط  ــا يرتب ــك وم ــاء مــن سياســة التمل واالنته
ــاً  ــكان، وقريب ــة اإلس ــق خط ــن تطبي ــا م به
ــازل  ــليم املن ــات تس ــتكال عملي ــيتم اس س

. للمســتحقن

بنــاء  مــن  الرئيســية  املراحــل  •  إنهــاء 
للرشكــة. البحــري  املخيــم 

ــالل  ــن خ ــف م ــر يف التكالي ــق وف •  تحقي
ــال  ــن ري ــغ 6 مالي ــاهم« بل ــج »س برنام

ســعودي.

•  تحقيــق أعــى إنتــاج مــن مــادة اإليثلــن 
بلــغ 1,154,681 طــن مقابــل اإلنتــاج 

املســتهدف البالــغ 1,008,000 طــن.

مــادة  مــن  إنتــاج  أعــى  •  تحقيــق 
ــل  ــن مقاب ــغ 320,759 ط ــن بل الروبيل
 283,000 البالــغ  املســتهدف  اإلنتــاج 

طــن.

ــويل  ــاج مــن مــادة الب ــق أعــى إنت •  تحقي
ايثلــن عــايل الكثافــة والبــويل ايثلــن 
ــن  ــغ 459,812 ط ــة بل ــض الكثاف منخف
ــتهدفن  ــاج املس ــل اإلنت و426,193 مقاب

لــكال املنتجــن البالــغ 400,00 طــن.

األكريليــك  حمــض  انتــاج  •  اســتقرار 
والبوليمرات األكريليكيــة فائقة االمتصاص 

والبيوتانــول وفــق املخطــط لــه

لقــد أكــدت تلــك اإلنجــازات عــى امكاناتنــا 
العاليــة لتحقيــق نجاحــات أكر يف املســتقبل 

بــإذن اللــه تعــاىل.

 أعىل سقف إنتاج من مادة البويل بروبيلني

متجاوزاً الطاقة التصميمية

 أعىل صايف ربح، محققة بذلك ثاين أكرب أرباح منذ التأسيس، 

ومتجاوزة بذلك كل التوقعات

4٠٩ 
ماليين ريال سعودي

5٠3٫٠٠٠ 
طن

إنجازاتنا

 أعىل إنتاج من مادة اإليثلني مقابل اإلنتاج املستهدف 

البالغ 1,008,000 طن

١٫١54٫٦٨١ طن
أعىل إنتاج من مادة الربوبيلني مقابل اإلنتاج املستهدف 

البالغ 283,000 طن

3٢٠٫٧5٩ طن
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ــات ألعــى  ــل« مبناســبة تحقيــق رشكــة الواحــة للبروكياوي ــل بازي ــر املقدمــة مــن رشكــة »ليوندي نســخة مــن شــهادة التقدي
معــدل إنتــاج قيــايس خــالل عــام 2016م مــن مــادة البــويل بروبيلــن بلــغ 503 آالف طــن متجــاوزة بذلــك توقعــات الجميــع 

ومــن بينهــم صاحــب التقنيــة.
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إلتزاماتنا

ــا  ــار، لتلهمن ــني االعتب ــا بع ــا ونأخذه ــي نحرتمه ــم الت ــالق والقي ــل واألخ ــن املث ــد م ــك العدي هنال

ــم  ــل والقي ــك املث ــوم. تل ــدار الي ــىل م ــداع ع ــكار واإلب ــن اإلبت ــري م ــكار والكث ــن األف ــد م العدي

ــزم أنفســنا بالتمســك بهــا وأن نكــون مــن  ــز بهــا، ونحــن نل ــي نعت ــا الت تشــكل جــزءاً مــن هويتن

الشــاكرين ملحيطنــا الــذي احتضننــا ومنحنــا فرصــة املشــاركة يف تنميــة مجتمعنــا ومملكتنــا. 

البيئــة و الجــودة واملجتمــع واملــوارد البرشيــة، جميعهــا تســتحق منــا اإلهتــامم واإللتــزام 

فقــد  ولذلــك  األربعــة.  اإللتزامــات  وتلــك  تتــامىش  التــي  والترشيعــات  التنظيــامت  بتبنــي 

حرصنــا عــىل اإللتــزام بالترشيعــات التــي تضمــن لتلــك اإللتزامــات االســتمرارية والتحقــق. 

إلتزاماتنا
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ــات،  ــراء للبروكياوي ــة الصح ــن، يف رشك نح
نــويل الكثــر مــن الركيــز عــى رعايــة بيئتنــا 
بتطويــر  قمنــا  فقــد  ولذلــك  ومحيطنــا، 
الصارمــة  القوانــن  مــن  العديــد  وتنفيــذ 
التــي تحــد مــن اإلرضار بالبيئــة، يغطــي 
ــا  ــة املســتمرة ملحيطن ــك الصيان ــا كذل تركيزن
مــن خــالل تطويــر السياســات التــي تحمــي 
بيئتنــا وتحافــظ عليهــا كــا خلقهــا لنــا 
ــة  ــة وخالي ــة ونقي ــل: نظيف ــز وج ــوىل ع امل

مــن امللوثــات والتلــوث.

نحــن نبــدي إهتامنــا باملحافظــة عــى بيئتنا 
مــن خــالل تصميــم منشــآتنا بشــكل يتوافــق 
مــع املعايــر املحليــة والدوليــة ليتســنى لنــا 
الوصــول إىل أعــى مســتويات الرعايــة يف 
هــذا املجــال. وتتمتــع  سياســاتنا يف هــذا 
ــي، إذ  ــن النواح ــر م ــرد يف كث ــدد بالتف الص
ــم  ــد تصمي ــة عن ــار البيئ ــا بعــن االعتب أخذن
مصانعنــا ومرافــق انتاجنــا، ونختــار تقنيــات 
كذلــك  بالبيئــة.  إرضارا  األقــل  التصنيــع 
ــاً  ــات محلي ــة النفاي ــات معالج ــع عملي نتاب
ــات  ــل النفاي ــع ونق ــالل جم ــن خ ــاً م ودولي
الصناعيــة إىل مــكان آمــن باســتخدام أحــدث 
هــذا  ويقلــل  منهــا.  للتخلــص  التقنيــات 
ــة  ــات فعال ــتخدام تقني ــارم باس ــد الص التقي
ــى  ــات ع ــر النفاي ــن تأث ــات م إلدارة النفاي

البيئــة بدرجــة كبــرة  وتضمــن الحصــول 
ــا.  ــة بالنســبة لن ــول البيئي ــى أفضــل الحل ع
وتتــم عمليــات رعايــة البيئــة تحــت إرشاف 
وســيطرة مهنــديس الســالمة والبيئــة يف رشكة 

الصحــراء للبروكياويــات.

وملزيــد مــن تقليــل األرضار عــى البيئــة، فإننــا 
نقــوم اآلن بتدويــر بعــض مــواد النفايــات 
إلعــادة اســتخدامها، وبالتــايل تقليــل التكاليــف 
ــن  ــص م ــكلة التخل ــايف ملش ــل إض ــر ح وتوف

ــام. ــات بشــكل ع النفاي

ــى  ــا تغط ــة لدين ــام بالبيئ ــات االهت إن عملي
كذلــك جميع جوانــب العنــارص الخارجية مثل 
ــة، فقــد  ــة الرب ــة واملــاء والهــواء. ولحاي الرب
ــاس نســبة  ــا بإعــداد برنامــج طمــوح لقي قمن
ــاه  ــى املي ــره ع ــدى تأث ــة وم ــوث يف الرب التل

ــكل دوري. ــاج بش ــع اإلنت ــة يف مواق الجوفي

البيئة

تقيدنا الصارم بتقنيات إدارة 
النفايات الفعالة ساهمت يف 

التقليل من تأثريها عىل البيئة 
بنسبة كبرية ووفرت لنا أفضل 

الحلول البيئية املالمئة.

ويف مجــال إدارة امليــاه، فنحــن نســتخدم 
ــر  ــادة تدوي ــة إع ــورة يف عملي ــات متط تقني
ميــاه البحــر، ومــن ثــم نقــوم باســتخدام 
املصانــع.  لتريــد  املعــاد تدويرهــا  امليــاه 
مــن أجــل ضــان االســتخدام اآلمــن للميــاه 
نقــوم  البيئــة،  عــى  اســتخدامها  املعــاد 
ــا  ــق م ــاء والتحق ــرارة امل ــة ح ــرة درج مبعاي
إذا كانــت خاليــة مــن املــواد الكياويــة 
قبــل إطالقهــا اىل البحــر. وتضمــن تدابــر 
ــة يف  ــات الحي ــة الكائن ــذه حاي ــالمة ه الس
ــرارة  ــن الح ــم ع ــوق الناج ــن النف ــر م البح
الخاطئــة أو نتيجــة للتلــوث، كــا مينــع ذلــك 
أيضــاً  اجبــار األســاك املحليــة مــن الهجــرة 

إىل أماكــن أخــرى.

ويف مجــال حايــة الهــواء، فــإن نقــوم بقياس 
االنبعاثــات  الصــادرة مــن املصانــع وتحليــل 
الجــوي  الغــالف  البيئــة يف  تأثرهــا عــى 
املحيــط بنــا بشــكل مســتمر، ال ســيا وإننــا 
البيئــة  والقياســات  باملعايــر  ملتزمــون 
ــد  ــعى للح ــايل نس ــدة، وبالت ــة املعتم الدولي
أقــل مســتوى  إىل  االنبعاثــات  تلــك  مــن 

ــن. ممك

طالب املدراس أثناء غرسهم للبذور برعاية الرشكة

إلتزاماتنا
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الثقافة البيئية

للبروكياويــات،  الصحــراء  رشكــة  توفــر 
تدريبيــة  برامجــاً  ودائــم،  وبشــكل دوري 
ــي  ــق الوع ــدف خل ــا به ــة ملوظفيه وتثقيفي
البيئــي لديهــم. وتســاهم مثــل هــذه الرامــج 
يف حــث املوظفــن لحايــة البيئــة داخــل 
وخــارج الرشكــة. وتلقــى مثــل هــذه الرامــج 
قبــل  مــن  ومتابعــًة  اهتامــاً  التدريبيــة 
ــئولياتها  ــم مس ــي تتفه ــة الت اإلدارة التنفيذي

ــام. ــب اله ــذ الجان ــاه ه تج

ــط عــى  ــي ال ينحــرص فق ــف البيئ إن التثقي
الصحــراء  رشكــة  يف  والعاملــن  املوظفــن 
ويشــمل  بــل  فحســب،  للبروكياويــات 
والــورش  الرامــج  تلــك  مثــل  إقامــة 
التدرييبيــة يف عــدد مــن املــدارس واملعاهــد 
الصناعيــة  الجبيــل  مدينــة  يف  والكليــات 
لخلــق  ثقافــة بيئيــة غــر محــدودة ملوظفــي 
رشكــة الصحــراء، بــل ميتــد إىل اســتضافة 
طــالب املــدارس واملؤسســات  العاملــة يف 
مدينــة الجبيــل الصناعية، وتدريبهــم ليكونوا 
مؤهلــن يف مجــال حايــة البيئــة. وباإلضافــة 
إىل ذلــك، فإننــا نرعــى العديــد مــن املؤمترات 
ــة، متاشــياً مــع  ــة بالبيئ والنــدوات ذات الصل

ــا. ــاه مجتمعن ــا تج التزامن

رعاية األنشطة البيئية

للبروكياويــات  الصحــراء  بــارشت رشكــة 
ــع  ــة ووض ــطة البيئي ــم األنش ــا لدع جهوده
برامــج للحــد مــن التدهــور البيئــي ووقفهــا. 
ــن األنشــطة  ــدداً م ــة ع ــث رعــت الرشك حي
املتعلقــة بهــذا املجــال يف الجبيــل، مثــل 
تقيمهــا  التــي  البيئيــة  األنشــطة  رعايــة 
مدرســة حــراء االبتدائيــة، ورعايــة حملــة 

ــات«. ــن النفاي ــة م ــة خالي »بيئ

االبتدائيــة  حــراء  مدرســة  نظمــت  وقــد 
العديــد مــن األنشــطة البيئيــة مثــل الحمالت 
التوعيــة  لوحــات  ووضــع  واملحــارضات 
وغــرس  الرئيســية  الطــرق  عــى  البيئيــة 
الشــتالت واملاراثــون البيئــي وابتعــاث فريــق 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــة باملدرس البيئ
املتحــدة لزيــارة املــدارس البيئيــة واالســتفادة 

ــا. ــن خراته م

اعرتاف دويل

وبعــد  الصحــراء  رشكــة  لخطــط  اســتناداً 
ــق أفضــل املارســات يف مجــال الحفــاظ  تطبي
ــات  ــة والســالمة كأحــد أهــم إلتزام عــى البيئ
الرشكــة، فقــد حصلــت إحــدى رشكاتهــا التابعــة 
وهــي رشكــة الواحــة للبروكياويــات عــى 

 OHSAS 18001و ISO 14001 شــهاديت
ــة  ــى البيئ ــاظ ع ــن بالحف ــن واملعنيت الرفيعت
ــه الحمــد. والســالمة عــى مســتوى العــامل ولل

الحملة التي رعتها الرشكة لطالب املدارس للتعريف بأهمية الحفاظ عىل البيئة

إلتزاماتنا
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Company Profile

االهتامم بالبيئة ميثل أولوية قصوى لإلدارة العليا للرشكة 

بعض موظفي الرشكة أثناء مشاركتهم يف الحملة وفد الرشكة املشارك يف حملة »بيئة خالية من النفايات«

حملة تنظيف شاطىء الفناتري برعايةرشكة الصحراء أحد الطالب املشاركني يف حملة املحافظة عىل البيئة
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الصحــراء  رشكــة  يف  نحــن  نســعى 

إىل  للوصــول  باســتمرار  للبروكياويــات 

أقــى درجــة مــن التكامــل يف منتجاتنــا، 

ــد لتحســن  ــا اىل مفهــوم جدي ــا توصلن وكل

الجوانــب،  بعــض  يف  منتجاتنــا  مــن  أيــاً 

العتــاده  املبــادرة  بزمــام  نأخــذ  فإننــا 

وتطبيقــه يف الواقــع، كــا ال نألــوا جهــداً 

معايــر  أعــى  عــى  الحصــول  ســبيل  يف 

إلتزامنــا  يشــمل  وال  ملنتجاتنــا.  الجــودة 

بجــودة منتجاتنــا فحســب، بــل ويف جميــع 

إجراءاتنــا وعملياتنــا.

إن كل ذلــك مل يكــن ليتحقــق لــوال التزامنــا 

مبفهــوم الجــودة الشــاملة حتــى يف أدق 

الصــارم  االهتــام  ذلــك  إن  التفاصيــل. 

ــا  ــيؤدي بن ــا س ــة بعملن ــل الدقيق بالتفاصي

بالتاكيــد اىل تحقيــق الجــودة التــي تحظــى 

العــامل.  أنحــاء  برضــا عمالئنــا يف جميــع 

ــداًء مــن التسلســل الهرمــي، وخطــوط  فابت

الجودة

وتفــاين  والفعالــة،  املختــرصة  اإلنتــاج 

موظفينــا يف إنجــاز املهــام املناطــة بهــم، 

التدريبيــة،  والرامــج املفيــدة والــدورات 

املفيــدة،  التدريبيــة  الــدورات  وتقديــم 

وال يشمل إلتزامنا بالجودة 
منتجاتنا ومنتجاتنا فحسب، بل 
ويف جميع إجراءاتنا وعملياتنا. 

وهكذا، فقد أنشأنا أنظمتنا 
املتكاملة والالزمة للحصول عىل 
شهادة األيزو بحلول نهاية هذا 

العام بإذن الله تعاىل.

إحدى الفعاليات التعليمية التي رعتها الرشكةالرئيس التنفيذي أثناء حفل تكريم الرشكة من قبل الهيئة امللكية

ملرافــق  الدقيقــة  الدوريــة  والصيانــة 

اإلنتــاج لدينــا، واالختبــارات الصارمــة التــي 

ــا،  ــاج يف مختراتن ــات اإلنت ــى عين تجــرى ع

والتصديــر  والشــحن  النقــل  وعمليــات 

ــك اإلجــراءات واملارســات  املنتظــم. كل تل

ــم  ــع اس ــا تض ــة ألعالن ــلة املتقن يف السلس

ــا  ــات« مرادف ــة الصحــراء للبروكياوي »رشك

ملفهــوم »الجــودة الشــاملة«.

ــة  ــزال يف بداي ــن ال ن ــك، فنح ــع كل ذل وم

ــة  ــكارات الدولي ــع كل االبت ــق، ونتاب الطري

املتعلقــة بالجــودة والتــي ندرســها ونطبقهــا 

ــن  ــد م ــق  املزي ــة تحقي ــة ملواصل يف الرشك

ــا. ــز يف أعالن ــاح والتمي النج

إلتزاماتنا
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إحدى الفعاليات التعليمية التي رعتها الرشكة
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مواردنا البرشية

نجــاح أي مؤسســة ال يتحقــق ســوى مــن خــالل 
ــة  ــا يف رشك ــك فإنن ــة لذل نجــاح مواردهــا البرشي
الصحراء للبروكياويات مقتنعون متاماً أن نجاحنا 
وســمعتنا الرفيعة لن يتحققــا دون منح موظفينا 
األولويــة الكــرى وايالئهــم كل ســبل الرعايــة 
املبــارشة. ويشــمل التزامنــا تجاهــم توفــر بيئــة 
عمــل صحيــة يف جميــع مجــاالت عملياتنــا. ومن 
خــالل قيامنــا بذلــك، فإننا ســنتمكن مــن الوصول 
إىل أقــى إنتاجية ممكنة يف بيئة صناعية مبتكرة.

استقطاب األفضل 

تلتــزم رشكــة الصحــراء للبروكياويــات باختيــار 
أفضــل املتقدمــن لشــغل الوظائــف لديهــا، 
ودامئــاَ مــا نختــار األذىك واألكــر طموحــاً منهــم، 
متاشــياً مع سياســتنا يف توظيف املرشــحن الذي 
يتمتعــون بأفضــل الخــرات واملهارات املناســبة. 
نحــن نقــدم حوافــز مغريــة تلبــي طموحاتهــم 
ونوفــر لهــم بيئة عمــل مبتكــرة تلهمهم للعمل 

بكامــل طاقاتهــم وقدراتهــم.

التدريب والتطوير

ــراء  ــة الصح ــه رشك ــذي تقدم ــم ال ــل الدع ميث
الرعايــة  للبروكياويــات ملوظفيهــا جوهــر 
وااللتــزام تجاههــم، إذ نوفر لهــم برامجاً تدريبية 
مبتكــرة تتعلــق مبهــام عملهــم ومســئولياتهم 

موظفينا

املناطــة بهــم، فضــالً عــن التدريــب عــى رأس 
العمــل يف مركــز التدريب الخاص بالرشكــة أو يف 
مراكــز تدريــب عاليــة املســتوى داخــل اململكــة 
العربيــة الســعودية أو خارجهــا. وعملت الرشكة 
خــالل عــام  2016م عــى تدريــب مايزيــد عــى 
ــا  ــة الســعودين وفق ــي الرشك ــن موظف 69% م
لرامــج التطويــر والتدريــب، كــا تــم تدريــب 
ــة ككل  ــي الرشك ــن موظف ــد عــن 98% م مايزي
يف الــدورات املطلوبــة يف مجــال األمــن والصحــة 
ــا  ــع موظفين ــاح لجمي ــة. ويت ــالمة والبيئ والس
ــة  فرصــة التعــرف عــى أحــدث النظــم التقني
واســتكالها يف مجــاالت تخصصهــم مــن خــالل 

مصــادر املعرفــة التــي نوفرهــا لهــم.

ــا الوثيــق بهــذا الجانــب  ويضمــن لنــا اهتامن
ــة  ــر بيئ ــة تطوي ــوارد البرشي ــن امل ــوي م الحي
ممتــازة  أداء  مســتويات  وتحقيــق  أعالنــا 
مــن قبــل موظفينــا، مــا يســاهم يف صنــع 
قيــادات مســتقبلية جديــدة يف رشكــة الصحــراء 

للبروكياويــات.

السعودة

ــة  ــادي الوطني ــول واألي ــر بالعق ــا نفخ ــاً م دامئ
الشــابة واملتمرســة، التــي تعطــي وتبــذل الكثر 
رؤيــة  وتحقيــق  الــذات،  إرضــاء  ســبيل  يف 
وطنهــم يف توفــر حيــاة كرميــة ألبنائــه. والتزامــاً 
ــة  ــا الحبيــب، اململكــة العربي ــا تجــاه وطنن من
ــر  ــا تطوي ــا عــى عاتقن ــد أخذن الســعودية، فق

الشــباب الســعودي للحــاق بركب التنميــة، من 
ــة  ــر عالي ــب وتطوي خــالل إعــداد برامــج تدري
املســتوى طويلــة املــدى وذات األثــر امللمــوس. 
الصحــراء  فهــا هــي رشكــة  الحمــد،  وللــه 
للبروكياويــات تــدار اليوم بعقــول وأيد وطنية 
مخلصــة تتمتــع بالهمــة العاليــة.   حيــث تصــل 
نســبة الســعودة لــدى رشكــة الصحــراء ورشكاتها 
التابعــة إىل 72% مــن مجمــل املوظفــن مقارنــة 

ــام الســابق. ــع 70% يف الع م

مرشوع متلك املنازل ملوظفي الرشكة:

ــارب  ــام 2016م  مايق ــة يف ع ــزت الرشك أنج
التســعن باملئــة مــن مــرشوع بنــاء 279 
ــل  ــة الجبي ــال ( يف مدين ــكنية ) في ــدة س وح
الصناعيــة ملوظفيهــا كجــزء مــن برنامــج 
وللــه  الرشكــة،  ملوظفــي  املنــازل  متلــك 
الحمــد ســوف يتــم تســليم كافــة الوحــدات 
2017م  عــام  يف  ملســتحقيها  الســكنية 
بحيــث يتكفــل املوظــف بتســديد كامــل 
ــك  ــه عــى فــرات وذل ــغ املســتحق علي املبل
وفقــاً للضوابــط والــرشوط حســب السياســة 
ــك  ــس اإلدارة لتمل ــل مجل املعتمــدة مــن قب
وتقــدر  للموظفــن.  الســكنية  الوحــدات 
التكلفــة اإلجاليــة لرنامــج متليــك الوحــدات 
الــرشكات  و  الرشكــة  ملوظفــي  الســكنية 
التابعــة لهــا بـــ 500  مليــون ريــال ســعودي.

توفر الرشكة العديد من برامج الدورات التدريبية ملوظفيهامترين عميل عىل اطفاء الحرائق دورة عملية عىل االسعافات األولية

إلتزاماتنا
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تنطــوي  التــي  مصالحنــا  قامئــة  وتشــمل 
تحــت برامجنــا لرعايــة املجتمــع، تقديــم 
عــدد مــن الرامــج ذات الفائــدة العامــة 
ــابقات  ــج ومس ــن برام ــدءاً م ــركة. وب واملش
ــة  ــطة الخري ــم واألنش ــرآن الكري ــظ الق حف
والرامــج  املســابقات  ودعــم  والتعاونيــة 
األساســية  للمراحــل  والعلميــة  التعليميــة 
وورش  والــدورات  والنــدوات  التعليميــة 
املروريــة  والحمــالت  التدريبيــة  العمــل 
يف  املســاهمة  وكذلــك  العامــة،  والصحــة 
كــا  والســياحية.  االجتاعيــة  الرامــج 
تفاعلــت رشكــة الصحــراء مــع وســائل االعالم 
مــن خــالل املشــاركة يف مختلــف املناســبات 
الوطنيــة مثــل االحتفــال باليــوم الوطنــي 
الرشكــة  وعقــدت  األعيــاد.  ومهرجانــات 
ممثــيل  مــع   االجتاعــات  مــن  العديــد 
القطاعــن العــام والخــاص بهــدف تعزيــز 

الثنائيــة. العالقــات 

قامــت الرشكــة بتقديــم الدعــم خــالل عــام 
ــوي  ــي  تنط ــج الت ــن الرام ــدد م 2016م لع

ــل: ــة مث ــى املســئولية االجتاعي ع

الخرييــة  الجمعيــات  برامــج  •  متويــل 
الكريــم القــرآن  لتحفيــظ 

ملواصلــة  واملعلمــن  الطــالب  •  دعــم 
امجهــم بر

التعليميــة  الهيئــات  برامــج  •  دعــم 
ــة األوىل  ــة اللبن ــة لتهيئ ــوف األولي للصف

للمجتمــع

دعم املكاتب الخريية  •

لإلســالم  اإليجابيــة  الصــورة  •  تعزيــز 
ــات  ــع كتيب ــالل توزي ــن خ ــي م الحقيق
لغــات بعــدة  االســالم  عــن  توعويــة 

•  دعم الجهـات الخريية لشـراء مستلزمات 
األرس  املحتاجة

المسؤولية االجتماعية

تهتم رشكة الصحراء بكل ما شأنه تحقيق االستفادة ملجتمعاتها. وتوفر الرشكة فرصاً متكاملة لكل 

كيان أو مؤسسة لتمكنها من تقديم برامج تعليمية أو اجتامعية مجسدة بذلك مهامها يف خدمة 

مجتمعها بشكل فعال. ووفقاً لهذه األسس، فإننا نقدم الدعم الالزم سواء كان مادياً أو معنوياً 

بناًء عىل حرصنا والتزامنا تجاه املجتمع باعتبار ان املشاركة يف مثل هذه األنشطة هو هدف نبيل 

يستحق أن نكون جزءاً منه.

•  رعايــة أنشــطة وفعاليــات مدرســة حــراء 
ــل بالجبي

ــة  ــف البيئ ــة تنظي ــة لحمل ــة الرشك •  رعاي
مــن  خاليــة  »بيئــة  عنــوان  تحــت 

2016م عــام  خــالل  النفايــات« 

•  أقامــت الرشكــة معرضــاً توعويــاً بــأرضار 
التدخــن يف مدينــة الخــر ومعرضــاً آخــر 

ــة ــي الرشك ملوظف

إلتزاماتنا
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نوفر الدعم املادي واملعنوي للمؤسسات والكيانات للمساهمة يف تطوير املجتمع، ما يؤكد عىل 
عىل التزامنا الدائم تجاه تطور ومناء املجتمع املحيل.



ملف الرشكة

المخاطر

مخاطر البيئة اإلقتصادية:

إرتفاع املنافسة يف األسواق العاملية.  •

إرتفاع أسعار املواد الخام و اللقيم.  •

املنتجــات  مبيعــات  أســعار  •  إنخفــاض 
. لبروكياويــة ا

مخاطر التمويل:

إنكاش السيولة يف األسواق.  •

مخاطر التشغيل:

ترسب املوظفن.  •

تطوير املوارد الفعالة.  •

مخاطر البيئة الترشيعية:

تغيري القوانن الرضيبية.  •

املخاطر اإلسرتاتيجية:

مخاطر تنوع يف املنتجات واألسواق.  •

اإلندماجات و اإلستحواذات املحتملة.  •

الصحراء للبتروكيماويات التقرير السنوي 2016م46
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تتفق المبادئ التوجيهية لحوكمة شركة الصحراء 

للبتروكيماويات واتجاهاتها مع أعلى المعايير.
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سياسة توزيع األرباح

ــوزع  ــة ت ــايس للرشك ــام األس ــن النظ ــن م ــادة )40( األربع ــا لل وفق
ــات  ــع املرصوف ــم جمي ــد خص ــنوية بع ــة الس ــة الصافي ــاح الرشك أرب

ــه اآليت:- ــى الوج ــرى ع ــف األخ ــة و التكالي العمومي

ــن احتياطــي نظامــي،  ــة لتكوي ــاح الصافي ــن األرب ــب 10% م •  يجن
و يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذه التجنيــب متــى 

ــال.  ــف رأس امل ــور نص ــي املذك ــغ االحتياط بل

ــس االدارة أن  ــرتاح مجل ــاًء عــى اق ــة بن ــة العادي ــة العام •  للجمعي
ــن احتياطــي  ــة لتكوي ــاح الصافي ــة مــن األرب تجنــب نســبة معين

ــة.  ــراض معين ــرض أو أغ ــه لغ ــي و تخصيص إتفاق

•  يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك دفعــة أوىل للمســاهمن تعــادل %5 
ــة عــى األقــل مــن رأس املــال املدفــوع.  خمســة يف املائ

•  يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزيــد عــن 10% عــرشة يف املائــة 
مــن الباقــي ملكافــأة مجلــس اإلدارة مــع مراعــاة األنظمــة و 
التعليــات الصــادرة مــن وزارة التجــارة و الصناعــة بهــذا الشــأن 

و يــوزع الباقــي بعــد ذلــك عــى املســاهمن كحصــة إضافيــة يف 
ــاح.  األرب

تدفــع األربــاح املقــرر توزيعهــا عــى املســاهمن يف املــكان و املواعيــد 
التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــاً للتعليــات التــي تصدرهــا وزارة 

التجــارة و الصناعــة.

ــاح  ــع ارب ــخ 12/15/ 2016م بتوزي ــس اإلدارة بتاري ــد أوىص مجل وق
نقديــة للمســاهمن عــن العــام  2016م خــالل  اجتاعــه الــذي عقــد 
مســاء يــوم الخميــس 16 ربيــع الثــاين 1438هـــ املوافــق 15 ديســمر  
ــة  ــة العادي ــة العام ــة إىل الجمعي ــل الصناعي ــة الجبي 2016م يف مدين
ــعودي  ــال س ــغ 329,096,250 ري ــى رصف مبل ــة ع ــة باملوافق للرشك
ــة  ــع 0.75 هلل ــام  2016م بواق ــة للمســاهمن عــن الع أرباحــاً نقدي
ــتكون  ــة. وس ــال الرشك ــن رأس م ــل 7.5 % م ــا ميث ــد مب ــهم الواح للس
ــداول  ــجالت ت ــن يف س ــاهمن املقيدي ــاح للمس ــع األرب ــة توزي أحقي
بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة واملتوقــع 

ــام 2017م. ــل للع ــه يف شــهر أبري ــا مبشــيئة الل انعقاده

الرقابة الداخلية

ــام   ــة أربعــة اجتاعــات خــالل ع ــة املراجعــة يف الرشك عقــدت لجن
2016 م وذلــك ملراجعــة القوائــم املاليــة وإجــراءات الرقابــة الداخليــة 
ــيل  ــابات داخ ــب حس ــن مراق ــة بتعي ــت الرشك ــا قام ــة، ك بالرشك
»ايرنســت آنــد ينــغ« للقيــام مبهــام املدقــق الداخــيل للرشكــة والــذي 

ــات خــالل عــام  2016 م، وهــي: ــع عملي ــام مبراجعــة أرب ق

إدارة املبيعات.  •

إدارة التحصيل والعمالء.  •

إدارة املوارد البرشيه.  •

عمليات إعتاد وتنفيذ املشاريع.  •

ــة  ــم املالي ــاد القوائ ــة أيضــا مبراجعــة واعت ــد قامــت اللجن هــذا وق
ــام  2016م،  ــة لع ــم الربعي ــة القوائ ــام 2015م، ومراجع ــة لع املدقق
و قامــت بعمــل تقييــم لجميــع املخاطــر املتعلقــة بعمليــات الرشكــة 
التشــغيلية و التســويقية و املاليــة وقــد قامــت لجنــة املراجعــة 
بعــرض نشــاطها ونتائــج أعالهــا ملجلــس إدارة رشكــة الصحــراء 
للبروكياويــات ومل يكــن هنــاك أي ضعــف جوهــري يف أعــال 

ــد.  ــه الحم ــام ولل ــكل ع ــة بش الرشك

علاً بأن الرشكة قامت بتوزيع األرباح عى السادة مساهمن الرشكة كا يف الجدول التايل: 

الربح املوزع للسهمطريقة التوزيعتاريخ التوزيعتاريخ االستحقاق

0.50تحويل للحساب 2016/06/15 2016/06/05

0.85تحويل للحساب 2015/03/292015/04/02

0.85تحويل للحساب2014/03/192014/04/07

0.50تحويل للحساب2013/03/302013/04/13
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وصف للمالك الرئيسيني للرشكة خالل عام  201٦م:

االسم
نهاية عام  2016مبداية عام  2016م

نسبة التغير صايف التغير
نسبة التملكعدد األسهمنسبة التملكعدد األسهم

0%7.90% 7.934,719,001%34,719,001رشكة مجموعة الزامل القابضة

0%5.90% 5.926,124,324%26,124,324املؤسسة العامة للتقاعد

حوكمة رشكة الصحراء:

ــة  ــة الرشك ــاملة لحوكم ــة ش ــام 2016م مبراجع ــة يف ع ــت الرشك قام
كــا قامــت مبراجعــة النظــام األســايس للرشكــة وفقــاً للــادة الرابعــة  
ــالت  ــت التعدي ــن مــن نظــام الــرشكات وعمل والعــرشون بعــد املائت
االزمــة عــى مــواد النظــام األســايس  وأخــذ املوافقــات الرســمية 

ــه  ــة علي ــع النظــام األســايس للموافق ــم رف ــة ليت ــات املعني ــن الجه م
ــا  ــه و في ــاء الل ــة إن ش ــة القادم ــر  العادي ــة  غ ــة العام يف الجمعي
يــيل بيــان مبــا مل تطبقــه الرشكــة مــن مــواد نظــام حوكمــة الــرشكات 

ــام 2016م: ــة للع ــة الســوق املالي ــن هيئ الصــادر م

األسباب و التفاصيلاإلجراءالفقرةاملادة

)6(

حقوق التصويت

هــل قامــت الرشكــة باإلطــالع عــى التقاريــر الســنوية للمســتثمرين د

مــن األشــخاص ذوي الصفــة االعتباريــة الذيــن يترصفــون بالنيابــة 

عــن غرهــم - مثــل صناديــق االســتثار - للتعــرف عــى سياســاتهم 

ــع أي  ــم م ــة تعامله ــن كيفي ــم الفعــيل وع ــت وتصويته يف التصوي

ــوق  ــة الحق ــى مارس ــر ع ــد يؤث ــح ق ــري يف املصال ــارب جوه تض

األساســية الخاصــة باســتثاراتهم. 

ــح للمســاهمن التصويــت عــن بعــد عــى  ــق، الرشكــة تتي ال ينطب

ــة  ــون هــذه اآللي ــة املســاهمن يتبع ــث غالبي ــة حي ــود الجمعي بن

ــخاص ذوي  ــن أي األش ــى م ــة مل تتلق ــا أن الرشك ــت، ك يف التصوي

ــر ســنوية تفصــح عــن سياســتهم يف  ــة تقاري ــة أي ــة االعتباري الصف

ــت.  التصوي

)12( 

تكوين مجلس اإلدارة

هــل إلتــزم الشــخص ذي الصفــة االعتباريــة -الــذي يحــق لــه ط

ــس اإلدارة – ــه يف مجل ــن ل ــن ممثل ــة تعي ــام الرشك ــب نظ بحس

بعــدم التصويــت عــى اختيــار األعضــاء اآلخريــن يف مجلــس اإلدارة.

النظــام األســايس نــص مينــح الجهــات  ال ينطبــق، ال يتضمــن 

اإلعتباريــة حــق تعيــن ممثلــن لهــا باملجلــس.

الحوكمة واإللتزام
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يقــر مجلس إدارة الرشكة باآليت:

•  تم إعداد ســجالت الحسابات بالشــكل الصحيح.

ــة  ــة عــى مواصل ــدرة الرشك ــر بشــأن ق •  ال يوجــد أي شــك يذك
نشــاطها. 

ــم  ــليمة وت ــس س ــى أس ــد ع ــة أع ــة الداخلي ــام الرقاب •  أن نظ
بفعاليــة تنفيــذه 

باآليت: الرشكة  تقر 

•  ال يوجــد أي أســهم أو أدوات ديــن صــادرة مــن الــرشكات 
بعــة. لتا ا

ــل،  ــة للتحوي ــن قابل ــة أي أدوات دي ــح الرشك ــدر أو متن •  مل تص
أو  اكتتــاب  حــق  مذكــرات  أو  تعاقديــة  ماليــة  أوراق  وأي 

حقــوق مشــابهة، خــال الســنة املاليــة.

•  مل تصــدر أو متنــح الرشكــة أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب 
مبوجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة 

ــابهة. ــوق مش ــاب، أو حق ــق اكتت ــرات ح أو مذك

ــرداد أو رشاء ألي  ــأي اس ــة ب ــا التابع ــة ورشكاته ــم الرشك •  مل تق
أدوات ديــن قابلــة لاســرداد.

ــل  ــوين قب ــب القان ــتبدال املحاس ــس اإلدارة باس ــويص مجل •  مل ي
ــا. ــن أجله ــن م ــرة املع ــاء الف انته

•  مل يقــم أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذيــن يف 
ــض. ــب أو تعوي ــن أي رات ــازل ع ــأي تن ــة ب الرشك

•  مل يقــم أي مــن مســاهمي الرشكــة بالتنــازل عــن أي حقــوق يف 
ــاح. األرب

عــى  تحفظــات  أي  القانــوين  املحاســب  تقريــر  يتضمــن  •  مل 
الســنوية. املاليــة  القوائــم 

ــر  ــاً للمعاي ــدت وفق ــة أع ــدة املرفق ــة املوح ــم املالي •  أن القوائ
للمحاســبن  الســعودية  الهيئــة  عــن  الصــادرة  املحاســبية 

لقانونيــن. ا

إقرارات مجلس اإلدارة

إقرارات مجلس اإلدارة

ــن  ــبته 75% م ــا نس ــات م ــراء للبروكياموي ــة الصح ــك رشك •  متتل
النســبة  الواحــة للبروكيامويــات ومتتلــك  رأس مــال رشكــة 
ــي  ــازل الت ــدل ب ــة ليون ــي رشك ــك األجنب ــة 25% الرشي املتبقي
للبروكيامويــات  الواحــة  رشكــة  منتجــات  بتســويق  تقــوم 
الرشاكــة  إتفاقيــة  خــال  ســابقاً  عليــه  اتفــق  مــا  حســب 
ــا  ــات م ــراء للبروكياموي ــة الصح ــك رشك ــام متتل ــويق. ك والتس
نســيته 32.55% مــن رأس مــال رشكــة التصنيــع والصحــراء 
ــا نســبته %75  ــك م ــا متتل ــي بدوره ــات )TSOC( والت لألوليفين
مــن رأس مــال الرشكــة الســعودية لايثلــن والبــويل ايثلــن 
ــازل،  ــدل ب ــة ليون ــة 25% رشك ــك النســبة املتبقي )SEPC( ومتتل
وعليــه فــإن نســبة رشكــة الصحــراء للبروكيامويــات يف الرشكــة 
الســعودية لايثلــن والبــويل ايثلــن تبلــغ 24.41%، وتقــوم 
هــذه الرشكــة بإمــداد رشكــة الواحــة للبروكيامويــات  بحــوايل 
25 ألــف طــن ســنوياً مــن مــادة االيثلــن كــامدة لقيــم وكذلــك 
يتــم تبــادل مــادة الربوبلــن حســب الحاجــة بــن رشكــة الواحــة 
ــن  ــويل ايثل ــن والب ــعودية لايثل ــة الس ــات والرشك للبروكياموي
عــرب خــط أنابيــب حديــدي يصــل بــن الرشكتــن. كــام قامــت 
ــكل  ــك ل ــرض رشي ــاء ق ــات بإعط ــراء للبروكياموي ــة الصح رشك
مــن رشكــة الواحــة للبروكيامويــات ورشكــة الصحــراء ومعــادن 
االكريليــك  لحامــض  الســعودية  والرشكــة  للبروكيامويــات 
وذلــك حســب العقــود املربمــة بــن األطــراف ذي العاقــة. 
ــغيل  ــإدارة وتش ــات ب ــة للبروكياموي ــة الواح ــوم رشك ــام تق ك
الواحــة  مــن رشكتــي  لــكا  املشــركة  والخدمــات  املرافــق 
للربوكيامويــات ورشكــة الصحــراء ومعــادن للبروكيامويــات. 
بتوفــر  للبروكيامويــات  الصحــراء  رشكــة  تقــوم  كــام 
ــة  ــة وتقني ــئون املالي ــمل )الش ــي تش ــركة والت ــات املش الخدم
املعلومــات والشــئون اإلداريــة والســامة واألمــن الصناعــي 
ــك لرشكتــي الواحــة  واملشــاريع وإدارة الجــودة الشــاملة( وذل
ــب  ــات حس ــادن للبروكياموي ــراء ومع ــات والصح للبروكياموي

ــام. ــربم بينه ــد امل العق

•  ال توجــد معلومــات بــأي عقــد تكــون الرشكــة طرفــاً فيــه و توجــد 
ــس  ــة ألحــد أعضــاء مجل ــه مصلحــة جوهري ــت توجــد في أو كان
إدارة الرشكــة أو للرئيــس التنفيــذي أو للمديــر املــايل أو ألي 

ــم. ــاي منه ــة ب شــخص ذو عاق
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تتكون األطراف ذات العالقة من الرشكاء والرشكات التابعة والزميلة ومجلس اإلدارة. 

خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمر 2016، قامت املجموعة باملعامالت الهامة التالية مع أطراف ذات عالقة:

2015م201٦مطبيعة املعاملةالعالقةطرف ذو عالقة

1.381.1411.022.902مبيعاتشقيقةليوندل باسل

235-تكاليف متويلية مستحقة ملساهم 

78.58944.795مشرياتشقيقةالرشكة السعودية لإلثيلن والبويل إثيلن

92.67088.280تكاليف ومرصوفات شقيقةرشكة الصحراء ومعادن للبروكياويات

5.23820.914إيرادات أخرى من طرف ذو عالقة

2.9302.306إيرادات فوائدشقيقةالرشكة السعودية لحامض االكريليك 

نتج عن املعامالت املذكورة أعاله األرصدة التالية مع األطراف ذات العالقة كا يف 31 ديسمر: 

أطراف ذات عالقة معروضة ضمن الذمم املدينة

2015م201٦م

296.251213.525باسل ورشكاتها الزميلة

296.251213.525

دفعات مقدمة إىل أطراف ذات عالقة

2015م201٦م

11.3138.382الرشكة السعودية لحامض األكريليك املحدودة

5.197-رشكة الصحراء ومعادن للبروكياويات

11.31313.579

أطراف ذات عالقة معروضة ضمن بند الذمم الدائنة واملرصوفات املستحقة واملطلوبات املتداولة األخرى

2015م201٦م

4.1673.041رشكة تصنيع والصحراء لألوليفانات

-2.316رشكة الصحراء ومعادن للبروكياويات

6.4833.041

وصف ألي صفقة بني الرشكة وأطراف ذات عالقة

إقرارات مجلس اإلدارة
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التواصل مع املساهمني:

تلتــزم رشكــة الصحــراء للبروكياويــات بتحقيــق مبــدأ العدالــة يف توفر 
املعلومــات املناســبة بغــرض مســاعدة املســاهمن واملســتثمرين عــى 
اتخــاذ القــرارات االســتثارية بنــاء عــى معلومــات صحيحــة ووافيــة، 
حيــث اتخــذت العديــد من اإلجــراءات التــي تضمن حقوق املســاهمن 
يف الحصــول عــى املعلومــات وذلــك مــن خــالل موقــع الســوق املاليــة 
“تــداول” وموقــع الرشكــة www.saharapcc.com، إضافــة إىل التزامها 

بنــرش التقاريــر املاليــة واإلعالنــات واملعلومــات الجوهريــة عــر موقــع 
ــرد  ــاهمن وال ــع املس ــل م ــى التواص ــة ع ــرص الرشك ــا تح ــداول. ك ت
عــى جميــع استفســاراتهم وتزويدهــم بكافــة املعلومــات املطلوبــة يف 
الوقــت املناســب عــن طريــق هاتــف رقــم: 3567788 013 وأيضــاً عــن 

shareholders@saharapcc.com :ــد االلكــروين ــق الري طري

التواصل مع املساهمن
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ــة مــن مــرشوع  ــة طويل ــة يف عــام 2016 بإنجــاز مرحل قامــت الرشك
ــه  ــا أقرت ــذا مل ــك تنفي ــة وذل ــبية الدولي ــر املحاس ــول إىل املعاي التح
ــام 2012  ــن “SOCPA” يف ع ــبن القانوني ــعودية للمحاس ــة الس الهيئ
والــذي يلــزم الــرشكات املســاهمة بالعمــل يف هــذه املعايــر بــدءاً مــن 

ــايل:  ــج هــذا املــرشوع الت عــام 2017م وكانــت نتائ

1.  تــم إعتــاد السياســات املحاســبية مــن قبــل مجلــس إدارة 
ــة  ــة متوافق ــم مالي ــداد قوائ ــخ 2016/12/15م إلع ــة بتاري الرشك

مــع معايــر املحاســبة الدوليــة.

2.  تــم إعــداد األرصــدة االفتتاحيــة كــا يف 1 ينايــر 2016م وكذلــك 
القوائــم املاليــة )غــر مدققــة( وفقــا للمعايــر املحاســبية الدوليــة 
ــن  ــاء م ــيتم االنته ــام 2016م. وس ــن الع ــع األول م ــك للرب وذل
إعــداد القوائــم املاليــة وفقــا للمعايــر املحاســبية الدوليــة لعــام 

ــام 2017م. ــن الع ــع األول م ــالل الرب 2016م خ

3.  تتمثــل اآلثــار الجوهريــة )غــر املدققــة( عــى األرصــدة االفتتاحية 
ــغ إجــايل قــدره  ــر 2016م مببل ــة كــا يف 1 يناي ــم املالي يف القوائ
277 مليــون ريــال ســوف ينعكــس عــى تخفيــض رصيــد األربــاح 
املبقــاة وذلــك تطبيقــا ملعيــار املحاســبة الــدويل )IFRS 1(، وفيــا 
ــكل  ــة بالش ــدة االفتتاحي ــى األرص ــرت ع ــي أث ــر الت ــيل املعاي ي

األكــر:

ــرتايض لألصــول وبســبب شــطب جــزء  ــر األف ــري يف العم •  التغ  
مــن التكاليــف التــي متــت رســملتها يف املصنــع والتــي كانــت 
ــا  ــا ولكنه ــارف عليه ــعودية املتع ــت املعايرالس ــة تح مقبول

غــر قابلــة للرســملة تحــت معايــر املحاســبة الدوليــة حســب 
املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل )IAS 16( باالضاقــة إىل تطبيــق 
ــى  ــد ع ــذي يعتم ــة )IAS 39 ( وال ــبة الدولي ــر املحاس معاي
ــك عــى اختــالف مــع  ــد وذل احتســاب معــدل خصــم الفوائ
عــى  تعتمــد  والتــي  عليهــا  املتعــارف  املعايرالســعودية 
طريقــة الخصــم الثابتــه، وبســبب إعــادة احتســاب مخصــص 

.)IAS 19( ــار ــا للمعي ــة تطبيق ــة الخدم نهاي

4.  الزالــت الرشكــة تقــوم مــع مستشــار التحــول إىل املعايــر الدوليــة 
 )IFRS 10( باالضافــة إىل املراجــع القانــوين بدراســة تأثــر املعيــار
ــك  ــج عــن ذل ــد ينت ــه ق ــا بأن ــة، عل ــم املالي ــد القوائ عــى توحي
عــدم توحيــد القوائــم املاليــة تحــت هــذا املعيــار، وتقــوم الرشكــة 
ــد جــزء  ــة بتوحي ــد تســمح للرشك أيضــا بدراســة ســبل اخــرى ق

مــن القوائــم املاليــة. 

5.  تؤكــد الرشكــة أن أيــة تغيــرات يف طريقــة عــرض القوائــم املاليــة 
ــا ال  ــتثاراتها ومطلوباته ــة و اس ــم أصــول الرشك ــرات تقيي أو تغ
ــأي شــكل  ــر ب ــر يف النظــم املحاســبية وال يؤث ــه تغي يتعــدى كون
مــن األشــكال عــى عمليــات الرشكــة األنتاجيــه وتوجهــات الرشكــة 

املســتقبلية.

6.  أن توحيــد القوائــم املاليــة أو توحيــد جــزء منهــا أو عــدم توحيــد 
ــوام  ــة يف األع ــح الرشك ــر عــى صــايف رب ــن يؤث ــة ل ــم املالي القوائ

ــتقبل.  ــا يف املس ــى نتائجه ــابقة وال ع الس

تحول الشركة لمعايير المحاسبة الدولية 

تحول الرشكة ملعاير املحاسبة الدولية 
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النتائج المالية

النتائج املالية

حققــت رشكــة الصحــراء للبروكياويــات يف عــام 2016م أرباحــاً 
صافيــة بلغــت 409.4 مليــون ريــال مقابــل 43.2 مليــون ريــال يف عــام 
ــاح بنســبة 847.7 % . ويعــود  2015م مســجلة إرتفــاع يف صــايف األرب
ــاح خــالل الفــرة الحاليــة إىل )ارتفــاع  ســبب اإلرتفــاع يف صــايف األرب
كميــات انتــاج ومبيعــات مصنــع رشكــة الواحــة خــالل الفــرة الحاليــة 
مقارنــة مــع الفــرة املاثلــه مــن العــام الســابق والــذي شــهد تنفيــذ 
ــالل  ــابقا خ ــا س ــن عنه ــة واملعل ــع الرشك ــة يف مصن ــه املجدول الصيان
عــام 2015م وعــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار املبيعــات. باألضافــة 
إىل انخفــاض خســائر الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك يف الفــرة 
ــة إىل  ــام الســابق، باالضاف ــن الع ــه م ــة بالفــرة املاثل ــة مقارن الحالي
ــات خــالل هــذه  ــع والصحــراء لألوليفين ــة التصني ــاح رشك ــاع أرب أرتف
الفــرة مقارنــة مــع الفــرة املاثلــة مــن العــام الســابق، ويعــود أيضــاً 
إىل أنخفــاض خســائر رشكــة الصحــراء ومعــادن للبروكياويــات خــالل 
الفــرة مقارنــة مــع الفــرة املاثلــه مــن العــام الســابق . ويعــود أيضــا 
ــة واالســتثارات قصــرة  ــع النقدي ــات الودائ ــد عملي ــاع عوائ إىل أرتف
ــه  ــط املوضوع ــج الخط ــا إىل نتائ ــاع أيض ــذا األرتف ــود ه ــل، ويع األج
لرفــع الكفــاءة وترشــيد النفقــات مــع زيــادة األنتــاج وبدايــة ظهــور 
األثــر املــايل مــن التشــغيل التجــاري ملــرشوع رشكــة البيوتانــول ويعــود 
ــرة  ــة للف ــة األولي ــج املالي ــة بالنتائ ــح مقارن ــايف الرب ــالف يف ص االخت

املنتهيــة يف 31 ديســمر 2016 )اثنــا عــرش شــهرا( بشــكل رئيــس اىل 
إنخفــاض األربــاح يف الــرشكات الزميلــة باإلضافــة إىل إعــاده تصنيــف 

بعــض البنــود ذات العالقــة(.

ــام  ــة بع ــام 2016 م مقارن ــة لع ــؤرشات املالي ــرز امل ــيل أب ــا ي وفي
2015 م:

ــام   ــالل ع ــعودي خ ــال س ــون ري ــح 547.1 ملي ــايل الرب ــغ إج 1.  بل
ــابق  ــام الس ــعودي للع ــال س ــون ري ــل 367.3  ملي 2016م، مقاب

وذلــك بإرتفــاع قــدره 48.95 %

2.  بلــغ الربــح التشــغييل 357.7 مليــون ريــال ســعودي خــالل عــام  
2016م، مقابــل 182 مليــون ريــال ســعودي للعــام الســابق وذلــك 

بإرتفــاع قــدره 96.54 % 

ــام  ــالل ع ــعودي خ ــال س ــون ري ــح 409.4 ملي ــايف الرب ــغ ص 3.  بل
الســابق  للعــام  ريــال ســعودي  مليــون   43.2 مقابــل  2016م، 

ريــال   0.93 2016م(   ( عــام  الســهم خــالل  ربحيــة  4.  بلغــت 
ــك  ــابق وذل ــام الس ــعودي للع ــال س ــل 0.10 ري ــعودي، مقاب س

بإرتفــاع قــدره 830 %

ملخص األصول والخصوم ونتائج االعامل للسنوات الخمسة املاضية:

)آالف الرياالت ماعدا ربحية السهم(

 201٦ 20122013201٤2015البيان

1,525,8942,377,9841,904,2051,424,3721,820,21٤املبيعات

1,751,9272,075,1102,179,1401,937,6672,٦82,٦٤7إجايل األصول املتداولة

6,748,8446,578,6086,310,9556,553,382٦,٤0٤,277إجايل األصول الثابتة

8,500,7718,653,7188,490,0958,491,0499,08٦,92٤إجايل االصول

700,532629,739582,728370,079٦8٤,17٦إجايل الخصوم املتداولة

1,983,3531,760,3861,562,8142,047,0022,1٤2,979إجايل الخصوم الثابتة

2,683,8852,390,1252,145,5422,417,0812,827,155إجايل الخصوم

5,418,2545,794,4335,817,3915,499,1665,٦90,0٦٤اجايل حقوق املساهمن

20٤,٤50570,775385,378٤3,181٤09,٤02صايف الربح

0,٤71,300.880.100.93ربحية السهم )ريال(
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%٩٦٫٥٤+

%٨4٧٫٦٩+ %٤٨٫٩٥+
أبرز املؤرشات املالية لعام  201٦م مقارنة بعام 2015م:

تطور املبيعات والدخل من العمليات وصايف الدخل للسنوات الخمسة املاضية:

ــالل  ــعودي خ ــال س ــون ري ــح 547.1 ملي ــايل الرب ــغ إج بل

2016م مقارنــة بـــ 367.3 مليون ريــال للعــام الســابق.

وبلغــت األربــاح التشــغيلية 357.7 مليــون ريــال خــالل 

عــام 2016م، مقارنــة ب 182 مليــون ريــال للعــام الســابق.

ربحيــة الســهم وصــل 0.93 ريــال خــالل 2016م مقابــل 0.10 

ريــال للعام الســابق.

أرباحــا صافيــة وصلــت 409.4 مليــون ريــال ســعودي خــالل 

2016م مقارنــة 43.2 مليــون ريــال للعــام الســابق

%٨3٠+
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%3٤ %2٤

%1 %7

%1٤

%18 %2
داخل اململكة آسيا

الواليات املتحدة األمريكية الرشق األوسط

الهند

أفريقيا دول مجلس التعاون الخليجي

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

ارتفــاع كميــات انتــاج ومبيعــات مصنــع رشكــة الواحــة خــالل الفــرة 
الحاليــة مقارنــة مــع الفــرة املاثلــه مــن العــام الســابق والــذي شــهد 
ــابقا  ــا س ــن عنه ــة واملعل ــع الرشك ــة يف مصن ــه املجدول ــذ الصيان تنفي
ــات.  ــعار املبيع ــاض أس ــن انخف ــم م ــى الرغ ــام 2015م وع ــالل ع خ
باألضافــة إىل انخفــاض خســائر الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليك 
يف الفــرة الحاليــة مقارنــة بالفــرة املاثله مــن العام الســابق، باالضافة 
إىل أرتفــاع أربــاح رشكــة التصنيــع والصحــراء لألوليفينــات خــالل هــذه 
الفــرة مقارنــة مــع الفــرة املاثلــة مــن العــام الســابق، ويعــود أيضــاً 
إىل أنخفــاض خســائر رشكــة الصحــراء ومعــادن للبروكياويــات خــالل 

الفــرة مقارنــة مــع الفــرة املاثلــه مــن العــام الســابق . ويعــود أيضــا 
ــة واالســتثارات قصــرة  ــع النقدي ــات الودائ ــد عملي ــاع عوائ إىل أرتف
ــه  ــط املوضوع ــج الخط ــا إىل نتائ ــاع أيض ــذا األرتف ــود ه ــل، ويع األج
لرفــع الكفــاءة وترشــيد النفقــات مــع زيــادة األنتــاج وبدايــة ظهــور 
األثــر املــايل مــن التشــغيل التجــاري ملــرشوع رشكــة البيوتانــول ويعــود 
ــرة  ــة للف ــة األولي ــج املالي ــة بالنتائ ــح مقارن ــايف الرب ــالف يف ص االخت
املنتهيــة يف 31 ديســمر 2016 )اثنــا عــرش شــهرا( بشــكل رئيــس اىل 
إنخفــاض األربــاح يف الــرشكات الزميلــة باإلضافــة إىل إعــاده تصنيــف 

بعــض البنــود ذات العالقــة.

التحليل الجغرايف لإليرادات

تتــم عمليــات  التســويق وبيــع منتجــات الرشكــة يف كل األســواق املحليــة وأســواق الــرشق األوســط واألســواق العامليــة، ويبــن الرســم البيــاين 
التــايل التوزيــع الجغــرايف ملبيعــات رشكــة الصحــراء للبروكياويــات خــالل عــام  2016م.

)مالين الرياالت السعودية(

نسبة التغري%التغريات +/-عام 201٦معام   2015مالبيان

48.96% +367.3547.1179.8الربح اإلجايل

96.54%+ 182357.7175.7الدخل من العمليات الرئيسية 

847.69%+ 43.2409.4366.2صايف الدخل
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المدفوعات النظامية المستحقة

النتائج املالية

املدفوعات النظامية الجهة

حتى 2015/12/31م

املدفوعات النظامية 

حتى 12/31/ 201٦م

17,8971,298,199الرسوم الجمركية

40,645,62345,850,447الزكاة والرضيبة

9,130,8299,716,250املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعية

327,985188,265تكاليف تأشرات وجوازات

688,474755,031أخرى
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مديونية الرشكة والرشكات التابعة

رشكة الصحراء للبرتوكيامويات: 

قيمة القرضمدة القرضالجهة املقرضة
ما تم سداده يف عام  201٦ 

م
املتبقيتاريخ انتهاء القرض

 475,000,000 ريال سعودي2026م25,000,000 ريال سعودي500 مليون ريال سعودي10 سنواتالبنك السعودي الريطاين

قرض دوار2017م-300 مليون ريال سعوديسنة واحدةبنك الرياض )قرض دوار(

قرض دوار2017م-300 مليون ريال سعوديسنة وحدةالبنك السعودي لالستثار

رشكة الواحة للبرتوكيامويات: 

املتبقيتاريخ انتهاء القرضما تم سداده يف عام 2016مقيمة القرضمدة القرضالجهة املقرضة

1,728,320,000 ريال سعودي2026م117,840,000 ريال سعودي1,964,000,000 ريال سعودي13 سنةبنوك تجارية )مالحظة 1(

قرض دوار2017مقرض دوار262,500,000  ريال سعوديسنة واحدةبرنامج دعم الصادرات السعودي

مالحظة1: البنوك هي: البنك السعودي الفرني، البنك السعودي الريطاين  

رشكة الصحراء و معادن للبرتوكيامويات: 

املتبقيتاريخ انتهاء القرضما تم سداده يف عام 2016مقيمة القرضمدة القرضالجهة املقرضة

574,375,518 ريال سعودي2027م42,027,476 ريال سعودي696,110,123 ريال سعودي13 سنةبنوك تجارية )مالحظة 1(

842,000,000 ريال سعودي2021م 28,000,000 ريال سعودي900,000,000 ريال سعودي7 سنواتصندوق التنمية الصناعي السعودي 

 660,000,000 ريال سعودي13 سنواتصندوق االستثارات العامة
30,000,000 ريال سعودي

557,400,000 ريال سعودي2027م

مالحظة1: البنوك هي: البنك السعودي الريطاين، بنك الرياض، البنك الفرني

مديونية الشركة والشركات التابعة
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مديونية الرشكة والرشكات التابعة

الرشكة السعودية للبيوتانول:

املتبقيتاريخ انتهاء القرضما تم سداده يف عام  201٦مقيمة القرضمدة القرضالجهة املقرضة

865,000,000 ريال سعودي2023م-865,000,000 ريال سعودي8 سنواتصندوق التنمية الصناعي السعودي

الرشكة السعودية لإليثلني و البويل اثيلني:

املتبقيتاريخ انتهاء القرضما تم سداده يف عام  201٦مقيمة القرضمدة القرضالجهة املقرضة

2,671,302,000 ريال سعودي2021م533,299,500 ريال سعودي3,737,901,000 ريال سعودي9 سنواتبنوك تجارية )مالحظة 1(

مالحظة1: البنوك هي: أبيكورب، البنك السعودي الفرني، بنك األهيل، بنك الرياض، بنك االستثار، البنك السعودي الريطاين، البنك الوطني العريب، سامبا.

الرشكة السعودية لحامض األكريليك املحدودة:

املتبقيتاريخ انتهاء القرضما تم سداده يف عام  201٦مقيمة القرضمدة القرضالجهة املقرضة

1,745,000,000 ريال سعودي2021م1,800,000,0000 ريال سعودي7 سنواتصندوق التنمية الصناعي السعودي

3,555,554,016 ريال سعودي2028م121,625,956 ريال سعودي3,915,021,642 ريال سعودي13 سنةبنوك تجارية )مالحظة 1(

مالحظة1: البنوك هي: البنك السعودي الريطاين، البنك األهيل، بنك الرياض، البنك الفرني، سامبا، البنك الهولندي، االمناء، بنك الجزيرة
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إدارة العالقات العامة

هاتف: 7777 356 )13( 966+

فاكس: 9900 358 )13( 966+

public_relations@saharapcc.com :الريد اإللكروين

عالقات املساهمن

هاتف: 7788 356 )13( 966+

فاكس: 8844 358 )13( 966+

shareholders@saharapcc.com :الريد اإللكروين

صندوق بريد: 11166

الجبيل 31961

مدينة الجبيل الصناعية

الصحراء للبتروكيماويات
رشكة مساهمة سعودية




