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التقــريـــــر  الســــنوي  ٢٠١٨م

 نجـــاحـنا
تميـزه الخـبرة
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية
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صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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 كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

معايل املهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

ــن  ــاهمني ع ــى املس ــة ع ــاح نقدي ــع أرب ــة بتوزي ــس إدارة الرشك ــرار مجل ق
الســنة املاليــة 2018 والتــي بلغــت أربعامئــة ومثانيــة وثالثــون مليــون 
وســبعامئة وخمســة وتســعون ألــف ريــال )438,795,000( ريــال ســعودي 

ــة. ــال الرشك ــة رأس م ــن قيم ــة )10%( م ــرشة باملائ ــادل ع ــا يع أي م
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السادة مساهمي رشكة الصحراء للبرتوكيامويات  
املحرتمني

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ــاء  ــاليئ أعض ــن زم ــة ع ــي ونياب ــن نف ــة ع أصال
ــات،  ــراء للبرتوكياموي ــة الصح ــس إدارة رشك مجل
الســنوي  التقريــر  لكــم  أقــدم  أن  يســعدين 
النتائــج  واملتضمــن  2018م  املــايل   للعــام 
ــة  ــطتها املختلف ــة وأنش ــاريع الرشك ــة ومش املالي
املاليــة  للســنة  املاليــة  القوائــم  إىل  باإلضافــة 

2018م. ديســمرب   31 يف  املنتهيــة 

عــى النطــاق التشــغييل ملشــاريع الرشكــة، فلقــد 
ــت  ــث أعلن ــزاً، حي ــاً ممي ــام 2018م عام كان الع
ــون  ــاح بلغــت ٥00 ملي ــق أرب الرشكــة عــن تحقي
الشــاملة  الصيانــة  إجــراء  مــن  الرغــم  عــى 
الواحــة  رشكــة  ملصانــع  الرابــع  الربــع  خــالل 
ومعــادن  الصحــراء  ورشكــة  للبرتوكيامويــات 
للبرتوكيامويــات والــذي ســيكون لــه األثــر اإليجايب 

يف العــام 2019م القــادم بــإذن اللــه تعــاىل.

أيضــاً وللــه الحمــد انعكــس أداء الــرشكات التابعــة 
عــى نتائــج الرشكــة املاليــة بشــكل مثمــر خــالل 
العــام بالرغــم مــن الصعوبــات االقتصاديــة، مــام 
ــع  ــة بتوزي ــس إدارة الرشك ــرار مجل ــه ق ــج عن نت
أربــاح نقديــة عــى املســاهمني عــن الســنة املاليــة 
2018م والتــي بلغــت أربعامئــة ومثانيــة وثالثــون 
مليــون وســبعامئة وخمســة وتســعون ألــف ريــال 
)438,79٥,000( ريــال ســعودي اي مــا يعــادل 
عــرشة باملائــة )10%( مــن قيمــة رأس مــال الرشكة.

ــئ  ــاج املتكاف ــرشوع االندم ــق مب ــام يتعل ــا في أم
بــني رشكــة الصحــراء للبرتوكيامويــات والرشكــة 
»رشكــة  للبرتوكيامويــات  العامليــة  الســعودية 
ســبكيم« فقــد حققــت تقدمــاً إيجابياً يف دراســات 
التحقــق واالســتقصاء التأكيديــة والتــي أشــارت إىل 
ــاج املقــرتح ســيؤدي اىل نقلــة نوعيــة  أن االندم
ــة  ــة الفني ــن الناحي ــني م ــامل الرشكت ــة ألع إيجابي
واالقتصاديــة والتســويقية، ومبــا يصــب يف مصلحــة 

ــد  ــام وق ــني وموظفيه ــاهمي الرشكت ــن مس كل م
ــة  ــة »اتفاقي ــذ امللزم ــة التنفي ــا إتفاقي ــم إبرامه ت
تنفيــذ الصفقــة« فيــام يتعلــق باالندمــاج املتكافئ 

ــه.  ــم إعالن حســب مــا ت

ومتاشــيا مــع أهــداف رؤيــة اململكــة العربيــة 
الســعودية 2030 والتــي تهــدف إىل خلــق قطــاع 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــر يف اململك ــاص مزده خ
فإنــه مــن املتوقــع أن تحقــق الصفقــة منافــع 
ذلــك  مبــا يف  للرشكتــني،  متعــددة  اســرتاتيجية 
تعزيــز تنــوع املنتجــات، وتنويــع إمــدادات املــواد 
األوليــة، و زيــادة الحجــم واملرونــة للرشكتــني 
ــر  ــم بالتغ ــذي يتس ــات ال ــاع البرتوكياموي يف قط
والتطــور املتســارع يف اململكــة العربيــة الســعودية 
أو عــى املســتوى العاملــي ســواء، و تعزيــز القــدرة 
التنافســية واإلمكانيــات املتكاملــة لــكال الرشكتــني 
وتشــغيلية  تجاريــة  فوائــد  تحقيــق  بهــدف 
ــة  ــدرة اإلنتاجي ــاءة والق ــز الكف ــة، و تعزي وعملي
لألصــول الصناعيــة القامئــة يف مدينــة الجبيــل 
، وإنشــاء منصــة ذات مــوارد  لــكال الرشكتــني 
ماليــة أفضــل متكنهــا مــن الوصــول ألســواق املــال 
ــة  ــربات إنتاجي ــا خ ــون لديه ــهل، ويك ــكل أس بش
وتكنولوجيــة أفضــل وذلــك لالســتفادة مــن فــرص 

ــة. ــة والعاملي ــو املحلي النم

وختامــاً يطيــب ملجلــس اإلدارة أن يتقــدم بجزيــل 
الحرمــني  خــادم  مقــام  إىل  والعرفــان  الشــكر 
الرشيفــني، وســمو ويل عهــده األمــني، والحكومــة 
الرشــيدة عــى مــا قدمــوه ويقدمونــه لدعــم 
القطاعــات االقتصاديــة للمســاهمة يف تحقيــق 
رؤيــة اململكــة 2030، الســيام الدعــم غــر املحدود 
للقطــاع الصناعــي يف اململكــة، وعــى دعمهــا 
الصناعيــة  البيئــة  تطويــر  املعتــاد يف  وســعيها 
ــام  ــات م ــع الجه ــدم جمي ــا يخ ــتثامرية مب واالس

ســينعكس ايجابيــا عــى االقتصــاد الوطنــي.

املهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

 نســبة توزيع األرباح
 من رأس مال 

الرشكة

2017م

 نســبة توزيع األرباح
 من رأس مال 

الرشكة

2018م

%10

%10
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رؤيـتـنــــا

املفضلــني يف تصنيــع وتســويق  نكــون مــن  أن 
ــاء عالقــات مميــزة مــع  املنتجــات الكيميائيــة وبن

اســراتيجيني. رشكاء 
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رسـالـتـنــــا

تصنيع وتســويق املنتجات الكيميائيــة عالية الجودة 
واملطابقــة للمواصفــات والقوانــني املحليــة والدوليــة 
القابلــة للتطبيــق وتحقيــق اســتدامة تلبــي توقعات 

العمــالء مــن خــالل التنظيــم الفعــال واملثمــر.
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نبذة عن الشركة

رشكــة الصحــراء للبروكيامويــات هــي إحــدى الــرشكات الســعودية املدرجــة يف الســوق املاليــة 
الســعودية " تــداول " وقــد تأسســت رشكــة الصحــراء للبروكيامويــات بتاريــخ 1425/5/19هـــ 
ــاً  ــغ حالي ــال يبل ــرأس م ــم )1010199710( ب ــاري رق ــجل تج ــت س ــق 2004/7/7م( تح )املواف

ــال ســعودي ــار ري 4,388 ملي

ومقرهــا الرئيــس يف مدينــة الريــاض وهــي تعمــل كرشكــة قابضــة 

باململكــة  البرتوكيامويــات  قطــاع  يف  األســايس  نشــاطها  يرتكــز 

ــاطاتها  ــذ نش ــراء يف تنفي ــزم الصح ــام تلت ــعودية ، ك ــة الس العربي

ــى  ــا باملحافظــة ع ــع التزامه ــاج م ــر الجــودة يف االنت بأعــى معاي

البيئــة وســالمة موظفيهــا واملجتمــع بوجــه عــام، وتســاهم يف 

العديــد مــن املشــاريع املشــرتكة مــع شــــــركاء محليــني ودوليــني 

ــة:  ــاالت التالي يف املج

ــة للقطــاع الخــاص الســعودي يف  ــرص اســتثامرية قيم ــر ف توف  •

قطاعــات صناعــة البرتوكيامويــات التحويليــة والبرتوكيامويــات.

تأمــني التقنيــات املعــارصة والحديثــة والعاملــة املاهــرة املدربــة   •

لتصنيــع منتجــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة وميــزات تنافســية 

تتوافــق ومتطلبــات التصديــر.

توفــر فــرص عمــل واعــدة ملوظفيهــا مــع الرتكيــز عــى تطبيــق   •

ــة. ــام الرشك ــع أقس ــعودة يف جمي ــج الس برنام
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Organizational Structure
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المسئولية اإلجتماعية

النسائية  الخرية  الجمعية  مكاتب  تأثيث   •
بالجبيل )وهج(

لألطفال  املفتوح  والتثقيفي  الرتفيهي  اليوم   •
املصابني بداء السكري بالجبيل.

حفل تكريم حافظات القرآن الكريم بالجبيل.  •

بالجبيل  الشبايب  الريايض  الدوري  برنامج   •
)رسالة(.

اليوم العاملي ملكافحة الفقر.  •

تجهيزات مسجد املطرفية بالجبيل.  •

املخدرات  مبضار  للتعريف  توعوي  برنامجة   •
لطاللب املدارس.

كسوة الشتاء  •

للتخصصات  األول  الصحي  الجبيل  مؤمتر   •
الصحية.

بطولة كرة السلة للهواة بالجبيل.  •

العربية  للمملكة  الوطني  اليوم  ذكرى   •
السعودية.

إفطار مركز الجاليات بالجبيل الصناعية.  •

•   برنامج تهيئة وصيانة املساجد لشهر رمضان 
املبارك.

•   برنامج إفطار صائم لألرس املحتاجة بالجبيل.

•   جوائز الدورة القرآنية الصيفية السادسة عرش 
بالجبيل.

برنامج إفطار الجاليات وتسير رحالت العمرة   •
بالجبيل.

مدرسة اإلحساء الثانوية.  •

املهرجان البحري الثالث بالجبيل.  •

الحفل الختامي لطالب جمعية متالزمة داون   •
)إرادة(.

ملتقى العنف املدريس بني الواقع واملأمول.  •

اليوم املفتوح والعشاء الخري ملدرسة نسيبة   •
بنت كعب بالجبيل.

أنشطة فريق هواة امليش للعام 2018 بالجبيل.  •

حفل متقاعدي أمن املنشآت.  •

لتحفيظ  الخرية  للجمعية  الختامي  الحفل   •
القرآن الكريم.

حفل الجمعية الخرية لرعاية األيتام )بناء(.  •

الوقف الخري للفقراء واملحتاجني بالجبيل.  •

صندوف املناسبات التابع ملحافظة الجبيل.  •

جمعية األطفال املعاقني.  •

نادي الفروسية بالجبيل.  •

مركز تنمية املهارات للرعاية النهارية لألطفال   •
ذو االحتياجات الخاصة.

الخرية  املكفوفني  لجمعية  الحج  حملة   •
)كفيف(.

املتوسطة السادسة للبنات بالجبيل.  •

نادي سمو النسايئ للتوست ماسرتز.   •

 تســعى رشكــة الصحــراء إىل أن تكــون رشكــة رائــدة يف مجــال املســئولية اإلجتامعية 
مــن خــالل تحقيــق النمــو واإلســتدامة يف برامجهــا ومشــاريعها املجتمعيــة. لقــد 
قطعــت الصحــراء عهــداً عــى نفســها لتحقيــق إلتزاماتهــا لخدمــة الفــرد واملجتمع 
كجــزء ال يتجــزأ مــن قيامهــا وأهدافهــا لخدمة مختلف فئــات وقطاعــات املجتمع.

فلقــد قامــت الرشكــة بتقديــم الدعــم املــايل واملعنــوي خــالل عــام 2018م لعــدد 
ــا  ــت فيه ــي راع ــة والت ــئولية اإلجتامعي ــى املس ــوي ع ــي تنط ــج الت ــن الربام م
التنــوع مــن حيــث فئــات املســتفيدين ســواء الجهــات الخريــة، أو التعليميــة 
ــال ال الحــر،  ــبيل املث ــى س ــة. فع ــالت التوعوي ــة والحم واألنشــطة اإلجتامعي

قامــت بدعــم ورعايــة: 

3٥

300

120,000

 عدد املستفيدين
خالل عام 2018م

 عدد الربامج الخدمية والتوعوية
خالل عام 2018م

 عدد إجتامعات العمل
خالل عام 2018م

أكرث من

أكرث من

أكرث من
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تأسســت رشكــة الواحــة للبروكيامويــات يف شــهر ســبتمرب عــام 2006م كرشكــة ذات 
ــي  ــات والت ــراء للبروكياموي ــة الصح ــني رشك ــركة ب ــي مش ــدودة وه ــؤولية مح مس
متتلــك نســبة خمســة وســبعني باملائــة )75%( مــن رأســاملها وبــني رشكــة بــازل آرايب 
انفيســتمنتيس إس.إي.إس التــي متتلــك نســبة خمســة وعرشيــن باملائــة )25%( مــن 
رأس املــال، علــامً بــأن رأســامل رشكــة الواحــة يبلــغ 1,660 مليــار ريــال ســعودي.

وقــد تأسســت رشكــة الواحــة للبرتوكيامويــات 
مجمــع  وتشــغيل  وامتــالك  إنشــاء  بغــرض 
 467.6 تبلــغ  إنتاجيــة  بطاقــة  برتوكيامويــات 
ــي  ــنوياً والت ــني س ــادة الربوبل ــن م ــن م ــف ط أل
ــف  ــاج 4٥0 أل ــم أويل رئيــي إلنت تســتخدم كلقي
ــث  ــنوياً حي ــني س ــويل بروبل ــادة الب ــن م ــن م ط

ــة.  ــة والدولي ــواق املحلي ــويقها يف األس ــيتم تس س
وتقــع مصانــع الرشكــة مبدينــة الجبيــل الصناعيــة 
العربيــة  اململكــة  مــن  الرشقيــة  باملنطقــة 
مرحلــة  الرشكــة  بــدأت  وقــد  الســـــعودية. 
أبريــل 2011م.  1 بتاريــخ  التجــاري  التشــغيل 

 شركة الواحة للبتروكيماويات 
)Al Waha(

 %75

الشركات التابعة لشركة الصحراء للبتروكيماويات:
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تأسســت رشكــة التصنيــع والصحــراء لألوليفينــات يف شــهر مايــو مــن عــام 2006م كرشكــة 
مســاهمة مغلقــة لتكــون رشكــة بــني كل مــن رشكــة الصحــراء للبروكيامويــات التــي متلــك 
حصــة )32.55%( مــن رأســاملها، واملؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة بنســبة ســبعة 
باملائــة )7%( بينام تســاهم الرشكات التالية بالنســبة املتبقيــة والبالغــة )60.45%( وهي رشكة 
التصنيع الوطنية للبروكيامويات ورشكة التصنيع الوطنية لتســويق البروكيامويات والرشكة 

الوطنيــة الخليجيــة لتقنيــة البروكيامويــات والرشكة الوطنيــة الدولية للتطويــر الصناعي.

وتــم تأســيس رشكة التصنيــع والصحــراء لألوليفينات 
ــال  ــون ري ــدره 2,400 ملي ــال ق ــرأس م )TSOC( ب
ســعودي. وتــم زيادتــه بعــد ذلــك إىل 2,٥30 مليــون 
ريــال ســعودي و2,830 مليــون ريــال ســعودي 
خــالل الســنوات املاليــة 2009م، و2010 م عــى 
التــوايل، وعــدد أســهمها املصــدرة 283,000,000 
ــهم  ــف س ــتامئة أل ــون و س ــون ملي ــتة وخمس  س
متســاوية القيمــة، تبلــغ القيمة األســمية لــكل منها 

10 ريــال ســعودي.

والصحــراء  التصنيــع  رشكــة  تأسســت  لقــد 
بغــرض  قابضــة  )TSOC( كرشكــة  لألوليفينــات 
االســتثامر يف مشــاريع مشــرتكة أخرى معينــة، وهي 
متتلــك حالياً نســبة خمســة وســبعون باملائــة )%7٥( 
مــن رأســامل الرشكــة الســعودية لاليثيلــني والبــويل 
متتلــك حصــة خمســة  كــام   )SEPC( ايثيلــني 
وســتون باملائــة )6٥%( مــن رأس مــال الرشكــة 
.)SAAC( الســعودية لحامــض األكريليك املحــدودة

  شركة التصنيع والصحراء 
)TSOC( لألوليفينات

 %٣٢,55
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ــو مــن عــام 2006م  ــويل إيثلــني يف شــهر ماي تأسســت الرشكــة الســعودية لإليثلــني والب
كرشكــة ذات مســؤولية محــدودة لتكــون رشكــة املــرشوع املشــرك بــني رشكــة التصنيــع 
والصحــراء لألوليفينــات )TSOC( ورشكــة بــازل مويــن أورينــت انفيســتمنتس إس . إي . 
إس  بنســبة ملكية خمســة و ســبعني باملائــة )75%( وخمســة وعرشين باملائــة )25%( عى 
التــوايل، ومبوجــب امتــالك رشكــة الصحــراء للبروكيامويــات لنســبة )32.55%(من رأســامل 
رشكــة التصنيــع والصحــراء لألوليفينــات متتلــك رشكــة الصحــراء للبروكيامويــات بطريقــة 
غــر مبــارشة نســبة )24.41%( مــن رأســامل الرشكــة الســعودية لاليثيلــني والبــويل ايثيلــني 

)SEPC( والتــي يبلــغ رأســاملها 2،737.5  مليــون ريــال ســعودي.

تــم تأســيس رشكــة الصحــراء ومعــادن للبروكيامويات )SAMAPCO( يف شــهر أغســطس 
مــن عــام 2011م كرشكــة ذات مســؤولية محــدودة بنســبة كمــرشوع مشــرك بــني رشكتي 
الصحــراء للبروكيامويــات ورشكــة التعديــن العربيــة الســعودية )معــادن( برأســامل يبلــغ 

900 مليــون ريــال ســعودي بنســبة 50% لــكل رشكــة

تأسســت الرشكــة الســعودية لإليثلــني والبــويل إيثلني 
ــالك  ــل وإنشــاء وامت ــر ومتوي )SEPC( بغــرض تطوي
وإدارة وتشــغيل مجمــع برتوكيامويات إلنتــاج 284.8 
ألــف طــن ســنوياً مــن الربوبلــني و 1,008 آالف طــن 
ســنوياً مــن اإليثلــني ســيتم اســتخدام حــوايل مثانــني 
باملائــة )80%(  منهــا كلقيــم خــام إلنتــاج 800 ألــف 

وتــم تأســيس الرشكــة بغــرض تصميــم وإنشــاء 
وامتــالك وتشــغيل مصنــع متكامــل للكلــور القلــوي 
بطاقــة إنتاجيــة 212 ألــف طن ســنوياً مــن الكلورين 
و2٥0 ألــف طــن ســنويا مــن الصــودا الكاويــة املركزة 
باإلضافــة إىل مصنــع ثنــايئ كلوريــد األثيلــني بطاقــة 
انتاجيــة 300 ألــف طــن ســنوياً مــن ثنــايئ كلوريــد 

ــض  ــايل ومنخف ــني ع ــويل إيثل ــن الب ــنوياً م ــن س ط
الكثافــة. ويقــع مصنــع الرشكــة الســعودية لإليثلــني 
والبــويل إيثلــني)SEPC(  يف مدينــة الجبيل الصناعية 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة للمملك ــة الرشقي باملنطق
 وبــدأت التشــغيل التجــاري يف شــهر يونيــو مــن 

عام 2009م.

األثيلــني، كــام يشــمل نطاق املرشوع انشــاء املنشــآت 
واملرافــق الداعمــة ويقــع مقر الرشكــة مبدينة الجبيل 
الصناعيــة باملنطقــة الرشقيــة مــن اململكــة العربيــة 
ــة التشــغيل  ــدأت الرشكــة مرحل الســعودية. وقــد ب

التجــاري بتاريــخ 1 يوليــو 2014م.

الشركة السعودية لإليثلين والبولي 
 )SEPC( إيثلين

شركة الصحراء ومعادن 
)SAMAPCO( للبتروكيماويات

 %٢٤,٤١

 %5٠
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تأسســت الرشكة الســعودية لحامض األكريليــك املحــدودة )SAAC( يف شــهر ابريل من عام 
2009م كرشكــة مشــركة ذات مســئولية محدودة بني كل مــن رشكة الصحراء للبروكيامويات 
والتــي متتلــك نســبة أثنــني وعرشين باملائــة )22%( مــن رأســاملها ورشكة التصنيــع والصحراء 
لألوليفينــات )TSOC( والتــي متتلــك نســبة خمســة وســتون باملائــة )65%( مــن رأســاملها، 
بينــام متتلــك رشكــة التصنيــع الوطنيــة النســبة الباقيــة والبالغــة ثالثــة عــرش باملائــة )%13(. 
ومبوجبــه امتــالك رشكة الصحــراء للبروكيامويــات نســبة 32.55% يف رأس مال رشكة التصنيع 
والصحــراء لألوليفينــات )TSOC(، فإمنــا متتلــك بذلــك حصة غــر مبــارشة )21.16%( كحصة 
إضافيــة يف الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك املحــدودة )SAAC( مــام يرفــع نســبة 

مســاهمتها االجامليــة اىل )43.16%( مبــارشة و غــر مبارشة.

تأسســت الرشكــة الســعودية ملومنــرات األكريليــك املحــدودة )SAMCO( يف شــهر يوليــو 
مــن عــام 2009م كرشكة مشــركة ذات مســؤولية محدودة مختلطة بني الرشكة الســعودية 
لحامــض األكريليــك املحــدودة )SAAC( بنســبة خمســة وســبعون باملائــة )75%( ورشكــة 
ــب  ــة )25%(، ومبوج ــن باملائ ــة وعرشي ــبة خمس ــكال )Dow Chemical( بنس داوكيمي
امتــالك رشكــة الصحــراء للبروكيامويــات نســبة إجامليــة تشــكل 43.16% مــن رأســامل 
 الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك املحــدودة )SAAC( فإنهــا متتلك بذلــك حصة غر 
 )SAMCO( مبــارشة يف رأســامل الرشكــة الســعودية ملومنــرات األكريليــك املحــدودة
تبلــغ )32.37%(، علــامً بــأن رأســامل الرشكــة الســعودية ملومنــرات األكريليــك املحــدودة 

ــعودي. ــال س ــار ري ــغ 1,084.5 ملي )SAMCO( يبل

يبلــغ رأســامل الرشكة الســعودية لحامــض االكريليك 
ــعودي   ــال س ــون ري ــدودة )SAAC( 1,777 ملي املح
ــك  ــة الســعودية لحامــض األكريلي وتأسســت الرشك
االســتثامر يف  بغــرض  قابضــة  )SAAC( كرشكــة 
ــة أخــرى تشــمل مــرشوع  مشــاريع مشــرتكة معين
ــل مســاهامت  ــل. وتتمث ــالت املتكام ــع االكري مجم
الرشكــة الحاليــة يف خمســة وســبعون باملائــة )%7٥( 
مــن رأســامل الرشكــة الســعودية ملومنــرات األكريليك 
ــة  املحــدودة )SAMCO(، وخمســة وســبعون باملائ
)7٥%( مــن رأســامل مــرشوع رشكــة البوليمــرات 

 )SAPCO( ــعودية ــة الس األكريليكي

ملومنــرات  الســعودية  الرشكــة  رشكــة  تأسســت 
ــالك  ــرض امت ــدودة )SAMCO( بغ ــك املح األكريلي
وتشــغيل مصنــع حامــض األكريليــك الخــام وحمــض 
األكريليــك الخــام ايثايــل هيكســل أكريليــت وبيوتــل 
اكريليــت ضمن مــرشوع مجمع األكريــالت املتكامل، 
وســوف يتــم امــداد مصنــع الرشكــة بكميــة 96 ألــف 
طن ســنويا مــن مــادة البيوتانــول العادي مــن الرشكة 
 )SAAC( الســعودية لحامــض األكريليــك املحــدودة
وكذلــك 100 ألــف طــن ســنوياً مــن مــادة الربوبلــني 

ونســبة ثالثــة وثالثــني باملائــة )33%( مــن رأس 
مــال الرشكــة الســعودية للبيوتانــول. كذلــك متتلــك 
الرشكــة أيضــاً وتقــوم بتشــغيل املرافــق والخدمــات 
الخاصــة مبــرشوع مبجمــع االكريــالت املتكامــل مبــا 
يف ذلــك عمليــات التخزيــن وإدارة املخــازن وتحميــل 
ــد   ــاه التربي ــاء ومي الشــاحنات والنقــل ومرافــق املين
ــة التشــغيل التجــاري يف  ــدأت الرشكــة مرحل وقــد ب

ــام 2014م. ــو للع ــهر يولي ــن ش األول م

بواســطة الرشكــة الســعودية لاليثيلني والبــويل ايثيلني 
)SEPC(  حيــث تقــوم الرشكــة الســعودية ملومنــرات 
ــع 64  ــاج وبي ــك املحــدودة )SAMCO( بإنت األكريلي
ألــف طن ســنوياً من حامــض الجاليكــول األكرييل إىل 
 ،)SAPCO( رشكة البوليمرات األكريليكية الســعودية
ــل إىل 160  ــة تص ــا لكمي ــا وبيعه ــة إىل إنتاجه إضاف
 ألــف طــن ســنوياً مــن مــادة البوتيــل األكريــيل . وقــد 
ــخ ــة التشــغيل التجــاري بتاري ــة مرحل ــدأت الرشك  ب

 1 يوليو 2014م.

الشركة السعودية لحامض األكريليك 
)SAAC( المحدودة

الشركة السعودية لمونمرات 
)SAMCO( األكريليك المحدودة

 %٤٣,١٦

 %٣٢,٣٧
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 %٣٢,٣٧

 %١٤,٣٨

تأسســت رشكــة البوليمــرات االكريليكيــة الســعودية )SAPCO( يف شــهر أبريــل مــن عــام 
2012م وهــي رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مختلطــة بــني الرشكــة الســعودية لحامــض 
األكريليــك املحــدودة )SAAC( التي تســاهم بنســبة خمســة وســبعون باملائــة )75%( من 
رأســاملها ورشكــة ايفونــك األملانيــة )Evonik( التــي تســاهم بنســبة الـــخمسة وعرشيــن 
باملائــة )25%( املتبقيــة، وحيــث أن رشكــة الصحــراء للبروكيامويــات متتلك نســبة إجاملية 
 )SAAC(مــن رأســامل الرشكة الســعودية لحامــض األكريليك املحــدودة )%تشــكل )43.16
فإنهــا متتلــك بذلــك نســبة غــر مبــارشة تصــل إىل )32.37%( يف رأســامل رشكــة البوليمــرات 
االكريليكيــة الســعودية )SAPCO( ، علــامً بــأن رأســامل رشكــة البوليمــرات االكريليكيــة 

الســعودية )SAPCO( يبلــغ 416.4 مليــون ريــال ســعودي

تأسســت رشكة البيوتانول الســعودية املحدودة )SABUCO( يف شــهر مايو 2013م كرشكة 
ذات مســئولية محــدودة مختلطــة بــني الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليك املحــدودة 
)SAAC( ورشكــة كيــان الســعودية ورشكــة صــدارة للكيميائيــات بنســبة مســاهمة تبلــغ 
)33.3%( لــكل منهــم. وحيــث أن رشكــة الصحــراء للبروكيامويــات متتلــك نســبة إجامليــة 
 )SAAC( من رأســامل الرشكة الســعودية لحامــض األكريليك املحــدودة )%تشــكل )43.16
فإنهــا متتلــك بذلــك نســبة غــر مبــارشة تصــل إىل )14.38%( يف رأســامل الرشكــة علــامً بــأن 

رأس الرشكــة يبلــغ 486 مليــون ريال.

ويتمثــل الغــرض مــن انشــاء رشكــة البوليمــرات 
االكريليكية الســعودية )SAPCO( يف امتــالك وإدارة 
ــة  ــة فائق ــرات االكريليكي ــع البوليم ــغيل مصن وتش
االمتصــاص ضمــن مجمــع مــرشوع االكريــالت. 
ـ 64 ألــف طــن  وســوف يتــم امــداد الرشكــة بــ
ســنوياً مــن حامــض الجاليكــول األكريــيل بواســطة 
ــك املحــدودة  ــة الســعودية ملومنــرات األكريلي الرشك
ــودا  ــن الص ــنوياً م ــن س ــف ط )SAMCO( و 24 أل

ويتمثــل الغــرض مــن إنشــاء املــرشوع املشــرتك 
مصنــع  وتشــغيل  وإدارة  امتــالك  يف  للبيوتانــول 
األكريــالت  مجمــع  ضمــن  العــادي  البيوتانــول 
املتكامــل. وســوف يقــوم مصنــع البيوتانــول العــادي 
بإنتــاج 330 ألــف طن ســنوياً مــن البيوتانــول العادي 
و 11 ألــف طــن ســنويا مــن األيــزو بيوتانــول وســوف 
يتــم توزيــع الكميــة املنتجــة مــن مــادة البيوتانــول 

الكاويــة الجافــة مــن رشكــة ســابك. علــام بــأن رشكــة 
 )SAPCO( الســعودية  االكريليكيــة  البوليمــرات 
البوليمــرات  مــن  ألــف طــن ســنوياً  تنتــج 80 
األكريليكيــة فائقــة االمتصــاص لــي تبيعهــا لرشكــة 
ــدأت  ــد ب ــع للتســويق، و ق ــة التصني ــك ورشك إيفون
مرحلــة التشــغيل التجــاري بتاريــخ 1 يوليــو 2014م.

ــى رشكاء  ــاوي ع ــول بالتس ــزو بيوتان ــادي و األي الع
املــرشوع الثالثــة، و يتحمــل كل مــن الــرشكاء الثالثــة 
مســؤولية التوريــد والتزويــد بالربوبلــني و الغــاز 
الطبيعــي مــن أجــل توفــر اللقيــم إلنتــاج حصتهــم 
مــن البيوتانــول العــادي و األيزو بيوتانول وتســويقها. 
الجديــر بالذكــر أنــه بــدأ التشــغيل التجــاري يف شــهر 

ــام 2016م. ــن ع ــارس م م

شركة البوليمرات االكريليكية 
)SAPCO( السعودية

 الشركة السعودية 
)SABUCO( للبيوتانول
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تأسســت رشكــة الصحــراء للتســويق يف ديســمرب مــن العــام 2016م نســبة ملكيــة )%100( 
لرشكــة الصحــراء للبروكيامويــات وبرأســامل )500( ألــف ريــال.

 اســتحوذت رشكــة الصحــراء للبروكيامويــات عــى رشكــة األعــامل الواعــدة يف ديســمرب 
مــن العــام 2018م نســبة ملكيــة )100%( لرشكــة الصحــراء للبروكيامويــات وبرأســامل 

ــال. ــف ري )700( أل

تأسســت صناعــات الخــر للكيامويــات غــر العضويــة إنوكيــم يف شــهر مايــو مــن عــام 
2016م كرشكــة مســاهمة مقفلــة وبرأســامل )800( مليــون ريــال. 

يشــمل نشــاط الرشكــة البيــع بالجملــة للكيامويــات 
ــدات  ــا وتعه ــات وتصديره ــة و البرتوكياموي الصناعي
ــذه  ــأيت ه ــر وت ــن الغ ــة ع ــويق نياب ــة والتس تجاري
الخطــوة يف إطار اســرتاتيجية الصحــراء للبرتوكيامويات 

ــمدة  ــة لألس ــع بالجمل ــة البي ــاط الرشك ــمل نش يش
الكيامويــة وتــأيت هــذه الخطــوة يف إطــار اســرتاتيجية 
الصحــراء للبرتوكيامويــات لالســتفادة مــن النمــو 

ومتلــك رشكــة الصحــراء للبرتوكيامويــات نســبة )%30( 
مــن رأس مالهــا وهــي ملكيــة غــر مبــارشة عــن 
طريــق ملكيــة رشكــة األعــامل الواعــدة فيهــا، علــام 
بــأن رشكــة صناعــات الخــر للكيامويات غــر العضوية 
ــة رأس  ــم تســتثمر يف مجمــع صناعــي يف مدين إنوكي
الخــر عــى مســاحة أرض قدرهــا 800 ألــف مــرت 
 مربــع إلنتــاج 300 ألــف طــن مــن مــادة الصــودا آش 

لالســتفادة مــن النمــو يف مجــال تســويق املنتجــات 
ــع  ــويق و التوس ــة التس ــل تكلف ــة وتقلي البرتوكياموي

ــرى. ــرشكات األخ ــات ال ــويق منتج بتس

والتملــك يف رشكــة صناعــات الخــر للكيامويــات غــر 
ــم.  ــة إنوكي العضوي

ــد  )Soda Ash( و 348 الــف طــن مــن مــادة كلوري
ــع  ــن املتوق ــيوم  )Calcium Chloride(، وم الكالس
أن يبــدأ تنفيــذ أعــامل اإلنشــاءات للمجمــع يف الربــع 
األول مــن عــام 2019م واإلنتــاج التجــاري يف أوائــل عــام 
2022م حيــث أن املــرشوع قــد حصــل عــى جميــع 
ــي  ــاز الطبيع ــص الغ ــام يخــص تخصي ــات في املوافق

اللقيــم وكذلــك الرتاخيــص الصناعيــة الالزمــة.

شركة الصحراء للتسويق

شركة األعمال الواعدة

شركة صناعات الخير للكيماويات غير 
العضوية )إنوكيم(

 %١٠٠

 %١٠٠

 %٣٠
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رقم املادة/ 

الفقرة 
أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة

ان يكون قد أمىض ما يزيد عى تسع سنوات متصلة أو منفصلة يف عضوية مجلس إدارة الرشكة.20/ج/10
مادة اسرتشاديه وستقوم الرشكة بدراسة آلية مناسبة 

لتطبيقها مستقبال

يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتامعات يف السنة عى األقل مبا ال يقل عن اجتامع واحد كل ثالثة أشهر.32/ب 

مادة اسرتشاديه 

تتعارض هذه الفقرة مع ما ورد يف املادة )22( من 

النظام األسايس للرشكة والتي تنص عى )يجتمع املجلس 

مرتني عى األقل بالسنة( 

تحديد الرشوط الواجب توافرها يف أمني الرس 38 

مادة اسرتشاديه 

 يتم تعيني أمني رس وفقاً لنص املادة )21( من النظام 

األسايس للرشكة 

41

التقييم:

أ(  يضع مجلس اإلدارة – بناًء عى اقرتاح لجنة الرتشيحات – اآلليات الالزمة لتقييم أداء املجلس 
وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خالل مؤرشات قياس أداء مناسبة ترتبط 

الرقابة  أنظمة  وكفاية  املخاطر  إدارة  وجودة  للرشكة  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  مبدى 

د جوانب القوة والضعف واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة  الداخلية وغرها، عى أن تحدَّ

الرشكة. ب( يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها ألعضاء 

مجلس اإلدارة واألشخاص املعينني بالتقييم.

ج( يجب أن يشتمل تقييم األداء عى املهارات والخربات التي ميتلكها املجلس ، وتحديد نقاط 

الضعف والقوة فيه، مع العمل عى معالجة نقاط الضعف بالطرق املمكنة كرتشيح كفايات 

مهنية تستطيع تطوير أداء املجلس ، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم األداء عى تقييم آليات 

العمل يف املجلس بشكل عام.

بأداء  للعضو والتزامه  الفعالة  املشاركة  اإلدارة مدى  الفردي ألعضاء مجلس  التقييم  يراع يف  د( 

واجباته ومسؤولياته مبا يف ذلك حضور جلسات املجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها.

هـ( يتخذ مجلس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول عى تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل  

ثالث سنوات.

و(  يجري أعضاء مجلس اإلدارة غر التنفيذيني تقييامً دورياً ألداء رئيس املجلس بعد أخذ وجهات 
النقاش املخصص لهذا الغرض  التنفيذيني - من دون أن يحرض رئيس املجلس  نظر األعضاء 

د جوانب القوة والضعف واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة. -عى أن تحدَّ

مادة اسرتشاديه وستقوم الرشكة بدراسة آلية مناسبة 

لتطبيقها مستقبال 

8/6٥

اختصاصات لجنة الرشيحات:

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيني واألعضاء غر التنفيذيني واألعضاء املستقلني وكبار 

التنفيذيني.

مادة اسرتشاديه وستقوم الرشكة بدراسة آلية مناسبة 

لتطبيقها مستقبال 

اإللتزام بالئحة حوكمة الشركات

ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم 
يطبق وأسباب ذلك.

ــة  ــوق املالي ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــرشكات الص ــة ال ــة حوكم ــواردة يف الئح ــكام ال ــع االح ــة جمي ــق الرشك تطب
ــاه: ــواردة ادن ــكام ال ــتثناء االح باس
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رقم املادة/ 

الفقرة 
أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة

70

تشكيل لجنة إدارة املخاطر:

تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الرشكة لجنة تسمى )لجنة إدارة املخاطر( يكون رئيسها وغالبية 

أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غر التنفيذيني. ويُشرتط أن يتوافر يف أعضائها مستوى مالئم 

من املعرفة بإدارة املخاطر والشؤون املالية.

 مادة اسرتشادية وستقوم الرشكة بدراسة آلية مناسبة 

لتطبيقها مستقبالً 

اختصاصات لجنة إدارة املخاطر:71

تختص لجنة إدارة املخاطر مبا ييل:

الرشكة،  أنشطة  مع طبيعة وحجم  يتناسب  مبا  املخاطر  إلدارة  شاملة  وسياسات  اسرتاتيجية  1- وضع 

والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء عى املتغرات الداخلية والخارجية للرشكة.

2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الرشكة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز 

الرشكة له.

تهدد  التي  املخاطر  تحديد  مع  بنجاح،  نشاطها  ومواصلة  الرشكة  استمرار  جدوى  من  التحقق   -3

استمرارها خالل االثني عرش شهراً القادمة.

4- اإلرشاف عى نظام إدارة املخاطر بالرشكة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة املخاطر 

التي قد تتعرض لها الرشكة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

٥- إعادة تقييم قدرة الرشكة عى تحمل املخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات 

التحمل عى سبيل املثال(.

6- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقرتحة إلدارة هذه املخاطر، ورفعها إىل 

مجلس اإلدارة.

7- تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.

8- ضامن توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.

9- مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتامده من قبل مجلس اإلدارة.

10- التحقق من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الرشكة للمخاطر.

11- التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة بالرشكة، والعمل عى زيادة الوعي 

بثقافة املخاطر.

12- مراجعة ما تثره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر يف إدارة املخاطر يف الرشكة.

 مادة اسرتشادية وستقوم الرشكة بدراسة آلية مناسبة 

لتطبيقها مستقبالً

72
اجتامعات لجنة إدارة املخاطر:

تجتمع لجنة إدارة املخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( عى األقل، وكلام دعت الحاجة إىل ذلك.

 مادة اسرتشادية وستقوم الرشكة بدراسة آلية مناسبة 

لتطبيقها مستقبالً 
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رقم املادة/ 

الفقرة 
أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة

تقرير املراجعة الداخلية:78

تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعاملها وتقدمه إىل مجلس اإلدارة  أ(  

لنظام  ولجنة املراجعة بشكل ربع سنوي عى األقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييامً 

وبيان  وتوصيات،  نتائج  من  اإلدارة  أو  الوحدة  إليه  انتهت  وما  الرشكة  يف  الداخلية  الرقابة 

وأي  السابقة  املراجعة  وتوصيات  نتائج  معالجة  بشأن  إدارة  كل  اتخذتها  التي  اإلجراءات 

ملحوظات بشأنها السيام يف حال عدم املعالجة يف الوقت املناسب ودواعي ذلك.

تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إىل مجلس اإلدارة ولجنة  ب( 

الخطة  مع  ومقارنتها  املالية  السنة  خالل  أجريت  التي  املراجعة  عمليات  بشأن  املراجعة 

املعتمدة، وتبني فيه أسباب أي إخالل أو انحراف عن الخطة – إن وجد – خالل الربع التايل 

لنهاية السنة املالية املعنية.

يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية بناًء عى توصية لجنة  ج( 

املراجعة ووحدة أو إدارة املراجعة الداخلية، عى أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما ييل:

إجراءات الرقابة واإلرشاف عى الشؤون املالية واالستثامرات وإدارة املخاطر.  -1

تقييم تطور عوامل املخاطر يف الرشكة واألنظمة املوجودة؛ ملواجهة التغيرات الجذرية أو   -2

غر املتوقعة يف السوق املالية.

تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك تحديد   -3

عدد املرات التي أخطر فيها املجلس مبسائل رقابية )مبا يف ذلك إدارة املخاطر( والطريقة 

التي عالج بها هذه املسائل.

أوجه اإلخفاق يف تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف يف تطبيقها أو حاالت الطوارئ   -4

التي أثرت أو قد تؤثر يف األداء املايل للرشكة، واإلجراء الذي اتبعته الرشكة يف معالجة هذا 

اإلخفاق )السيام املشكالت املفصح عنها يف التقارير السنوية للرشكة وبياناتها املالية(.

مدى تقيد الرشكة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد املخاطر وإدارتها.  -٥

املعلومات التي تصف عمليات إدارة املخاطر يف الرشكة.  -6

 مادة اسرتشادية وستقوم الرشكة بدراسة آلية مناسبة 

لتطبيقها مستقبالً

3/8٥

تحفيز العاملني:

-برامج منح العاملني أسهامً يف الرشكة أو نصيباً من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس 

صندوق مستقل لإلنفاق عى تلك الربامج.

-إنشاء مؤسسات اجتامعية للعاملني يف الرشكة.

مادة اسرتشاديه وستقوم الرشكة بدراسة آلية مناسبة 

لتطبيقها مستقبال 

87

املسؤولية االجتامعية:

تضع الجمعية العامة العادية – بناًء عى اقرتاح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن 

االجتامعية  األوضاع  تطوير  بغرض  تحقيقها؛  إىل  املجتمع  يصبو  التي  واألهداف  أهدافها  بني 

واالقتصادية للمجتمع.

مادة اسرتشاديه 

وتقوم الرشكة باملساهمة الفعالة يف العديد من الجوانب 

االجتامعية كام هو موضح يف بند املسئولية االجتامعية 

يف هذا التقرير وستقوم الرشكة بدراسة آلية مناسبة 

العتامدها مستقبال 

9٥

تشكيل لجنة حوكمة الرشكات:

يف حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الرشكات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات 

املقررة مبوجب املادة الرابعة والتسعني من هذه الالئحة، وعى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات 

التي  والتوصيات  بالتقارير  األقل،  عى  اإلدارة، سنوياً  وتزويد مجلس  الحوكمة،  تطبيقات  بشأن 

تتوصل إليها.

مادة اسرتشاديه وستقوم الرشكة بدراسة آلية مناسبة 

لتطبيقها مستقبال 
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مجلس اإلدارة

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

قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة الثالثــة عــرش بتاريــخ 1439/08/۰3هـــ  املوافــق 2018/04/19م، حيــث ينبثــق مــن 

هــذا املجلــس اللجــان املنصــوص عليهــا نظاميــاً ويجــوز إعــادة تعيــني جميع أعضــاء مجلــس اإلدارة، ويتــم تصنيف 

األعضــاء وفقــاً للتعريفــات الــواردة باملــادة األوىل مــن الئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املالية 

باململكــة العربية الســعودية.

2 17 105

8 11    6 9 4 3



27الصحراء للبتروكيماويات  |  التقرير السنوي 2018م

  اسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة 
ومؤهالتهم وخبراتهم

الخربات املؤهالت الوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

1
 معايل املهندس / عبدالعزيز بن 

عبدالله الزامل

- رئيس مجلس إدارة رشكة سبكيم.
- رئيس مجلس إدارة مرف االمناء.

- رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة الزامل 
القابضة.

- وزيرا للصناعة والكهرباء ورئيس 
مجلس إدارة سابك.

- مدير مركز األبحاث والتنمية الصناعية.

 - بكالوريوس –هندسه صناعيه 
عام 1966

 - ماجستر – هندسة صناعية 
عام 1976

- وزيرا للصناعة والكهرباء ورئيس 
مجلس إدارة سابك.

- مدير مركز األبحاث والتنمية الصناعية.
- رئيس مجلس إدارة رشكة سبكيم. 

م. صالح بن محمد باحمدان2
- الرئيس التنفيذي لرشكة الصحراء 

للبرتوكيامويات.
- مدير اإلدارة الهندسية وإدارة املشاريع 

)سابك(.

 - بكالوريوس هندسة الكهرباء 
عام 1980.

- ماجستر الهندسة عام 1983.

- مدير اإلدارة الهندسية وإدارة املشاريع 
)سابك(.

- الرئيس التنفيذي لرشكة الصحراء 
للبرتوكيامويات.

أ. جرب بن عبدالرحمن الجرب3
- مدير عام الشؤون القانونية املؤسسة 

العامة للتقاعد

- العمل القانوين.
- مجالس إدارات رشكات برتوكيامويات.

- مجالس إدارات رشكات عقارية.

 - بكالوريوس – أنظمة قانون 
عام 1406

- دبلوم لغة انجليزية عام 1429

- العمل القانوين.
- مجالس إدارات رشكات برتوكيامويات.

-مجالس إدارات رشكات عقارية.

أ. أسامة بن عبدالعزيز الزامل4
- نائب الرئيس لتطوير األعامل مجموعة 

الزامل القابضة.

 - باحث يف إدارة التسويق ومحلل 
يف سابك.

- عدة مراكز يف مجموعة الزامل.

 - بكالوريوس – هندسة صناعية 
عام 199٥.

- ماجستر-إدارة أعامل عام 1998.

 - باحث يف إدارة التسويق ومحلل 
يف سابك.

- عدة مراكز يف مجموعة الزامل.

أ. سعيد بن عمر قاسم العيسايئ٥
- مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.

- مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.
- عضو مجلس إدارة اسمنت ينبع.

- مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.
- مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.
- عضو مجلس إدارة مرف الراجحي.

- بكالوريوس – إدارة وهندسة صناعية 
عام 1980

- مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.
- مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.

- عضو مجلس إدارة اسمنت ينبع.
- عضو مجلس إدارة مرف الراجحي.

أ. راشد بن سيف الغرير6

- رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة 
للبرتوكيامويات. 

- عضو مجلس إدارة بنك املرشق. 
- عضو مجلس إدارة رشكة تغليف 

للصناعات.

- رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة 
للبرتوكيامويات. 

- عضو مجلس إدارة بنك املرشق. 
- عضو مجلس إدارة رشكة تغليف 

للصناعات.

 - بكالوريوس – أدارة اعامل 
عام 1998

- رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة 
للبرتوكيامويات. 

- اإلدارة واملتابعة والتطوير.

أ. محمد بن عيل املسلم7
- رئيس مركز قلعة املسك للتطوير 

واملشاريع.
- القطاع الحكومي-الصناعة.

- القطاع الخاص-رجل اعامل ومستشار.
- بكالوريوس اقتصاد عام 1970.
-ماجستر إدارة عامة عام 1976.

- القطاع الحكومي-الصناعة.
- القطاع الخاص-رجل اعامل ومستشار.

- مستشار رشكة عى الضويان القابضة د. أحمد بن فهد الضويان8
- محارض يف قسم العامرة الداخلية 

بجامعة الدمام.
- بكالوريوس – عامرة عام 2002 

- ماجستر تقنية بناء 2006

- محارض يف قسم العامرة الداخلية 
بجامعة الدمام.

- عضو مجلس إدارة اسمنت الجوف 

أ. خالد بن عبدالحميد الشويعر9
- املدير التنفيذي ومؤسس يف مؤسسة 

التميز لتقنية املعلومات

- مدقق ومحلل يف إدارة املخاطر 
واالئتامن 

– أخصايئ عالقات املساهمني

- درجة املشاركة – تخصص املحاسبة 
2011م

- مدقق ومحلل يف إدارة املخاطر 
واالئتامن 

– أخصايئ عالقات املساهمني

- متقاعدأ. صالح بن حلوان الحميدان10

- مهندس زراعي يف رشكة أرامكو
- محلل اقتصاد زراعي يف وزارة الزراعة 

واملياه
- محلل اقتصادي يف وزارة التخطيط

- مساعد العضو املنتدب يف الصندوق 
السعودي للتنمية

- الرئيس التنفيذي للرشكة العربية 
لالستثامر

- مستشار اقتصادي يف وزارة التخطيط 
واالقتصاد

- بكالوريوس يف االقتصاد الزراعي 
1964م

- ماجستر يف االقتصاد الزراعي 1967م 
دكتوراه يف االقتصاد الزراعي 1980م

- مهندس زراعي يف رشكة أرامكو 
- محلل اقتصاد زراعي يف وزارة الزراعة 

واملياه
- محلل اقتصادي يف وزارة التخطيط

- مساعد العضو املنتدب يف الصندوق 
السعودي للتنمية

- الرئيس التنفيذي للرشكة العربية 
لالستثامر

- مستشار اقتصادي يف وزارة التخطيط 
واالقتصاد

م. عيل بن عبدالرزاق الغامدي11
- مالك مؤسسة مرساب التطوير 

التجارية

 - مدير عام الشئون الفنية رشكة 
ابن زهر

- رئيس الرشكة الخليجية للمواد 
الكياموية املضافة

- رئيس رشكة الواحة للبرتوكيامويات
- الرئيس التنفيذي لرشكة املتقدمة 

للبرتوكيامويات
- الرئيس التنفيذي لرشكة التنمية 

لالستثامر الصناعي والتجاري
- الرئيس التنفيذي لرشكة تكوين

- بكالوريوس هندسة كيميائية 1987م
  وبرنامج اإلدارة التنفيذية 2000م

- مدير عام الشئون الفنية رشكة ابن 
زهر

- رئيس الرشكة الخليجية للمواد 
الكياموية املضافة

- رئيس رشكة الواحة للبرتوكيامويات
- الرئيس التنفيذي لرشكة املتقدمة 

للبرتوكيامويات
- الرئيس التنفيذي لرشكة التنمية 

لالستثامر الصناعي والتجاري
- الرئيس التنفيذي لرشكة تكوين

أ. أعضـاء مجلس اإلدارة:
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ب. أعضاء اللجان:

اللجنة التنفيذية

الخربات املؤهالت الوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

 معايل املهندس / عبدالعزيز بن 
عبدالله الزامل

- رئيس مجلس إدارة رشكة سبكيم.
- رئيس مجلس إدارة مرف االمناء.

- رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة 
الزامل القابضة.

- وزيرا للصناعة والكهرباء ورئيس مجلس 
إدارة سابك.

- مدير مركز األبحاث والتنمية الصناعية.

- بكالوريوس –هندسه 
 صناعيه 

عام 1966
- ماجستر – هندسة 

 صناعية 
عام 1976

- وزيرا للصناعة والكهرباء ورئيس مجلس 
إدارة سابك.

- مدير مركز األبحاث والتنمية الصناعية.
- رئيس مجلس إدارة رشكة سبكيم. 

صالح بن محمد باحمدان
- الرئيس التنفيذي لرشكة الصحراء 

للبرتوكيامويات.
- مدير اإلدارة الهندسية وإدارة املشاريع 

)سابك(.

- بكالوريوس هندسة 
الكهرباء عام 1980.
 - ماجستر الهندسة 

عام 1983.

- مدير اإلدارة الهندسية وإدارة املشاريع 
)سابك(.

- الرئيس التنفيذي لرشكة الصحراء 
للبرتوكيامويات.

سعيد بن عمر قاسم العيسايئ

- مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.
- مدير عام رشكة عمر قاسم 

العيسايئ.
- عضو مجلس إدارة اسمنت ينبع.

 -بكالوريوس – إدارة وهندسة صناعية 
عام 1980

- بكالوريوس – إدارة 
وهندسة صناعية عام 

1980

- مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.
- مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.

- عضو مجلس إدارة اسمنت ينبع.
- عضو مجلس إدارة مرف الراجحي.

عيل بن عبدالرزاق الغامدي
- مالك مؤسسة مرساب التطوير 

التجارية

- مدير عام الشئون الفنية رشكة ابن زهر
- رئيس الرشكة الخليجية للمواد الكياموية 

املضافة
- رئيس رشكة الواحة للبرتوكيامويات
- الرئيس التنفيذي لرشكة املتقدمة 

للبرتوكيامويات
- الرئيس التنفيذي لرشكة التنمية لالستثامر 

الصناعي والتجاري
- الرئيس التنفيذي لرشكة تكوين

- بكالوريوس هندسة 
كيميائية 1987م

   وبرنامج اإلدارة التنفيذية 
2000م

- مدير عام الشئون الفنية رشكة ابن زهر
- رئيس الرشكة الخليجية للمواد 

الكياموية املضافة
- رئيس رشكة الواحة للبرتوكيامويات
- الرئيس التنفيذي لرشكة املتقدمة 

للبرتوكيامويات
- الرئيس التنفيذي لرشكة التنمية 

لالستثامر الصناعي والتجاري
- الرئيس التنفيذي لرشكة تكوين

لجنة املراجعة 

الخربات املؤهالت الوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

محمد بن عيل املسلم
- رئيس مركز قلعة املسك للتطوير 

واملشاريع.

-أمني عام منظمة الخليج لالستشارات الصناعية
-مدير عام الدار السعودية االستشارية 

-مدير الرتاخيص الصناعية بوزارة الصناعة 
والكهرباء

- بكالوريوس اقتصاد عام 
.1970

-ماجستر إدارة عامة عام 
.1976

-أمني عام منظمة الخليج لالستشارات 
الصناعية

-مدير عام الدار السعودية االستشارية 
-مدير الرتاخيص الصناعية بوزارة 

الصناعةوالكهرباء

جرب بن عبدالرحمن الجرب
- مدير عام الشؤون القانونية 

املؤسسة العامة للتقاعد

- العمل القانوين.
- مجالس إدارات رشكات برتوكيامويات.

- مجالس إدارات رشكات عقارية.

- بكالوريوس – أنظمة 
قانون عام 1406

- دبلوم لغة انجليزية عام 
1429

- العمل القانوين.
- مجالس إدارات رشكات برتوكيامويات.

-مجالس إدارات رشكات عقارية.

أسامة بن عبدالعزيز الزامل
- نائب الرئيس لتطوير األعامل 

مجموعة الزامل القابضة.
- باحث يف إدارة التسويق ومحلل يف سابك.

- عدة مراكز يف مجموعة الزامل.

- بكالوريوس – هندسة 
 صناعية 

عام 199٥.
- ماجستر-إدارة أعامل 

عام 1998.

- باحث يف إدارة التسويق ومحلل يف سابك.
- عدة مراكز يف مجموعة الزامل.

عبد العزيز سعود الشبيبي

- عضو مجلس إدارة الهيئة 
السعودية للمحاسبني القانونيني 

عضو لجنة املراجعة للهيئة 
السعودية للمحاسبني القانونيني 

- عضو اللجنة االستشارية لهيئة 
السوق املالية

- رشيك يف أرنست ويونغ
- عمل ايضاً مع كثر من الرشكات أثناء 

مراحل تحولها من رشكات عائلية اىل رشكات 
مساهمة مقفلة وكذلك تحول البعض منها 

اىل رشكات مدرجة يف السوق السعودي ومنها 
عى سبيل املثال:

- رشكة الزامل لالستثامر الصناعي
- رشكة أبناء عبد الله عبد املحسن الخرضي

- رشكة الصناعات الكيامئية األساسية 
- رشكة كيامنول

- رشكة املواساة للخدمات الطبية
- رشكة الصناعات الكهربائية

- بكالوريوس يف املحاسبة 
من جامعة امللك فيصل

- حاصل عى شهادة 
الزمالة األمريكية يف 

CPA املحاسبة
- حاصل عى شهادة 
الزمالة السعودية 

للمحاسبني القانونيني 
SOCPA

- رشيك يف أرنست ويونغ
- عمل ايضاً مع كثر من الرشكات أثناء 
مراحل تحولها من رشكات عائلية اىل 

رشكات مساهمة مقفلة وكذلك تحول 
البعض منها اىل رشكات مدرجة يف السوق 

السعودي ومنها عى سبيل املثال:
- رشكة الزامل لالستثامر الصناعي

- رشكة أبناء عبد الله عبد املحسن 
الخرضي

- رشكة الصناعات الكيامئية األساسية 
- رشكة كيامنول

- رشكة املواساة للخدمات الطبية
- رشكة الصناعات الكهربائية
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لجنة الرشيحات واملكافآت

الخربات املؤهالت الوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

- رجل أعامل أحمد بن فهد الضويان
- محارض يف قسم العامرة الداخلية بجامعة 

الدمام.

 - بكالوريوس – عامرة 
عام 2002 

- ماجستر تقنية بناء 
2006

- دكتوراه يف العامرة 2017

- محارض يف قسم العامرة الداخلية 
بجامعة الدمام.

- عضو مجلس إدارة اسمنت الجوف 

راشد بن سيف الغرير

- رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة 
للبرتوكيامويات. 

- عضو مجلس إدارة بنك املرشق. 
- عضو مجلس إدارة رشكة تغليف 

للصناعات.

- رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة 
للبرتوكيامويات. 

- عضو مجلس إدارة بنك املرشق. 
- عضو مجلس إدارة رشكة تغليف للصناعات.

- بكالوريوس – أدارة 
اعامل عام 1998

- رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة 
للبرتوكيامويات. 

- اإلدارة واملتابعة والتطوير.

خالد بن عبدالحميد الشويعر
- املدير التنفيذي ومؤسس يف 

مؤسسة التميز لتقنية املعلومات
- مدقق ومحلل يف إدارة املخاطر واالئتامن 

– أخصايئ عالقات املساهمني
- درجة املشاركة – تخصص 

املحاسبة 2011م

- مدقق ومحلل يف إدارة املخاطر 
واالئتامن 

– أخصايئ عالقات املساهمني
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جـ. اإلدارة التنفيذية: 

الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

36 سنة يف صناعة 
البرتوكيامويات

ماجستر هندسة 
كهربائية

- اإلدارة الهندسية -كهرباء وآالت دقيقه 1983-199٥ 
سابك.

- مدير مشاريع 199٥-1999 سابك.

- مدير عام الهندسة وإدارة املشاريع 1999-2004 سابك

- نائب الرئيس للتخطيط وإدارة املشاريع 2004 -2007 
الصحراء

- رئيس رشكة الواحة 2007  2009 الصحراء

- رئيس تنفيذي الصحراء

كبر املدراء التنفيذيني صالح محمد باحمدان 

24 سنة يف املالية بكالوريوس محاسبة

- محاسب 199٥-2003 يف الرشكة السعودية للكهرباء.

- مدير قسم األنظمة املالية 2004-2011 يف الرشكة 
السعودية للكهرباء.

- مدير إدارة املالية 2011-2012 يف الصحراء 
للبرتوكيامويات.

- مدير عام املالية وتقنية املعلومات 2017-2012 
الصحراء للبرتوكيامويات.

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون 
املالية وتقنية املعلومات

رشدي بن خالد الدليجان

28 سنة يف صناعة 
البرتوكيامويات

بكالوريوس هندسة 
ميكانيكية وماجستر 

إدارة أعامل

- مهندس ميكانيكا 1991-1998 سابك.

- مدير إدارة الصيانة 1998-2001 سابك.

- مدير إدارة التشغيل 2001-2004 سابك.

- مدير عام التصنيع 2004-2009 الصحراء 
للبرتوكيامويات

- رئيس رشكة الواحة التابعة لرشكة الصحراء من 2009 
2016-

- نائب الرئيس للخدمات املشرتكة من 2016 إىل األن يف 
رشكة الصحراء للبرتوكيامويات.

نائب الرئيس التنفيذي 
للخدمات املشرتكة

عمر بن سامل باحبيل

29 سنة يف صناعة 
البرتوكيامويات

بكالوريوس هندسة 
كيميائية

-  مهندس كيميايئ 1990- 1992 سابك.

-  مهندس مرشوع 1992- 1994 سابك.

-  مهندس عمليات 1994- 2000 سابك.

-  رئيس قسم الهندسة 2000- 2001 سابك.

-  مدير إدارة الخدمات الهندسية 2001- 2004 سابك.

-  مدير إدارة اإلنتاج 2004- 2006 سابك.

-  مدير عام الصيانة والخدمات الفنية 2006- 2011 
الصحراء للبرتوكيامويات.

-  رئيس رشكة سامابكو 2011 إىل األن يف رشكة الصحراء 
للبرتوكيامويات.

 - نائب الرئيس للتصنيع 201٥-2017 الصحراء  
   للبرتوكيامويات.

نائب الرئيس التنفيذي 
للتصنيع

سعيد بن أحمد بايونس

23 سنة يف صناعة 
البرتوكيامويات

بكالوريوس هندسه 
ميكانيكيه

ماجستر إدارة 
اإلنشاء والهندسة. 

-  مهندس ميكانيي 1996- 200٥ سابك.

-  مدير إنتاج، 200٥- 2007 سابك.

-  مدير إدارة هندسة املعدات والتفتيش 2007- 2009 
سابك.

-  مدير التشغيل 2009- 2011 معادن

-  مدير التشغيل 2011- 2013 الصحراء للبرتوكيامويات.

-  مدير عام التشغيل 2013- 2017 الصحراء 
للبرتوكيامويات.

-  نائب الرئيس، التشغيل 2017 – اىل االن.

نائب الرئيس للتشغيل سعد بن عبدالله آل عليان
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ــي  ــواَ ف ــركة عض ــس إدارة الش ــو مجل ــون عض ــي يك ــا الت ــة أو خارجه ــل المملك ــركات داخ ــماء الش أس
ــا ــن مديريه ــابقة أو م ــة والس ــا الحالي ــس إدارته مجال

اسم العضو
أسامء الرشكات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 
إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل 
اململكة/ 
خارج 
اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة/مدرجة/

مساهمة غر مدرجة/
ذات مسئولية محدودة(

أسامء الرشكات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 
إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل 
اململكة/ 
خارج 
اململكة

الكيان القانوين 
)مساهمة/

مدرجة/مساهمة 
غر مدرجة/ذات 
مسئولية محدودة(

معايل املهندس عبدالعزيز بن 
عبدالله الزامل

- رشكة مجموعة الزامل القابضة.
- سبكيم العاملية.
- مرف االمناء.

-  رشكة عبد العزيز الزامل وأوالده

اململكة 
العربية 

السعودية

- مساهمه مغلقة
- مساهمة عامة
- مساهمة عامة

- ذات مسؤولية محدودة

-رشكة مجموعة الزامل القابضة.
-سبكيم العاملية
-مرف األمناء

-رئيس مجلس إدارة الرشكة السعودية 
للصناعات األساسية )سابك(

اململكة 
العربية 

السعودية 

- مساهمه مغلقة
- مساهمة عامة
- مساهمة عامة
- مساهمة عامة

- الرشكة العقارية السعوديةجرب بن عبد الرحمن الجرب
اململكة 
العربية 

السعودية
- الرشكة العقارية السعوديةمدرجة

اململكة 
العربية 

السعودية
مدرجة

أحمد بن فهد الضويان
- رشكة مشورة لالستشارات الهندسية

- رشكة عى الضويان القابضة

اململكة 
العربية 

السعودية

- مساهمة 
- مساهمة مقفلة 

- اسمنت الجوف 
 - رشكة مشورة لالستشارات 

   الهندسية
- رشكة عى الضويان القابضة

اململكة 
العربية 

السعودية

- مساهمة 
 - مساهمة 

- مساهمة مقفلة 

سعيد بن عمر بن قاسم 
العيسايئ

- مجموعة عمر قاسم العيسايئ
- رشكة أسمنت ينبع

اململكة 
العربية 

السعودية

- مساهمة 
- مساهمة عامة

- رشكة أسمنت ينبع
- بنك الراجحي

اململكة 
العربية 

السعودية

- مساهمة عامة
- مساهمة عامة

راشد بن سيف الغرير
-  رشكة تغليف للصناعات.

- بنك املرشق.

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

- مساهمة عامة
- مساهمة عامة

- رشكة تغليف للصناعات.
- بنك املرشق.

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

- مساهمة عامة
- مساهمة عامة

أسامة بن عبد العزيز الزامل

- نائب رئيس رشكة مجموعة الزامل 
القابضة

- رشكة تطوير الصناعات السعودية
- رشكة الطاقة الوطنية

- رشكة الزامل للصناعات البالستيكية
- رشكة الزامل ألبال

- رشكة بيشوف وكالين
- الرشكة السعودية األملانية

- رشكة الياممة للطوب 

اململكة 
العربية 

السعودية

 - مساهمه مغلقه

- مساهمه مغلقه
- ذات مسؤولية محدودة
- ذات مسؤولية محدودة
- ذات مسؤولية محدودة
- ذات مسؤولية محدودة
- ذات مسؤولية محدودة

- ذات مسؤولية محدودة 

- رشكة تطوير الصناعات السعودية
- رشكة الطاقة الوطنية

- رشكة الزامل للصناعات البالستيكية
- رشكة الزامل ألبال

- رشكة بيشوف وكالين
- الرشكة السعودية األملانية

- رشكة الياممة للطوب 

اململكة 
العربية 

السعودية

- مساهمه مغلقه
- ذات مسؤولية محدودة
- ذات مسؤولية محدودة
- ذات مسؤولية محدودة
- ذات مسؤولية محدودة
- ذات مسؤولية محدودة
- ذات مسؤولية محدودة 

خالد بن عبدالحميد الشويعر
 - املدير التنفيذي ومؤسس يف مؤسسة 

  التميز لتقنية املعلومات

اململكة 
العربية 

السعودية
- منشأة فردية

- مدقق ومحلل يف إدارة املخاطر واالئتامن 
يف بنك سامبا

– أخصايئ عالقات املساهمني يف رشكة 
الصحراء للبرتوكيامويات

اململكة 
العربية 

السعودية

- مساهمة عامة

- مساهمة عامة

عيل بن عبدالرزاق الغامدي 

- مالك مؤسسة مرساب التطوير التجارية
- الرشكة الخليجية لصناعة امللح

- رشكة فالكون للمنتجات البالستيكية
- رشكة أسس التقدم للصناعات البالستيكية

اململكة 
العربية 

السعودية

- مؤسسة فردية
- مساهمة مقفلة

- ذات مسئولية محدودة
- ذات مسئولية محدودة

- مدير عام الشئون الفنية رشكة ابن زهر
- رئيس الرشكة الخليجية للمواد الكياموية 

املضافة
- رئيس رشكة الواحة للبرتوكيامويات
- الرئيس التنفيذي لرشكة املتقدمة 

للبرتوكيامويات
- الرئيس التنفيذي لرشكة التنمية لالستثامر 

الصناعي والتجاري
- الرئيس التنفيذي لرشكة تكوين

اململكة 
العربية 

السعودية

- ذات مسئولية محدودة
 - ذات مسئولية محدودة

- ذات مسئولية محدودة
 - مساهمة عامة

- مساهمة عامة

محمد بن عيل املسلم
- متقاعد 

- ورئيس مركز قلعة املسك للتطوير 
واملشاريع

اململكة 
العربية 

السعودية
- ذات مسؤولية محدودة 

- أمني عام منظمة الخليج لالستشارات 
الصناعية

- مدير عام الدار السعودية االستشارية 
- مدير الرتاخيص الصناعية بوزارة الصناعة 

والكهرباء

اململكة 
العربية 

السعودية

القطاع الحكومي 
والخليجي

صالح بن حلوان الحميدان 
- رشكة صناعات أسمنت الفجرة

- متقاعد

-خارج 
اململكة

-اململكة 
العربية 

السعودية

- مساهمة عامة يف سوق 
االمارات

- من القطاع الحكومي

- مهندس زراعي يف رشكة أرامكو
- محلل اقتصاد زراعي يف وزارة الزراعة واملياه

- محلل اقتصادي يف وزارة التخطيط
- مساعد العضو املنتدب يف الصندوق 

السعودي للتنمية
- الرئيس التنفيذي للرشكة العربية لالستثامر

- مستشار اقتصادي يف وزارة التخطيط 
واالقتصاد

- الرشكة العاملية لألستيل

اململكة 
العربية 

السعودية

- رشكة أرامكو مملوكة 
للدولة

- وعمل لدى الوزارات 
الحكومية

- مساهمة مقفلة

صالح بن محمد باحمدان

- رشكة الصحراء للبرتوكيامويات 
- رشكة التصنيع والصحراء لالوليفنات

- رشكة الصحراء ومعادن للبرتوكيامويات
- رشكة الواحة للبرتوكيامويات

اململكة 
العربية 

السعودية

- مساهمة عامة
- مساهمة مقفلة 

- ذات مسؤولية محدودة
- ذات مسؤولية محدودة

- رشكة التصنيع والصحراء لالوليفنات
- رشكة الصحراء ومعادن للبرتوكيامويات

- رشكة الواحة للبرتوكيامويات

اململكة 
العربية 

السعودية

- مساهمة مقفلة 
- ذات مسؤولية محدودة
- ذات مسؤولية محدودة
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: 

اسم العضو
تصنيف العضوية

)تنفيذي/غر تنفيذي/مستقل(

غر تنفيذيمعايل املهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل1

غر تنفيذيجرب بن عبدالرحمن الجرب2

مستقلأحمد بن فهد الضويان3

مستقلسعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ4

مستقلراشد بن سيف الغرير٥

غر تنفيذيأسامة بن عبدالعزيز الزامل6

مستقلمحمد بن عيل املسلم7

مستقلخالد بن عبد الحميد الشويعر**8

مستقلعيل بن عبد الرزاق الغامدي** 9

مستقلصالح بن حلوان الحميدان **10

تنفيذيصالح بن محمد باحمدان11

**بدأت عضويته بتاريخ 27 يونيو 2018م.

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائه-وبخاصــة غيــر التنفيذييــن ـ علمــًا بمقترحــات 
المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال ذلــك.. 

shareholders@SaharaPCC.com :متتلك الرشكة خط هاتف برقم: 0133٥67788 وبريد الكرتوين

وهــو خــاص باســتقبال استفســارات ومالحظــات مســاهمي الرشكــة ومــن ثــم عرضهــا عــى امــني رس مجلــس اإلدارة وبــدوره يقــوم بعرضهــا عــى 
رئيــس مجلــس اإلدارة ومناقشــتها معــه وبــدور رئيــس املجلــس يتــم عــرض املقرتحــات واملالحظــات عــى أعضــاء مجلــس اإلدارة يف اثنــاء جلســة 

مجلــس اإلدارة. 
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اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة 

اللجنة التنفيذية:

وتقديــم  الرشكــة  ألعــامل  اإلدارة  مهــام  التنفيذيــة  اللجنــة  تتــوىل 
التوصيــات إىل مجلــس اإلدارة حــول مختلــف القضايــا مثــل التخطيــط 
ــة  ــة التنفيذي ــا. وتحظــى اللجن ــة العلي ــات اإلداري االســرتاتيجي والتعيين
بكافــة صالحيــات مجلــس اإلدارة التــي ميكــن تفويضهــا لهــا وفقــاً لعقــد 
ــذا  ــا يف ه ــول به ــني املعم ــايس والقوان ــا األس ــة ونظامه ــيس الرشك تأس
الصــدد، رشيطــة أن متــارس اللجنــة التنفيذيــة الصالحيــات التــي فوضــت 
بهــا عــى النحــو الــذي يتــامىش مــع أيــة قــرارات يفرضهــا عليهــا مجلــس 
اإلدارة. وتفــوض اللجنــة التنفيذيــة أيضــاً مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
بصالحيــات تنفيذيــة محــددة حســب جــدول الصالحيــات املعتمــد مــن 
ــام 2018  ــة يف ع ــات اللجن ــدد اجتامع ــت ع ــد بلغ ــس االدارة ولق مجل

أربعــة اجتامعــات.

اسامء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد اجتامعات اللجنة: 

االسم

طبيعة 

العضوية

عدد االجتامعات )4( اجتامعات

االجتامع 
األول

/04/19 
2018م

االجتامع 
الثاين

/09/19 
2018م

االجتامع 
الثالث
/10/02 
2018م

االجتامع 
الرابع

/12/05 
2018م

1
معايل املهندس 
عبدالعزيز بن 
عبدالله الزامل

رئيس 
اللجنة 



2
سعيد بن عمر بن 

قاسم العيسايئ
عضو 

3
صالح بن محمد 

باحمدان
عضو 

4
عيل بن عبد الرزاق 

الغامدي** 
عضو 

**بدأت عضويته بتاريخ 27 يونيو 2018م.

لجنة املراجعة:

ــة عــى أعــامل الرشكــة والتحقــق مــن  ــة املراجعــة باملراقب تختــص لجن
ــة  ــة الداخلي ــة الرقاب ــة وأنظم ــم املالي ــر والقوائ ســالمة ونزاهــة التقاري

ــة بصفــة خاصــة مــا يــيل:: فيهــا، وتشــمل مهــام اللجن

أواًل: التقارير املالية:

مراجعــة القوائــم املاليــة األوليــة والســنوية للرشكــة قبــل عرضهــا عــى 
مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة يف شــأنها، لضــامن نزاهتهــا 

ــفافيتها. ــا وش وعدالته

ــام إذا كان  ــس اإلدارة -في ــب مجل ــى طل ــاء ع ــي -بن ــرأي الفن ــداء ال إب
ــة  ــة ومفهوم ــة ومتوازن ــة عادل ــة للرشك ــم املالي ــس والقوائ ــر املجل تقري
ــم  ــتثمرين تقيي ــاهمني واملس ــح للمس ــي تتي ــات الت ــن املعلوم وتتضم
املركــز أو الوضــع املــايل للرشكــة وأدائهــا ومنــوذج عملهــا واســرتاتيجيتها.

ــة  ــر املالي ــا التقاري ــة أو غــر مألوفــة تتضمنه ــة مســائل مهّم دراســة أي
والحســابات، والبحــث بدقــة يف أيــة مســائل يثرهــا املديــر املــايل 
للرشكــة أو مــن يتــوىل مهامــه أو مســؤول االلتــزام يف الرشكــة أو مراجــع 

ــابات. الحس

التحقــق مــن التقديــرات املحاســبية يف املســائل الجوهريــة الــواردة يف 
التقاريــر املاليــة.

الــرأي  وإبــداء  الرشكــة  يف  املتبعــة  املحاســبية  السياســات  دراســة 
شــأنها. يف  اإلدارة  ملجلــس  والتوصيــة 

ثانياً: املراجعة الداخلية:

دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة واملاليــة وإدارة املخاطــر يف 
الرشكــة، وإعــداد تقريــر مكتــوب يتضمــن توصياتهــا ورأيهــا يف مــدى كفاية 
هــذه النظــم ومــا أدتــه مــن أعــامل تدخــل يف نطــاق اختصاصهــا، وعــى 
مجلــس اإلدارة أن يــودع نســخاً كافيــة مــن هــذا التقريــر يف مركــز الرشكــة 
الرئيــس قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة بعــرشة أيــام عــى األقــل؛ 
لتزويــد كل مــن يرغــب مــن املســاهمني بنســخة منــه. ويتــى التقريــر يف 

أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.

دراســة تقاريــر املراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحية 
للمالحظــات الــواردة فيها.

ــة واإلرشاف عــى أداء وأنشــطة املراجــع الداخــيل وإدارة املراجعــة  الرقاب
ــة  ــوارد الالزم ــر امل ــن تواف ــق م ــدت، للتحق ــة إن وج ــة يف الرشك الداخلي
ــة  ــن للرشك ــا. وإذا مل يك ــة به ــام املنوط ــامل وامله ــا يف أداء األع وفعاليته
ــدى  ــس بشــأن م ــا للمجل ــم توصيته ــة تقدي مراجــع داخــيل فعــى اللجن

ــه. ــة إىل تعيين الحاج

التوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــني مديــر وحــدة أو إدارة املراجعــة الداخليــة 
ــب  ــني أحــد املكات ــامد تعي ــه، أو اعت أو املراجــع الداخــيل واقــرتاح مكافآت

املحاســبية املهنيــة للقيــام بعمــل املراجعــة الداخليــة.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

التوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــني مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد 
ــة  ــتقاللهم ومراجع ــن اس ــق م ــد التحق ــم، بع ــم أدائه ــم وتقيي أتعابه

ــم. ــد معه ــم ورشوط التعاق نطــاق عمله

التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضعيتــه وعدالتــه، ومــدى 
ــر  ــد واملعاي ــار القواع ــذ يف االعتب ــع األخ ــة، م ــامل املراجع ــة أع  فعالي

ذات الصلة
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مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الرشكــة وأعاملــه، والتحقــق مــن عــدم 
ــة تخــرج عــن نطــاق أعــامل املراجعــة،  ــة أو إداري تقدميــه أعــامالً فني

وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الرشكة.

ــة  ــم املالي ــى القوائ ــه ع ــابات ومالحظات ــع الحس ــر مراج ــة تقاري دراس
ــا اتخــذ بشــأنها. ــة م ومتابع

رابعاً: ضامن االلتزام:

مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ الرشكــة 
اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.

التحقــق مــن التــزام الرشكة باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليامت 
العالقة. ذات 

مراجعــة العقــود والتعامــالت املقــرتح أن تجريهــا الرشكــة مــع األطــراف 
ذوي العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إىل مجلــس اإلدارة.

ــاذ  ــرى رضورة اتخ ــائل ت ــن مس ــراه م ــا ت ــس اإلدارة مب ــع إىل مجل الرف
ــا. ــزم اتخاذه ــي يل ــوات الت ــا بالخط ــداء توصياته ــأنها، وإب ــراء بش إج

اسامء أعضاء لجنة املراجعة وعدد اجتامعات اللجنة: 

االسم
طبيعة 

العضوية

عقدت اللجنة خمسة اجتامعات خالل عام 2018م

06 فرباير 
2018

28 فرباير 
2018

30 مايو 
2018

23 يوليو 
2018

25 اكتوبر 
2018

1
محمد بن عيل 

املسلم
رئيس 
اللجنة 



2
جرب بن عبدالرحمن 

الجرب
عضو 

3
أسامة بن عبدالعزيز 

الزامل
عضو 

4
عبد العزيز سعود 

الشبيبي**
عضو 

**بدأت عضويته بتاريخ 27 يونيو 2018م

لجنة املكافآت والرشيحات:

ــة  ــة حوكم ــن الئح ــون م ــادة الخمس ــن امل ــرة )7( م ــتناداً إىل الفق اس
ــه  ــى أن ــص ع ــي تن ــة الت ــة الســوق املالي ــن هيئ ــرشكات الصــادرة ع ال
ــة واحــدة  ــآت والرتشــيحات يف لجن ــي املكاف ــة دمــج لجنت يجــوز للرشك
تســمي لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت )اللجنــة(، فقــد تــم دمــج اللجنتني 
ــرار  ــاً لق ــيحات وفق ــآت والرتش ــة املكاف ــمى لجن ــدة تس ــة واح يف لجن
الجمعيــة العامــة العاديــة الثانيــة عــرشة بتاريــخ 27 ديســمرب 2017م ، 

ــكل منهــام. ــات الخاصــة ب ــع املتطلب ــة جمي وتســتويف اللجن

فيام يتعلق باملكافآت:

ــس اإلدارة واللجــان  ــآت أعضــاء مجل إعــداد سياســة واضحــة ملكاف  -1
املنبثقــة عــن املجلــس واإلدارة التنفيذيــة تعــزز مــن تحفيــز الجهاز 
ــس  ــا إىل مجل ــزة، ورفعه ــوادر املتمي ــى الك ــة ع اإلداري واملحافظ
اإلدارة للنظــر فيهــا متهيــدا العتامدهــا مــن الجمعيــة العامــة، 
ــاألداء،  ــط ب ــر ترتب ــاع معاي ــة اتب ــك السياس ــى يف تل ــى أن يراع ع

ــا.  ــن تنفيذه ــد م ــا، والتأك واإلفصــاح عنه

توضيــح العالقــة بــني املكافــآت املمنوحــة وسياســة املكافــآت   -2
املعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة. 

ــا يف  ــم مــدى فعاليته ــآت، وتقيي ــة لسياســة املكاف املراجعــة الدوري  -3
ــا. ــق أهدافه تحقي

التوصيــة ملجلــس اإلدارة مبكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان   -4
ــا للسياســة املعتمــدة. ــة وفق ــني بالرشك ــار التنفيذي ــه وكب ــة من املنبثق

فيام يتعلق بالرشيحات:

اقــرتاح سياســات ومعايــر واضحــة للعضويــة يف مجلــس اإلدارة   -1
التنفيذيــة.  واإلدارة 

ــيحهم  ــادة ترش ــه وإع ــاء في ــيح أعض ــس اإلدارة برتش ــة ملجل التوصي  -2
وفقــاً للسياســات واملعايــر املعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي 

شــخص ســبقت إدانتــه بجرميــة مخلــة باألمانــة.

ــس  ــة مجل ــة لعضوي ــالت املطلوب ــدرات واملؤه ــف للق ــداد وص إع  -3
اإلدارة وشــغل وظائــف اإلدارة التنفيذيــة.
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تحديــد الوقــت الــذي يتعــني عــى العضــو تخصيصــه ألعــامل   -4
اإلدارة مجلــس 

املراجعــة الســنوية للمتطلبــات الالزمــة مــن املهــارات أو الخــربات   -٥
ــة،  ــف اإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة ووظائ ــة مجل لعضوي

مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة واإلدارة التنفيذيــة   -6
وتقديــم التوصيــات يف شــأن التغيــرات التــي ميكــن إجراؤهــا. 

املســتقلني،  األعضــاء  اســتقاللية  مــن  ســنوي  بشــكل  التحقــق   -7
ــو  ــح إذا كان العض ــارض مصال ــود أي تع ــدم وج ــن ع ــق م والتحق

يشــغل عضويــة مجلــس إدارة رشكــة أخــرى. 

غــر  واألعضــاء  التنفيذيــني  لألعضــاء  وظيفــي  وصــف  وضــع   -8
التنفيذيــني. وكبــار  املســتقلني  واألعضــاء  التنفيذيــني 

ــن  ــاغر ضم ــز ش ــود مرك ــال وج ــة يف ح ــراءات الخاص ــع اإلج وض  -9
التنفيذيــني.  كبــار  أو  االدارة  عضويــة مجلــس 

10- تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة يف مجلــس اإلدارة، واقــرتاح 
الحلــول ملعالجتهــا مبــا يتفــق مــع مصلحــة الرشكــة. 

11- تتــويل اللجنــة دراســة املوضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تحــال 
ــاذ  ــس التخ ــا إىل املجل ــع توصياته ــس اإلدارة وترف ــن مجل ــا م إليه

القــرار بشــأنها. 

 

أسامء أعضاء لجنة املكافآت والرشيحات وعدد اجتامعات اللجنة: 

االسم
طبيعة 

العضوية

 عقدت اللجنة اجتامعني 

خالل عام 2018م

االجتامع األول

2018/03/01م

االجتامع األول

2018/12/04م

رئيس اللجنةأحمد بن فهد الضويان1

عضوراشد بن سيف الغرير2

خالد بن عبدالحميد 3

الشويعر**

عضو


عضوسعيد بن عمر العيسايئ*4

**بدأت عضويته بتاريخ 27 يونيو 2018م

*انتهت عضويته بتاريخ 26 يونيو 2018م

حيثمــا ينطبــق، الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلس 
اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه، 
ــا  ــم وعالقته ــت بالتقيي ــي قام ــة الت ــة الخارجي والجه

ــدت. ــركة، إن وج بالش
ال يوجــد وســائل لتقييــم مجلــس اإلدارة وهــي مــادة اسرتشــاديه 

وســتقوم الرشكــة بدراســة آليــة مناســبة لتطبيقهــا مســتقبالً.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

املكافآت املتغرة املكافآت الثابتة

 بدل 

املرصوفات

املجموع 

الكيل

مكافأة 

نهاية 

الخدمة

املجموع

األسهم 

املمنوحة 

)يتم 

ادخال 

القيمة(

خطط 

تحفيزيه 

طويلة 

االجل

خطط 

تحفيزيه 

قصرة 

االجل

مكافئات 

دوريه

 نسبة 

من 

األرباح

املجموع

مكافأة 

رئيس 

املجلس 

او العضو 

املنتدب 

او امني 

الرس ان 

كان من 

األعضاء

بيان ما 

قبضه 

أعضاء 

املجلس 

بوصفهم 

عاملني او 

اداريني او 

ما قبضوه 

نظر اعامل 

فنيه او 

اداريه او 

استشارات

مزايا 

عينيه

مجموع 

بدل حضور 

جلسات 

اللجان

بدل حضور 

جلسات 

املجلس

مبلغ معني

أوال: األعضاء املستقلني

17490 321,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 21,000 0 0 0 12000 9000 0
سعيد بن عمر بن 

قاسم العيسايئ
1

٥000 31٥,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 1٥,000 0 0 0 6000 9000 0
أحمد بن فهد 

الضويان
2

120,000 0 0 0 0 0 0 0 12,000 0 0 0 3000 9000 0
خالد بن عبدالحميد 

الشويعر
3

40٥40 318,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 18,000 0 0 0 6000 12000 0 راشد بن سيف الغرير 4

7٥00 9,000 0 0 0 0 0 0 0 9,000 0 0 0 0 9000 0
صالح بن حلوان 

الحميدان
٥

7٥00 18,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 9000 9000 0
عيل بن عبدالرزاق 

الغامدي
6

327,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 27,000 0 0 0 1٥000 12000 0 محمد بن عيل املسلم 7

78030 1,320,000 0 1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 120,000 0 0 0 51000 69000 0 املجموع

ثانياَ: األعضاء غر التنفيذين 

318,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 18,000 0 0 0 9000 9000 0
عبد العزيز بن 

عبدالله الزامل
1

327,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 27,000 0 0 0 1٥000 12000 0
جرب بن عبدالرحمن 

الجرب
2

321,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 21,000 0 0 0 9000 12000 0
أسامة بن عبدالعزيز 

الزامل
3

0 966,000 0 900,000 0 0 0 900,000 0 66,000 0 0 0 33,000 33,000 0 املجموع

ثالثاَ: األعضاء التنفيذين 

248,107.00 624,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 324,000 0 0 0 12000 12000 300,000
صالح بن محمد 

باحمدان
1

248,107 624,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 324,000 0 0 0 12,000 12,000 300,000 املجموع

 المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين: 
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مكافآت كبار التنفيذيين

املجموع الكيل 

مجموع 
مكافأة 

التنفيذيني 
عن 

املجلس ان 
وجدت

املكافآت املتغرة  املكافآت الثابتة

مكافأة نهاية 
الخدمة 

املجموع

األسهم 
املمنوحة 

)يتم 
ادخال 
القيمة(

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
االجل  

خطط 
تحفيزية 
قصرة 
االجل  

أرباح  مكافآت دورية   املجموع مزايا عينية بدالت رواتب

 23,748,016.٥2 13,196,313.81  1,٥84,996.00  1,٥84,996.00  8,966,706.71  2,391,780.71  6,٥74,926.00 

الرئيس 
التنفيذي 

1

نائب الرئيس 
التنفيذي 
للشؤون 

املالية 

2

نائب الرئيس 
التنفيذي 
للخدمات 
املشرتكة  

3

نائب الرئيس 
التنفيذي 
للتصنيع  

4

نائب رئيس 
التصنيع

٥

املجموع  6,574,926.00  2,391,780.71  0.00  8,966,706.71  1,584,996.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,584,996.00  13,196,313.81  0.00  23,748,016.52 
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مكافآت أعضاء اللجان

املجموع
بدل حضور 

الجلسات 

املكافآت 

الثابتة

)عدا بدل 

حضور 

الجلسات(

أعضاء لجنة املراجعة:

11٥000 1٥000 100000 محمد بن عيل املسلم 1

109000 9000 100000 أسامة بن عبد العزيز الزامل 2

11٥000 1٥000 100000 جرب بن عبد الرحمن الجرب 3

6000 6000 0 عبد العزيز بن سعود  الشبيبي  4

34٥000 4٥000 300000 املجموع

أعضاء لجنة املكافآت والرشيحات: 

106000 6000 100000 أحمد بن فهد الضويان 1

106000 6000 100000 راشد بن سيف الغرير 2

3000 3000 0 خالد بن عبدالحميد الشويعر  3

21٥000 1٥000 200000 املجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية: 

109000 9000 100000 عبد العزيز بن عبد الله الزامل 1

112000 12000 100000 سعيد بن عمر العيسايئ 2

112000 12000 100000 صالح بن محمد باحمدان 3

9000 9000 0 عيل بن عبدالرزاق الغامدي 4

342000 42000 300000 املجموع

ــد  ــرازي أو قي ــر احت ــزاء أو تدبي ــة أو ج ــد أي عقوب ال توج
ــة أو  ــن الهيئ ــركة م ــى الش ــروض عل ــي مف احتياط

ــة. ــة أو قضائي ــرافيه أو تنظيمي ــة إش ــن أي جه م

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة 
الداخلية بالشركة

عقــدت لجنــة التدقيــق يف الرشكــة أربعــة اجتامعــات خــالل عــام 2018 
مــن أجــل مراجعــة البيــان املــايل وأنشــطة التدقيــق الداخــيل للرشكــة. 
عينــت اللجنــة ارنســت ويونــغ للقيــام مبهــام املدقــق الداخــيل للرشكــة، 

الــذي قــام مبراجعــة العمليــات أدنــاه خــالل عــام 2018، وهــي::

تكنولوجيا املعلومات  •  

االسرتاتيجية وتطوير األعامل وإدارة األداء  •  

الكفاءة التشغيلية لعملية الصيانة  •  

خدمات عامة  •  

ــة  ــات املالي ــامد البيان ــة واعت ــق مبراجع ــة التدقي ــت لجن ــام قام ك  
املدققــة للســنة املاليــة 2017 ومراجعــة البيانــات الفصليــة لعــام 2017، 
وقامــت بتقييــم جميــع املخاطــر املتعلقــة بعمليــات الرشكــة والتســويق 
والتمويــل. قدمــت لجنــة التدقيــق أنشــطتها ونتائــج أعاملهــا إىل مجلس 
إدارة رشكــة الصحــراء للبرتوكيامويــات. بفضــل اللــه ســبحانه وتعــاىل، مل 

يكــن هنــاك ضعــف جوهــري يف أعــامل الرشكــة ككل.

ــت  ــو )ايرنس ــي وه ــع داخل ــركة مراج ــدى الش ــد ل يوج
ــة  ــل لجن ــن قب ــه م ــة علي ــت الموافق ــغ( وتم ــد يون آن

ــة.  المراجع

ال توجــد توصيــات للجنــة المراجعة تتعــارض مع قــرارات 
اإلدارة. مجلس 

ـيات العامة للمساهمين المنعقدة  بيان بتواريخ الجمع
خالل السـنة المالـية األخـيرة وأسـماء أعضـاء مجلس 

اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات 

االسم#

سجل الحضور

اجتامع الجمعية العادية الثالثة عرش

2018/04/19م

معايل املهندس / عبد العزيز بن عبد 1

الله الزامل


جرب بن عبد الرحمن الجرب2

أحمد بن فهد الضويان3

سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ4

راشد بن سيف الغرير٥

أسامة بن عبدالعزيز الزامل6

صالح بن حلوان الحميدان**7

عيل بن عبدالرزاق الغامدي**8

محمد بن عيل املسلم9

خالد بن عبدالحميد الشويعر**10

صالح بن محمد باحمدان11

**بدأت عضويته بتاريخ 27 يونيو 2018م
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وصــف لخطــط وقــرارات الشــركة المهمــة والتوقعات 
المســتقبلية ألعمال الشــركة:

ــة  ــعودية العالمي ــركة الس ــع الش ــاج م ــة االندم صفق
ــبكيم(: ــات )س للبتروكيماوي

اعلنــت الرشكــة أنهــا تنــوي البــدء يف اعــادة املفاوضــات مــع رشكــة   •
ســبكيم حــول االندمــاج املقــرتح يف ضــوء التغيــرات األخــرة يف 

اللوائــح التنظيميــة ذات العالقــة يف شــهر مــارس 2018م.

أعلنــت الرشكــة عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم غــر ملزمــة فيــام   •
يتعلــق بـ"االندمــاج املتكافــئ" مــع الرشكــة الســعودية العامليــة 

2018م. أكتوبــر  شــهر  يف  للبرتوكيامويــات 

ــام  ــة في ــذ امللزم ــة التنفي ــا التفاقي ــن إبرامه ــة ع ــت الرشك ــام أعلن ك  •
العامليــة  الســعودية  الرشكــة  مــع  املتكافــئ  باالندمــاج  يتعلــق 
2018م. ديســمرب  شــهر   يف  ســبكيم"(  )"رشكــة  للبرتوكيامويــات 

ــاع  ــق قط ــدف إىل خل ــي ته ــة 2030"، والت ــة اململك ــع "رؤي ــياً م ومتاش
خــاص مزدهــر يف اململكــة، فإنــه مــن املتوقــع أن تحقــق الصفقــة 

ــك: ــا يف ذل ــني، مب ــددة للرشكت ــرتاتيجية متع ــع اس ــة مناف املحتمل

تعزيز تنوع املنتجات، وتنويع إمدادات املواد األولية.  •

زيــادة الحجــم واملرونــة للرشكتــني يف قطــاع البرتوكيامويات الذي يتســم   •
بالتغــر والتطــور املتســارع، ســواءً يف اململكــة أو عــى املســتوى العاملــي.

تعزيــز القــدرة التنافســية واإلمكانيــات املتكاملــة لكل من رشكــة الصحراء   •
ورشكــة ســبكيم بهــدف تحقيــق فوائــد تجاريــة وتشــغيلية وعملية.

ــة يف  ــة القامئ ــول الصناعي ــة لألص ــدرة اإلنتاجي ــاءة والق ــز الكف تعزي  •
ــبكيم. ــة س ــراء ورشك ــة الصح ــن رشك ــكل م ــل ل ــة الجبي مدين

إنشــاء منصــة ذات مــوارد ماليــة أفضــل متكنهــا مــن الوصول ألســواق   •
ــة  ــة وتكنولوجي املــال بشــكل أســهل، ويكــون لديهــا خــربات إنتاجي
أفضــل وذلــك لالســتفادة مــن فــرص النمــو املحليــة والدوليــة، 

ــية. ــر األساس ــا وغ ــية منه األساس

ومــن املتوقــع أن تــؤدي الصفقــة املحتملــة إىل فوائــد مشــرتكة مــن   •
ــأنها  ــن ش ــي م ــف، والت ــض التكالي ــرادات وتخفي ــادة اإلي ــة زي ناحي
ــع أيضــاً أن تّوفــر  أن تّوفــر قيمــة مضافــة للمســاهمني. ومــن املتوقّ
الصفقــة املحتملــة فوائــد للقــوى العاملــة املشــرتكة، والــرشكاء 

ــني. ــني والدولي ــني املحلي التجاري

سياسة إدارة المخاطر:

أنواع املخاطر: 

أ. املخاطر االسراتيجية: 
املخاطــر املرتبطــة برؤيــة الرشكــة ورســالتها وخطــة عملهــا املســتقبلية، 
الناتجــة عــن عــدم القــدرة عــى تحقيــق الهــدف املتوقــع ، عــى ســبيل 
ــرارات أو  ــذه الق ــذ له ــة والتنفي ــرتاتيجية الخاطئ ــرارات االس ــال الق املث

االســتجابة غــر الفعالــة للتغــرات املتعلقــة بالرشكــة.

ب.  االمتثال / املخاطر القانونية: 
املخاطــر املرتبطــة بااللتــزام باملتطلبــات القانونيــة للســلطات التنظيميــة 

والعالقــات التعاقديــة واالســتقاللية واألحــكام.

مخاطــر الســمعة: املخاطــر املرتبطــة بســمعة الرشكــة والعوامــل التــي 
قــد تؤثــر ســلبًا عــى هــذه الســمعة.

ت.  املخاطر التشغيلية: 
املخاطــر املرتبطــة بــإدارة التشــغيل واملشــاريع ، واالحتيــال، واســتمرارية 
األعــامل، والسياســات واإلجــراءات، واإلجــراءات اليوميــة غــر املناســبة 
وعــدم الفصــل بــني املهــام والنظــام غــر املتوافــق وتقاريــر اإلدارة غــر 
الدقيقــة / غــر املالمئــة، التــي تعــوق الرشكــة من البدايــة عاليــة الفعالية 

والكفــاءة عنــد إدارة أنشــطتها التشــغيلية.

ث.  املخاطر املالية: 
املخاطــر املرتبطــة بــدورة اإلبــالغ املــايل وتوقيــت ودقــة البيانــات املاليــة 
والضوابــط املاليــة والتقديــرات املاليــة وامليزانيــة التــي قــد يكــون لهــا 

أثــر مــايل ســلبي عــى الرشكــة.

ج. مخاطر تكنولوجيا املعلومات: 
ــة،  ــدة، ســجل الطاق ــق أنظمــة جدي ــر وتطبي املخاطــر املرتبطــة بتطوي
بعــد  البيانــات  اســتعادة  إجــراءات  لألنظمــة،  االحتياطــي  النســخ 

الكــوارث، إدارة التغيــر، واألمــن الســيرباين.

منهجية إدارة املخاطر:
تلتــزم رشكــة الصحــراء للبرتوكيامويــات مببــادئ وإرشــادات آيــزو 31000 
إلدارة املخاطــر عــى مســتوى املؤسســات وكذلــك عى مســتوى العمليات.

تعريف املخاطر:
الهــدف مــن تحديــد املخاطــر هــو كشــف وتوثيــق جميــع املخاطــر التي 
ميكــن معرفتهــا حاليــا، ســواء الفــرص أو التهديــدات التــي ميكــن أن تؤثر 

عــى النشــاط أو املــرشوع أو الهــدف موضــوع البحــث.

النظــر يف مــا إذا كانــت اثنــني أو أكــرث مــن املخاطــر املحــددة التــي تحدث    •
يف نفــس الوقــت قــد يكــون لهــا تأثر مشــرتك أعــى من مجمــوع كالهام. 

يجــب إيــالء اهتــامم خــاص لهــذه املخاطــر املجمعة.
توثيــق املخاطــر يف ســجل املخاطــر بتفاصيــل كافيــة لدعــم تحليــل    •

ــم واإلدارة.  ــق والتقيي ــر الالح املخاط
تحديــد املخاطــر والعوامــل املحتملــة والعواقــب هــي الخطــوة    •

األــوىل يف فهــم التعــرض الشــامل ملخاطــر الصحــراء.

تحليل املخاطر:
ــلبية  ــة والس ــار اإليجابي ــن اآلث ــر كل م ــم تأث ــر لفه ــل املخاط تحلي   •
للحــدث خطــر ، فضــال عــن احتــامل حــدوث تلــك النتائــج. ميكــن 
ــة  ــى صــايف القيم ــارشة ع ــر مب ــة )تؤث ــب اقتصادي ــون العواق أن تك
الحاليــة( أو غــر اقتصاديــة )تؤثــر مبــارشة عــى النــاس أو البيئــة أو 

ــراء(. ــمعة الصح س
مــن شــأن تقييــم التأثــر واحتامليــة النتائــج املحتملــة متكــني    •
الصحــراء مــن إعطــاء األولويــة ملخاطرهــا ، ومــن ثــم عالجــات 
ــرب  ــكل أك ــي تش ــر الت ــك املخاط ــى تل ــز ع ــة ترك ــر ، بطريق املخاط

تهديــد للمنظمــة.

تقييم الخطر:
تســعى عمليــة تقييــم املخاطــر لتحديــد أولويــات املخاطــر للمعالجة    •
مــن خــالل تقييمهــا مقابــل معايــر تحمــل املخاطــر ومعايــر تحمــل 
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املخاطــر. مــن خــالل فهــم مســتوى التعــرض للمخاطــرة نســبة إىل 
شــهية املخاطــر التــي تتحملهــا الصحــراء وتحمــل املخاطــر ، ميكــن 
اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالعــالج لتحســني عمليــة اتخــاذ املخاطــر 

وتعظيــم احتامليــة تحقيــق األهــداف.

عالج املخاطر:
تســعى عمليــة عــالج املخاطــر إىل تحديــد وتقييــم وتنفيــذ خيــارات    •
ــارات العــالج يف سلســلة  العــالج لالســتجابة للمخاطــر. تختلــف خي
ــرة.  ــع املخاط ــاهل م ــرار التس ــديد إىل ق ــل الش ــن التدخ ــة م متصل
تجــدر اإلشــارة إىل أن معالجــة املخاطــر ال تهــدف فقــط إىل تقليــل 
املخاطــر الهبوطيــة املحتملــة ولكــن أيًضــا لتحقيــق أقــى احتــامل 

ــة للفــرص املحتمل

مراقبة املخاطر:
ــة  ــاب املصلح ــالغ أصح ــا وإب ــة بأكمله ــج العملي ــق نتائ ــب توثي يج   •

ــا. ــيني به الرئيس
إنتاج سجل املخاطر لجميع عمليات تحليل املخاطر ،   •

ملخص األصول والخصوم ونتائج االعمال للسنوات 
الخمس الماضية كما يلي:

مقارنة نتائج األعامل ومقارنة األصول والخصوم  

2014م 2015م 2016م* 2017م 2018م البيان 

38٥,378 43,181 * 409,402 444,٥26 ٥00.822 صايف الربح 

2014م 2015م 2016م 2017م 2018م البيان 

2,179,140 1,937,667 2,682,647 1,348,227 1.4٥9.442 األصول 
املتداولة

6,310,9٥٥ 6,٥٥3,382 6,404,277 4,٥1٥,134 ٥.٥64.٥60 األصول غر 
املتداولة

8,490.09٥ 8,491,049 9,086,924 ٥,863,370 7.024.002 إجاميل األصول

٥82,728 370,037 684,176 110,328 ٥88.0٥4 الخصوم 
املتداولة

1,٥٥6,814 2,047,002 2,142,979 394,277 1.461.707 الخصوم غر 
املتداولة

2,14٥,٥42 2,417,081 2,827,1٥٥ ٥04,60٥ 2.049.761 اجاميل 
الخصوم

* النتائــج حســب املعايــر املحاســبة الســعودية املطبقــة يف عــام 2016م 
والتــي أعلنــت عــى تــداول

تحليــل جغرافــي إلجمالــي إيرادات الشــركة وشــركاتها 
التابعة.

تتــم عمليــات التســويق وبيــع منتجــات الرشكــة يف كل األســواق املحليــة 
ــة  ــني الجــداول التالي ــة وتب ــرشق األوســط واألســواق العاملي وأســواق ال
التوزيــع الجغــرايف ملبيعــات رشكــة الصحــراء للبرتوكيامويــات خــالل عــام 

2018م: 

تحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكات التابعة

التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات رشكة سامبكو

السنة
املجموع امريكا اوربا اسيا الهند

منطقة 

الخليج
داخيل

760,890,830 33,703,791 ٥,30٥,881 108,82٥,202 1٥7,062,48 37,439,868 2018م 423,8٥9,484

التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات رشكة الواحة

السنة
املجموع امريكا اوربا اسيا الهند

منطقة 

الخليج
داخيل

2,10٥,٥47,088 - - 717,971,602 - 866,967,809 ٥20,607,677 2018م

الفروقات الجوهرية في النتائج 
التشغيلية عن نتائج السنة السابقة. 

كانــت هنــاك فروقــات جوهريــة يف النتائــج التشــغيلية بســبب التوحيــد 
النســبي لرشكــة الواحــة للبرتوكيامويــات عــن الثالثــة اشــهر االخــرة 
بســبب تطبيــق معيــار الــدويل رقــم 11 وتوحيد رشكــة الصحراء للتســويق 
ــة املوحــدة مــام ادى اىل التغــر النســبي يف ســنة 2018  ــم املالي يف القوائ

مقارنــة مــع ســنة 2017 كــام هــو موضــح يف الجــدول التــايل:

2017 التغرات +/-  نسبة التغر   2018 البيان 

 %100+ 210,0٥8.00 - 210,0٥8.00 املبيعات/ االيرادات 

 )231,473.00( - )231,473.00( تكلفة املبيعات /االيرادات 

 )21,41٥.00( - )21,41٥.00( مجمل الربح

 0.11 1,032,23٥.00 490,117.00 ٥42,118.00 حصة الرشكة يف ربح 
مرشوعات مشركة 

ورشكات زميلة 

 0.28 67,618.00 29,642.00 37,976.00 ايرادات تشغيلية اخرى 

)1.40( )108,939.00( )181,000.00( 72,061.00 مرصوفات تشغيلية اخرى 

 0.1٥ 1,044,273.00 486,٥11.00 ٥٥7,762.00 الدخل من العمليات 
الرئيسية

 0.13 94٥,348.00 444,٥26.00 ٥00,822.00 صايف الدخل

أن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة أعــدت وفقــًا 
للمعايــر المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية 

للمحاســبين.
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جدول بالشكل القانوني للشركات التابعة ورأس مالها ونسبة الملكية فيها ونشاطها الرئيسي، والمركز 
الرئيسي لعملياتها، ومحل التأسيس خالل العام ٢٠١8 م:

رأس مالهااسم الرشكة التابعة

نسبة ملكية 

الرشكة فيها

مبارشة وغر 

مبارشة

نشاطها الرئييس
الدولة املحل 

الرئيس لعملياتها

الدولة محل 

التأسيس

الجبيل الصناعيةإنتاج مادة الربوبلني والبويل بروبلني 7٥%1,660رشكة الواحة للبرتوكيامويات  
اململكة العربية 

السعودية

32.٥٥%2,830رشكة التصنيع والصحراء لألوليفينات
إنشاء وإدارة وتشغيل ومتلك واالستثامر يف املشاريع الصناعية 

وخاصة والصناعات البرتوكياموية والكيميائية وتسويق 
منتجاتها والقيام بكافة االعامل املتعلقة بها.

الجبيل الصناعية
اململكة العربية 

السعودية

 الرشكة السعودية لإليثلني 
والبويل إيثلني

2,737.٥%24.41
انتاج مادة اإليثلني والربوبلني والبويل ايثيلني عايل ومنخفض 

الكثافة.
الجبيل الصناعية

اململكة العربية 
السعودية

 الرشكة السعودية لحامض 
األكريليك املحدودة 

1,777%43.16
انشاء وادارة وتشغيل ومتلك مشاريع انتاج حامض االكريليك 

ومشتقاته واملشاريع الصناعية البرتوكياموية والكيميائية.
الجبيل الصناعية

اململكة العربية 
السعودية

 الرشكة السعودية ملونومرات 
األكريليك املحدودة

1,084.٥%32.37

إنتاج مشتقات حمض األكريليك:

حمض األكريليك.. 1

البيوتايل أكرليك.. 2

ثنايئ اإليثايل هيكسل أكريليت.. 3

حمض الجليشيل أكريليك . 4

الجبيل الصناعية
اململكة العربية 

السعودية

32.37%416.4رشكة البوليمرات األكريليكية السعودية 
امتالك وإدارة وتشغيل مصنع البوليمرات فائقة االمتصاص 

ضمن مجمع مرشوع االكريالت املتكامل
الجبيل الصناعية

اململكة العربية 
السعودية

٥0%900رشكة الصحراء ومعادن للبرتوكيامويات
تصميم وإنشاء وامتالك وتشغيل مصنع متكامل إلنتاج 

الكلورين والصودا الكاوية املركزة باإلضافة إىل ثنايئ كلوريد 
األيثيلني.

الجبيل الصناعية
اململكة العربية 

السعودية

الجبيل الصناعيةانتاج البيوتانول العادي واأليزو بيوتانول14.38%486الرشكة السعودية للبيوتانول
اململكة العربية 

السعودية

الجبيل الصناعيةتسويق وبيع بالجملة املنتجات البرتوكياموية100%0.٥ رشكة الصحراء للتسويق
اململكة العربية 

السعودية

الجبيل الصناعيةالبيع بالجملة لألسمدة الكياموية100%0.7رشكة األعامل الواعدة
اململكة العربية 

السعودية

 رشكة صناعات الخر للكيامويات غر 
العوضية )إنوكيم(

800%30
انتاج كربونات الصوديوم ورماد الصودا الثقيل والخفيف 

وكلوريد الكالسيوم و كربونات الكالسيوم 
الخرب

اململكة العربية 
السعودية
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ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة من الشركات 
التابعة

سياسة توزيع األرباح: 
ــامدة )46( الســادس واالربعــني مــن النظــام األســايس للرشكــة  وفقــا لل
تــوزع أربــاح الرشكــة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع املروفــات 

العموميــة والتكاليــف األخــرى عــى الوجــه اآليت: 

ــي •  ــي النظام ــن االحتياط ــاح لتكوي ــايف األرب ــن ص ــب )10%( م يجن
ــذا  ــف ه ــة وق ــة العادي ــة العام ــرر الجمعي ــوز أن تق ــة ويج للرشك
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي املذكــور )30%( مــن رأس املــال 

املدفــوع.

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء عــى اقــرتاح مجلــس اإلدارة أن تجنب • 
نســبة معينــة مــن صــايف األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص 

لغــرض أو ألغــراض معينة.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، • 
وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الرشكــة أو يكفــل توزيــع أربــاح 
ــك  ــة املذكــورة كذل ــدر اإلمــكان عــى املســاهمني. وللجمعي ــة ق ثابت
أن تقتطــع مــن صــايف األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتامعيــة 
ــة مــا يكــون قامئــاً مــن هــذه املؤسســات. لعامــيل الرشكــة أو ملعاون

يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك عــى املســاهمني نســبة ال تقــل عــن • 
ــوع. ــة املدف )٥%( مــن رأســامل الرشك

مــع مراعــاة األحــكام املقــررة يف املــادة )العــرشون( مــن هــذا النظــام، • 
ــد  ــص بع ــرشكات يخص ــام ال ــن نظ ــبعني م ــة والس ــادة السادس وامل
ــأة مجلــس  ــد عــن )10%( مــن الباقــي ملكاف ــا تقــدم نســبة ال تزي م
اإلدارة، بــرشط أال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس 
اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســامئة ألــف 
ريــال ســنوياً وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة املختصــة عــى أن 
يكــون اســتحقاق هــذه املكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي 

يحرضهــا العضــو.

يجــوز للرشكــة توزيــع أربــاح مرحليــة عــى مســاهميها بشــكل نصف • 
ســنوي أو ربــع ســنوي.

وقــد أوىص مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة ٥% عــى 
املســاهمني عــن النصــف األول مــن العــام 2018م خالل شــهر أغســطس 
ــبة ٥%  ــة بنس ــاح نقدي ــع أرب ــس اإلدارة بتوزي ــام أوىص مجل 2018م. ك
ــاين مــن العــام 2018م خــالل شــهر  عــى املســاهمني عــن النصــف الث

ــمرب 2018م. ديس

علامً بإن الرشكة قامت بتوزيع األرباح عى السادة مساهمي الرشكة كام يف الجدول التايل :

نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
إجاميل األرباح

ديسمرب 2018مأغسطس 2018م

10%٥%٥%النسبة 

438,79٥,000 ريال سعودي219,397,٥00 ريال219,397,٥00 ريالاإلجاميل 

علام بإن الرشكة قامت بتوزيع األرباح عى السنوات املاضية حسب الجدول التايل:

الربح املوزع للسهمطريقة التوزيعتاريخ التوزيعتاريخ االستحقاق

1تحويل للحساب2018/04/192018/04/30

0.7٥تحويل للحساب2017/04/182017/04/30

0.٥0تحويل للحساب 06/2016/06/20161٥/0٥

0.8٥تحويل للحساب 02/04/201٥ 29/03/201٥

0.8٥تحويل للحساب19/03/201407/04/2014

0.٥0تحويل للحساب30/03/201313/04/2013

كام نود اإلشارة اىل ان الرشكة قامت بتوزيع أسهم منحه عام 2007م وذلك بسهم لكل أربع أسهم.



44

 وصــف أي مصلحــة تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم 
الشــركة لعــام ٢٠١8م. 

االسم
اسم من تعود له 

املصلحة

عدد األسهم بداية 

العام

عدد األسهم نهاية 

العام
نسبة التغيرصايف التغير

1,6٥1,٥001,6٥1,٥0000-معايل املهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

0000-جرب بن عبدالرحمن الجرب

1000100000-أحمد بن فهد الضويان

7,63476٥7,63476٥00-سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ

0000-راشد بن سيف الغرير

2,0002,00000-أسامة بن عبد العزيز الزامل

400%11000٥000039000-محمد بن عيل املسلم

0200-خالد بن عبد الحميد الشويعر** 

6000600000-عيل بن عبد الرزاق الغامدي **

300003000000-صالح بن حلوان الحميدان **

64,00064,00000-صالح بن محمد باحمدان

0000-رشدي بن خالد الدليجان

0000-عمر بن سامل باحبيل

0000-سعيد بن أحمد بايونس

0000-سعد بن عبد الله آل عليان

**بدأت عضويته بتاريخ 27 يونيو 2018م

 ال يوجــد اي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة وكبــار التنفيذيــني وأقربائهــم يف أســهم أو أدوات 
ديــن الرشكــة أو أي مــن رشكاتهــا التابعــة.

مديونية الشركة والشركات التابعة: 

رشكة الصحراء للبروكيامويات:

املبلغ املتبقي من القرض
املبالغ املدفوعة سداداً 

للقرض خالل السنة
مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

291,666,66٥ ريال 38,888,890 ريال 10 سنوات ٥00 مليون ريال البنك السعودي الربيطاين

قرض دوار - سنة واحدة 300 مليون ريال بنك الرياض

قرض دوار - سنة واحدة 300 مليون ريال البنك السعودي لالستثامر
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رشكة الواحة للبروكيامويات: 

املبلغ املتبقي من القرض
املبالغ املدفوعة سداداً للقرض 

خالل السنة
مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

1,473,000,000 ريال 137,480,000 ريال 10 سنوات 1,964,000,000 ريال بنوك تجارية )مالحظة 1(

قرض دوار 66,6٥8,37٥.81 دوالر أمريي سنة واحدة 70,000,000 دوالر أمريي برنامج دعم الصادرات السعودي

قرض دوار - سنة واحدة 37٥,000,000 البنك السعودي الربيطاين

مالحظة1: البنوك هي: البنك السعودي الفرني، البنك السعودي الربيطاين.

رشكة الصحراء ومعادن للبروكيامويات: 

املبلغ املتبقي من القرض
املبالغ املدفوعة سداداً للقرض 

خالل السنة
مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

٥82,٥08,096 ريال 23,300,324 ريال 13 سنة 7٥8,610,123 ريال بنوك تجارية )مالحظة 1(

799,000,000 ريال - 11 سنة 900,000,000 ريال صندوق التنمية الصناعي السعودي

٥01,600,000 ريال 26,400,000 ريال 13 سنة 660,000,000 ريال صندوق االستثامرات العامة

قرض دوار - سنة واحدة 112,٥00,000 ريال بنك الرياض

مالحظة1: البنوك هي: بنك الرياض، البنك السعودي الفرني، البنك السعودي الربيطاين.

الرشكة السعودية للبيوتانول: 

املبلغ املتبقي من القرض
املبالغ املدفوعة سداداً 

للقرض خالل السنة
مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

73٥,000,000 70,000,000 8 سنوات 86٥,000,000 صندوق التنمية الصناعي
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الرشكة السعودية لإليثلني والبويل إثيلني:

املبلغ املتبقي من القرض
املبالغ املدفوعة سداداً 

للقرض خالل السنة
مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

 1,604,703,000 ٥33,299,٥00 9 سنوات 2,671,302,000 بنوك تجارية )مالحظة1(

مالحظــة 1: البنــوك هــي: أبيكــورب، البنــك الســعودي الفرنــي البنــك األهــيل، بنــك الريــاض، بنــك االســتثامر، البنــك الســعودي الربيطــاين البنــك 
الوطنــي العــريب ســامبا

الرشكة السعودية لحامض األكريليك املحدودة:

املبلغ املتبقي من القرض
املبالغ املدفوعة سداداً 

للقرض خالل السنة
مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

 1,48٥,000,000  170,000,000 7 سنوات 1,74٥,000,000 صندوق التنمية الصناعي

 3,248,268,009  326,632,877 13 سنه 3,٥٥٥,٥٥4,016 بنوك تجارية )مالحظة1(

مالحظة 1: البنوك هي: البنك السعودي الربيطاين، البنك األهيل، بنك الرياض، البنك الفرني، سامبا، البنك الهولندي، االمناء، بنك الجزيرة 

10,720,74٥,770

ريال سعودي

املديونية اإلجاملية للرشكة ورشكاتها التابعة

)املبالغ املتبقية من اجاميل القروض(

 

لــم تصــدر أو تمنــح الشــركة أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة 
تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة. 

لــم تصــدر أو تمنــح الشــركة أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل، وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب 
أو حقــوق مشــابهة، خــالل الســنة الماليــة

لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
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عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت خــالل الســنة الماليــة ٢٠١8م، وســجل حضــور كل اجتمــاع موضحاَ 
ــه الحاضرين في

اسم العضو 
االجتامع األول

2018/04/19م

االجتامع الثاين

2018/09/19م

االجتامع الثالث

2018/10/02م

االجتامع الرابع

2018/12/05م
اإلجاميل

3معايل املهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

4جرب بن عبدالرحمن الجرب

4أحمد بن فهد الضويان

3سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ

4راشد بن سيف الغرير

4أسامة بن عبد العزيز الزامل

3عيل بن عبدالرزاق الغامدي**

3صالح بن حلوان الحميدان**

4محمد بن عيل املسلم

3خالد بن عبدالحميد الشويعر**

4صالح بن محمد باحمدان

2018/04/19متاريخ آخر اجتامع للجمعية العامة 

 **بدأت عضويته بتاريخ 27 يونيو 2018م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها 

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني

بداية السنة12017/12/31

إجراءات الرشكة22018/03/27

تحضر إلجراءات الجمعية32018/03/29

احقية ارباح42018/04/23

احقية ارباح٥2018/08/27

إجراءات الرشكات62018/09/03

إجراءات الرشكات72018/10/02

إجراءات الرشكات82018/11/18

نهاية السنة92019/01/02

ال يوجد صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة

ال توجــد معلومــات بــأي عقــد تكــون الشــركة فيــه وتوجــد أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء 
مجلــس إدارة الشــركة أو للرئيــس التنفيــذي أو للمديــر المالــي أوالي شــخص ذو عالقــة بــأي منهــم.

لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض.

لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباح.
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المدفوعات النظامية المستحقة:

بيان األسباب وصف موجز لها

2018م

البيان 
املستحق حتى نهاية الفرة املالية 

السنوية ومل يسدد
املسدد 

اثر توحيد القوائم النسبي مع 
رشكة الواحة

22مليون لرشكة الصحراء و9 مليون 
لرشكة الواحة للبرتوكيامويات 

31,7٥0,000  42,027,378.37 الزكاة

- - - - الرضيبة

فروقات بني اشرتاكات الشهور وما 
تم سداده

اشرتاكات رشكة الصحراء والواحة 
واملوظفني لعام 2018

160,2٥6.74 33,٥87,773.41
املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتامعية

تم سداد كامل املبلغ
سداد اقامات وتأشرات خروج 

وعودة للموظفني االجانب
0 384,٥3٥.٥0 تكاليف تأشرات وجوازات

- - - - رسوم مكتب العمل

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت 
لمصلحة موظفي الشركة. 

ــز وجــذب والحفــاظ عــى أهــم  ــا مــن حــرص الرشكــة عــى تحفي انطالق
مدخــرات الرشكــة اال وهــو موظفيهــا وكإحدى اســرتاتيجيات برنامــج مكافأة 
املوظفــني طويلــة املــدى، فقــد تــم توزيــع وحــدات ســكنية ملوظفــي رشكــة 
الصحــراء للبرتوكيامويــات والــرشكات التابعــة الســعوديني والذي يهــدف إىل 

تأمــني االســتقرار والراحــة ملوظفيهــا مــن خــالل توفــر الســكن املناســب.

ولقــد تــم اعتــامد برنامــج متليــك الوحــدات الســكنية مــن قبــل الرشكــة 
ــام  ــب نظ ــوزع حس ــكنية تُ ــده س ــر 279 وح ــدف إىل توف ــذي يه وال
االســتحقاق عــى موظفــي الرشكــة وتبلــغ التكلفــة اإلجامليــة للمــرشوع 

ــال ســعودي.  448,8٥7,092 ري

ــر  ــى معاي ــا ألع ــل ســكنية وفق ــر فل ــى توف ــة ع ــد حرصــت الرشك لق
البنــاء والجــودة لــدى الهيئــة امللكيــة بالجبيــل وبأســعار تنافســية بحــي 
املطرفيــة مبدينــة الجبيــل الصناعيــة والتــي تعتــرب مــن املناطــق الجديدة 
القريبــة مــن مركــز املدينــة الجديــد والتــي توفــر جميــع االحتياجــات 

ووســائل الراحــة املطلوبــة لتحقيــق حيــاة مثاليــة للســاكنني.

وبحمــد اللــه وتوفيقــه فقــد تــم االنتهــاء مــن تســليم جميــع الوحــدات 
 الســكنية ملوظفــي الرشكــة حيــث تــم اتاحــة الربنامــج ملــا يشــكل 
ــاميل  ــن إج ــك و72% م ــتحقني للتمل ــني املس ــاميل املوظف ــن إج 80% م

املوظفــني الســعوديني.

وبــدأت املرحلــة الثانيــة لربنامــج متليــك الوحــدات الســكنية يف منتصــف 
عــام 2018م بــرشاء 60 قطعــة أرض مطــورة وجاهــزة يف حــي جلمــودة 
ــاء  ــرشوع البن ــة يف م ــدأت الرشك ــث ب ــة، حي ــل الصناعي ــة الجبي مبدين
ــدء تســليمها  ــام 2020م وب ــة ع ــن املــرشوع نهاي ــي م ــع أن ينته ويتوق

للموظفــني بــإذن اللــه.

إقرارات الشركة:

يقر مجلس إدارة الرشكة باآليت:

تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.• 
ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الرشكة عى مواصلة نشاطها.• 
أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعــد عــى أســس ســليمة وتــم تنفيــذه • 

بفعاليــة.

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على 
القوائم المالية السنوية.

لم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل 
انتهاء الفترة المعين من أجلها.
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تقر الرشكة باآليت:

متتلــك رشكــة الصحــراء للبرتوكيامويــات مــا نســبته ٥7% مــن رأس مــال 
رشكــة الواحــة للبرتوكيامويــات ومتتلــك النســبة املتبقيــة ٥2% الرشيــك 
ــة  ــات رشك ــويق منتج ــوم بتس ــي تق ــازل الت ــدل ب ــة ليون ــي رشك األجنب
الواحــة للبرتوكيامويــات حســب مــا اتفــق عليــه ســابقاً خــالل اتفاقيــة 
ــا  ــات م ــة الصحــراء للبرتوكياموي ــك رشك ــام متتل ــة والتســويق. ك الرشاك
نســيته 32.٥٥% مــن رأس مــال رشكــة التصنيــع والصحــراء لألوليفينــات 
)COST( والتــي بدورهــا متتلــك مــا نســبته ٥7% مــن رأس مــال الرشكــة 
الســعودية لإليثلــني والبــويل إيثلــني )CPES(ومتتلك النســبة املتبقية ٥2% 
رشكــة ليونــدل بــازل، وعليــه فــإن نســبة رشكــة الصحــراء للبرتوكيامويات 
ــوم  ــغ 24,41%، وتق ــني تبل ــويل إيثل ــني والب ــعودية لإليثل ــة الس يف الرشك
ــات بحــوايل٥2 ألــف  هــذه الرشكــة بإمــداد رشكــة الواحــة للبرتوكياموي
طــن ســنوياً مــن مــادة اإليثلــني كــامدة لقيــم وكذلــك يتــم تبــادل مــادة 
الربوبلــني حســب الحاجــة بــن رشكــة الواحــة للبرتوكيامويــات والرشكــة 
 الســعودية لإليثلــني والبــويل إيثلــني عــرب خــط أنابيــب حديــدي يصــل 

ــاء  ــات بإعط ــراء للبرتوكياموي ــة الصح ــت رشك ــام قام ــني. ك ــن الرشكت ب
قــرض رشيــك لــكل مــن رشكــة الواحــة للبرتوكيامويــات ورشكــة الصحــراء 
ومعــادن للبرتوكيامويــات والرشكــة الســعودية لحامــض االكريليــك 
ــن األطــراف ذي العالقــة. كــام تقــوم  ــك حســب العقــود املربمــة ب وذل
ــإدارة وتشــغيل الخدمــات املشــرتكة  ــات ب رشكــة الصحــراء للبرتوكياموي
والتــي تشــمل( الشــئون املاليــة وتقنيــة املعلومــات والشــئون اإلداريــة 
والســالمة واألمــن الصناعــي واملشــاريع وإدارة الجــودة الشــاملة )وذلــك 
ــات  ــات والصحــراء ومعــادن للبرتوكياموي ــي الواحــة للبرتوكياموي لرشكت

حســب العقــد املــربم بينهــام.
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ــن  ــادم الحرمي ــام خ ــر لمق ــكر والتقدي ــص الش ــس اإلدارة بخال ــاء مجل ــس وأعض ــدم رئي ــام يتق ــي الخت وف

ــي  ــمو الملك ــب الس ــن صاح ــده األمي ــي عه ــعود وول ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش

ــدم  ــوض والتق ــود للنه ــن جه ــه م ــا يبذلون ــعود لم ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم األمي

ــارة  ــام وزارة التج ــن مق ــى كل م ــًا إل ــول أيض ــكر موص ــة. والش ــاالت كاف ــي المج ــي ف ــاد الوطن باالقتص

ــود  ــن جه ــوه م ــا بذل ــركة لم ــوبي الش ــاهمي وإدارة ومنس ــى مس ــة وإل ــوق المالي ــة الس ــتثمار وهيئ واالس

ــركة. ــوض بالش ــدرة للنه ــة ومق مخلص

واهلل الموفق ،،،

في الختام



51الصحراء للبتروكيماويات  |  التقرير السنوي 2018م

إدارة العالقات العامة

هاتف: 7777 356 )13( 966+

فاكس: 9900 358 )13( 966+

public_relations@saharapcc.com :الربيد اإللكروين

عالقات املساهمني

هاتف: 7788 356 )13( 966+

فاكس: 9911 358 )13( 966+

shareholders@saharapcc.com :الربيد اإللكروين

صندوق بريد: 11166

الجبيل 31961

مدينة الجبيل الصناعية

الصحراء للبتروكيماويات
رشكة مساهمة سعودية
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www.saharapcc.com




