نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
شركة مساهمة سعودية مؤسسة ومسجلة في المملكة العربية السعودية
(السجل التجاري رقم )1010139946
طرح ( )225,000,000سهمًا عاديًا عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بسعر يبلغ ( )10ريال سعودي للسهم
( 10ريال سعودي كقيمة اسمية من دون عالوة إصدار)
وتمثل زيادة في رأس مال الشركة مقدارها ( )2,250مليون ريال سعودي وتبلغ نسبة الزيادة ( )%100من رأس مال الشركة الحالي
فترة االكتتاب :من 1429/2/16هـ إلى 1429/2/27هـ (الموافق 2008/2/23م إلى 2008/3/5م)

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي (يشار إليها فيما بعد بـ«ـالشركة») هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010139946وتاريخ 1416/08/10هـ (الموافق 1996/01/01م).
مقسم إلى  225,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد («سهم قائم» أو «أسهم قائمة») مدفوعة القيمة
ويبلغ رأسمال الشركة  2,250,000,000ريال سعودي
ّ
بالكامل.
يتمثل اكتتاب أسهم حقوق األولوية هذا في طرح  225,000,000سهمًا جديدًا («أسهم حقوق األولوية» أو «أسهم جديدة») بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية من غيرعالوة إصدار للسهم
الواحد («سعر اإلصدار») وذلك لزيادة أسهم رأس مال الشركة من  225,000,000سهم إلى  450,000,000سهم («األسهم») .وسيتم اإلصدار بنسبة سهم واحد ( )1جديد لكل سهم مملوك
للمساهمين المستحقين (”االكتتاب في حقوق األولوية” أو “االكتتاب”) .وسيسمح ألصحاب حقوق األولوية بالتقدم بطلب إضافي في خانة مستقلة من نفس طلب اإلكتتاب لإلكتتاب
بأسهم إضافية إن وجدت ( «راجع شروط وتعليمات اإلكتتاب»)  .وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة لحملة األسهم المقيدين (ويشار إليهم مجتمعين بـِ”المساهمين
المستحقين” ومنفردين بـِ”المساهم المستحق”) في سجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  1429/1/27هـ (الموافق 2008/2/5م) (“تاريخ األحقية”).
وسيتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على المساهمين المستحقين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم قائمة في تاريخ األحقية .وسوف توزع أسهم حقوق األولوية
المتبقية والتي لم يكتتب فيها مساهموها – إن وجدت  -على المساهمين المستحقين الذين اكتتبوا بنسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب.
وبعد اكتمال عملية االكتتاب سوف يصبح رأس مال الشركة  4,500,000,000ريال سعودي وسيبلغ عدد أسهم الشركة  450,000,000سهم .وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب لتمويل
جزء من تكاليف إنشاء مصنع البولي أوليفين “مشروع السعودية للبوليمرات” (“المشروع”) (يرجى مراجعة “استخدام متحصالت االكتتاب”).
واستيفاء لشروط خطاب تخصيص الغاز والمواد الخام الصادر عن شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية”) حسب ما ورد في خطابهم بتاريخ 1428/8/21هـ (الموافق 2007/9/3م)،
ً
فقد أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  1428/3/27هـ (الموافق 2007/6/13م) زيادة رأس مال الشركة لتمويل جزء من تكاليف إنشاء المشروع وذلك بعد الحصول
على الموافقات النظامية .وسوف تنحصر زيادة رأس المال على مساهمي الشركة بعد إقرار ذلك من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
يبدأ االكتتاب في األسهم الجديدة في يوم 1429/2/16هـ (الموافق 2008/2/23م) ويستمر حتى نهاية عمل يوم  1429/2/27هـ (الموافق 2008/3/5م) (”فترة االكتتاب”) .حيث يمكن للمساهمين
المستحقين تقديم طلبات االكتتاب في األسهم الجديدة (يشار إليهم مجتمعين بـ “المكتتبين” ومنفردين بـ”المكتتب”) في أي فرع من فروع مجموعة سامبا المالية والبنوك المستلمة
األخرى خالل فترة االكتتاب (كما هو معرف في قسم “إشعار هام”)( ،يرجى مراجعة “شروط وتعليمات االكتتاب”) .وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية (“الهيئة”) وتمشيًا مع متطلباتها
فإنه سيتم تطبيق آلية متعلقة بتعويض المساهمين الذين ال يمارسون حقهم في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية كما هو موضح في القسم “شروط وأحكام االكتتاب”.
سوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون عموالت أو استقطاعات من مجموعة سامبا المالية أو البنوك المستلمة األخرى .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص
النهائية ورد فائض االكتتاب (إن وجد) في موعد أقصاه يوم  1429/3/3هـ (الموافق 2008/3/11م) (يرجى مراجعة «شروط وتعليمات االكتتاب – التخصيص ورد الفائض») .إن جميع أسهم
الشركة من فئة واحدة ،وال يعطي أي سهم لصاحبه حقوق تفضيلية .وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تمامًا لألسهم القائمة .و ُيعطي كل سهم لحامله
الحق في صوت واحد .ويحق لكل مساهم يمتلك ما ال يقل عن ( )10أسهم (“المساهم”) حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (“الجمعية العامة”) والتصويت فيها .وستستحق
األسهم الجديدة أية أرباح تعلنها الشركة بعد بداية فترة االكتتاب (يرجى مراجعة “سياسة توزيع األرباح”).
يتم حاليا تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية (“تداول” أو “السوق”) .وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار
إليها بـ “الهيئة”) لتسجيل األسهم الجديدة في القائمة الرسمية وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة .ومن المتوقع أن يبدأ تداول
األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض( ،يرجى مراجعة “تواريخ هامة للمكتتبين”) .وسوف ُيسمح لمواطني المملكة
العربية السعودية والمقيمين في المملكة والخليجيين وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والشركات والمؤسسات الخليجية بالتداول في األسهم الجديدة بعد بداية
تداول األسهم في السوق.
يجب دراسة قسمي “إشعار هام” و”عوامل المخاطرة” الواردين في هذه النشرة بعناية من قبل المساهمين المستحقين قبل أن يتخذوا قرارًا باالستثمار في األسهم الجديدة.

المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد الرئيس لتغطية األسهم الجديدة

متعهد التغطية المساعد لألسهم الجديدة
البنوك المستلمة

”تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها بـ “الهيئة”) .ويتحمل أعضاء مجلس
اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى
الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال
تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها”.

صدرت هذه النشرة بتاريخ  1429/2/1هـ (الموافق  2008/2/9م)

إشعار هام
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تفصيلية وافية عن المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وعن األسهم الجديدة المطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب االكتتاب في األسهم الجديدة،
سوف يتم معاملة المساهمين المستحقين على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من مدير االكتتاب ،سامباكابيتال أو البنوك
المستلمة ،أو بزيارة المواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت للشركة ( )www.siig.com.saأو هيئة السوق المالية ( )www.cma.org.saأو سامباكابيتال (.)www.sambacapital.com

وقد قامت الشركة بتعيين مجموعة سامباكابيتال كمستشار مالي ومدير االكتتاب ومتعهد رئيس لتغطية االكتتاب في األسهم الجديدة المشار
إليها في هذه النشرة.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئة بالمملكة .ويتحمل أعضاء مجلس
اإلدارة الواردة أسماؤهم في قسم (الهيكل التنظيمي للشركة «أعضاء مجلس اإلدارة») مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات
الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى
يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .إن الشركة قامت بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات
التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها ،وإن جزءا كبيرًا من المعلومات الواردة عن السوق والقطاعات مأخوذ من مصادر خارجية ،ومع أنه ال يوجد
لدى أي من مدير االكتتاب أو مستشاري الشركة (فيما عدا مستشاروا بحوث الصناعة) الذين تظهر أسمائهم في الصفحة (د) أي سبب لالعتقاد بأن
المعلومات الواردة عن السوق والقطاعات تعتبر غير دقيقة في جوهرها ،إال أن المستشار المالي لم يتحقق بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة
في هذه النشرة عن السوق والقطاعات .وعليه ،فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال هذه المعلومات.
إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،وخاصة أن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن يتأثرا بصورة
سلبية بالتطورات المستقبلية مثل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب ،أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية الخارجة عن إرادة الشركة .وال
يجب اعتبار أو تفسير أو االعتماد على تحرير هذه النشرة وال أية اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق باألسهم الجديدة لالكتتاب بأي
شكل من األشكال كوعد أو تعهد فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلية.
ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو الشركات التابعة أو أي من مستشاريهما للمشاركة في هذا االكتتاب .وزيادة على
ذلك ،فإن المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وتم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو
االحتياجات االستثمارية الخاصة .وقبل اتخاذ قرار باالستثمارُ ،يعتبر كل مستلم لهذه النشرة مسؤوالً عن الحصول على استشارة مهنية مستقلة
بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة المعلومات الواردة في النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
يقتصر االكتتاب في حقوق األولوية على المساهمين المستحقين المقيدين في سجالت الشركة بتاريخ األحقية .كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة
أو بيع األسهم الجديدة في أي دولة أخرى .وتطلب الشركة ومدير االكتتاب من متلقي هذه النشرة التعرف على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.
وال يتحمل أي مصدر خارجي أية مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،إال في ما ذكر داخل النشرة.

القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2004م و2005م و2006م والقوائم المالية في  30يونيو 2006م (الغير
مراجعة) و2007م (المراجعة) ،واإليضاحات المتعلقة بها والمذكورة في هذه النشرة ،وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين من قبل العظم والسديري والنمر محاسبون ومراجعون قانونيون (عضو حليف هوروث الدولية) .وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية
بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات
المستخدمة ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات.
يمكن عمومًا تحديد بعض اإلفادات الواردة في هذه النشرة من خالل احتوائها على كلمات تسبقها أو تليها أو متضمنة فيها مثل «تخطط»« ،تقرر»،
«تعتقد»« ،تتوقع»« ،قد» ،تهدف»« ،تعتزم» ،سوف»« ،ينبغي»« ،يتع ّين»« ،يمكن أن»« ،تسعى»« ،من شأنها»« ،من شأنه»« ،تتوقع»« ،يتوقع» ،أو حاالت نفي
هذه الكلمات أو الكلمات المشابهة لها التي تدل على الحديث عن المستقبل .وتعكس إفادات التوقعات المستقبلية هذه وجهات نظر الشركة
حاليًا بشأن األحداث المستقبلية ،وليست ضمانًا لألداء المستقبلي .ويمكن للكثير من العوامل أن تتسبب في اختالف النتائج الفعلية للشركة
وأدائها وإنجازاتها بصورة جوهرية عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات المستقبلية التي قد تُع ّبر عنها أو توحي بها إفادات التوقعات المستقبلية هذه.
ال عن أن بعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها هذا األثر مذكورة بتفصيل أكثر في أقسام أخرى من هذه النشرة( .فض ً
فض ً
ال راجع «عوامل
المخاطرة») .وإذا تحقق أي من هذه المخاطر أو حاالت عدم اليقين ،أو إذا تبين أن أ ّيًا من االفتراضات غير دقيقة أو صحيحة ،فإن النتائج الفعلية قد تتغير
بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم ،فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميل َية لهيئة السوق المالية في أي وقت بعد صدور
موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسهمها في القائمة الرسمية وذلك عند )1( :حدوث أي تغير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في
مهمة كان يتوجب تضمينها في نشرة اإلصدار وفيما عدا
نشرة اإلصدار ،أو أي مستند مطلوب بموجب هذه القواعد ( )2ظهور أي مسائل إضافية
َ
الحالتين المذكورتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات عن الصناعة أو السوق أو إفادات التوقعات المستقبلية الواردة في هذه
النشرة ،سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك .ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها ،ولحاالت عدم اليقين واالفتراضات ،فإن األحداث
والظروف الخاصة بالتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث بالشكل الذي تتوقعه الشركة ،أو قد ال تحدث إطالقًا .وعليه ،يجب
على المساهمين المستحقين أن يدرسوا جميع إفادات التوقعات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات ،وأن ال يعتمدوا على هذه اإلفادات بشكل
أساسي.



دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
السن

الجنسية

الصفة

االسم
معالي الشيخ /عبد العزيز زيد القريشي

74

سعودي

رئيس مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي

األستاذ /إبراهيم عبد العزيز الطوق

66

سعودي

عضو مستقل

األستاذ /حمد عبد اهلل الزامل

65

سعودي

عضو مستقل

األستاذ /محمد عبيد سعيد بن زقر

63

سعودي

عضو غير تنفيذي

معالي األستاذ /محمد عبد اهلل الخراشي

56

سعودي

عضو غير تنفيذي

األستاذ /حاتم على الجفالي

46

سعودي

عضو غير تنفيذي

الدكتور /عبد الرحمن سليمان الراجحي

42

سعودي

عضو مستقل

األستاذ /داود سليمان القصيبي

37

سعودي

عضو مستقل

األستاذ /سليمان محمد المنديل

56

سعودي

عضو مجلس اإلدارة المنتدب  -تنفيذي

المصدر :الشركة

عنوان الشركة
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
ممثل الشركة المعتمد :سليمان محمد المنديل
مركز سنتريا ،شارع العليا العام ،حي العليا
ص.ب  ،99833الرياض 11625
هاتف01-2792522 :
فاكس01 - 2792523 :
المملكة العربية السعودية

سكرتير مجلس اإلدارة
األستاذ /سليمان محمد المنديل
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
مركز سنتريا ،شارع العليا العام ،حي العليا
ص.ب  ،99833الرياض 11625
المملكة العربية السعودية

مسجل األسهم
تداول
أبراج التعاونية 700 ،طريق الملك فهد
ص.ب  ،60612الرياض 11555
المملكة العربية السعودية



المستشارون
1أ5
المستشار المالي
سامبا كابيتال
ص.ب ،220007الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

المستشار القانوني لالكتتاب
المستشارون القانونيون
تركي الشبيكي بالتعاون مع بيكر آند ماكينزي ليمتد
مجمع العليان
ص.ب ،4288الرياض11491
المملكة العربية السعودية

المحاسب القانوني
العظم والسديري والنمر
محاسبون ومراجعون قانونيون
عضو حليف هوروث الدولية
ص.ب  ،10504الرياض 11443
المملكة العربية السعودية

فحص المعلومات المالية
كي.بي.إم.جي السعودية ـ الفوزان وبانقا
مجمع العليان ،شارع اإلحساء
ص.ب  ،92876الرياض 11663
المملكة العربية السعودية

مستشارو بحوث الصناعة
)(CMAIمؤسسة كيميكال ماركت أسوشيتس إنك
مكتب  ،700كاتي فري واي 11757
هيوستن ،تكساس  ،77079الواليات المتحدة األمريكية
بيرفن أند جيردز إنك
داون تاون هيوستن – تشايس تاور
مكتب  ،2150شارع ترافيز
هيوستن ،تكساس  ،77002الواليات المتحدة األمريكية

المستشار القانوني للمتعهد الرئيس للتغطية ومتعهد التغطية المساعد
كليفورد تشانس ل ل ب
ص ب 9380
مركز دبي المالي العالمي
دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
يوسف ومحمد الجدعان ،محامون ومستشارون قانونيون
ص ب  ،3515الرياض 11481
مجمع األمم التجاري
المملكة العربية السعودية



مدير االكتتاب ومتعهد تغطية االكتتاب الرئيس
سامبا كابيتال
ص.ب ،220007الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

متعهد تغطية االكتتاب المساعد
شركة الرياض المالية الرياض
ص.ب  21116الرياض  11475المملكة العربية السعودية

كل من الجهات المذكورة أعاله وفي الصفحة السابقة أعطت الشركة موافقتها الكتابية على اإلشارة باسمها ،وعلى نشر
إفادتها في هذه النشرة وفي هذا السياق ولم يتم سحب تلك الموافقة.

المصارف الرئيسة للشركة
مجموعة سامبا المالية
المركز الرئيس ،ص.ب ،833.الرياض  ،11421المملكة العربية السعودية
بنك الرياض
المركز الرئيس ،ص.ب ،22622 .الرياض  ،11416المملكة العربية السعودية
البنك العربي الوطني
المركز الرئيس ،ص.ب ،9802 .الرياض  ،11423المملكة العربية السعودية



البنوك المستلمة
مجموعة سامبا المالية ،ص.ب ،833.الرياض  ،11421المملكة العربية السعودية

البنك األهلي التجاري
المركز الرئيس ،ص.ب ،3555 .جدة  ،21481المملكة العربية السعودية
البنك السعودي البريطاني
المركز الرئيس ،ص.ب ،9084 .الرياض  ،11413المملكة العربية السعودية
بنك الرياض
المركز الرئيس ،ص.ب ،22622 .الرياض  ،11416المملكة العربية السعودية



ملخص لالكتتاب
الشركة وتأسيسها

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي (يشار إليها فيما بعد بـ«الشركة»)
هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010139946وتاريخ
1416/08/10هـ (الموافق 1996/01/01م)

رأس مال الشركة قبل االكتتاب

مقسم إلى  225,000,000سهم بقيمة
يبلغ رأس مال الشركة  2,250,000,000ريال سعودي
ّ
.اسمية قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل

سعر اإلصدار

 10ريال سعودي

القيمة االسمية

 10ريال سعودي

إجمالي عدد األسهم بعد االكتتاب

 450,000,000سهم عادي

المتعهد بتغطيتها
عدد األسهم ُ

 225,000,000سهم عادي ،تمثل نسبة  %100من االكتتاب

المتعهد بتغطيتها
قيمة األسهم ُ

 2,250,000,000ريال سعودي

عدد األسهم الجديدة

 225,000,000سهم عادي تطرح للمساهمين المستحقين من حملة األسهم
المقيدين في سجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير
العادية بتاريخ 1429/1/27هـ (الموافق 2008/2/5م)

قيمة األسهم الجديدة

 2,250,000,000ريال سعودي

:الحد األدنى لالكتتاب

سهم واحد

:قيمة الحد األدنى لالكتتاب

 10ريال سعودي

:الحد األقصى لالكتتاب

ال يوجد

تاريخ األحقية

نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1429/1/27هـ (الموافق
2008/2/5م)

المساهمون المستحقون/أحقية
األسهم الجديدة

مساهمو الشركة كما في تاريخ األحقية

المساهمون المستحقون غير
المشاركين في االكتتاب

سيكون المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في اسهم
حقوق األولوية عرضة إلنخفاض نسبة والقيم اإلجمالية لألسهم المملوكة لهم
حاليًا .ووفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية وتمشيًا مع متطلباتها فسيتم
تعويض المساهمين المستحقين الذين ال يشاركون في االكتتاب باسهم حقوق
األولوية عن طريق منحهم مبلغ ،إن وجد ،يتم احتسابه حسب اآللية الموضحة
بالقسم «شروط وأحكام االكتتاب»

تخصيص األسهم الجديدة

يحق لكل مساهم مستحق االكتتاب في أسهم حقوق األولوية بنسبة سهم واحد
جديد لكل سهم قائم في تاريخ األحقية .ويتم تخصيص أسهم حقوق األولوية
على المساهمين المستحقين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من
أسهم قائمة في تاريخ األحقية .ويوزع الباقي من أسهم حقوق األولوية التي لم
يتم اإلكتتاب بها من قبل مستحقيها على المساهمين المستحقين الذين طلبوا
أكثر من نصيبهم وفق تفاصيل االكتتاب اإلضافي في الحقوق األولوية (المرفق
أدناه)

فترة االكتتاب

سيتم بدء االكتتاب واستالم طلبات االكتتاب في يوم 1429/2/16هـ (الموافق
2008/2/23م) وسوف يستمر لفترة  12أيام عمل حتى نهاية عمل يوم 1429/2/27هـ
(الموافق 2008/3/5م)



الفائض

تفاصيل استخدام متحصالت االكتتاب

س��وف يتم إع��ادة فائض االكتتاب (إن ُوج��د) إل��ى المكتتبين دون أي عموالت أو
استقطاعات من البنوك المستلمة .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد
الفائض في موعد أقصاه يوم 1429/3/3ه��ـ (الموافق 2008/3/11م)( .يرجى مراجعة
«شروط وتعليمات االكتتاب»).
سوف تستخدم صافي متحصالت االكتتاب لغرض تمويل جزء من رأس مال الشركة
السعودية للبوليمرات «السعودية للبوليمرات» وسوف يتم تملك وإنشاء وتشغيل
السعودية للبوليمرات بواسطة كل من ( )1الشركة و ( )2شركة شيفرون فيليبس
العربية للكيماويات المحدودة (لمزيد من المعلومات ونسب الملكية يرجى مراجعة
(«وصف أعمال الشركة» و « استخدام صافي متحصالت االكتتاب»).
ومن المتوقع ،وفق تقديرات الشركة وشيفرون العربية بأن تبلغ تكلفة مشروع
السعودية للبوليمرات  18,671مليون ري��ال سعودي بما في ذل��ك تكاليف عقود
اإلنشاء وتكاليف التطوير والتمويل خالل فترة اإلنشاء بما في ذلك المصروفات
الطارئة .وم��ن المتوقع أن يمثل رأس المال نسبة  5,6( ٪30مليار ري��ال سعودي)
من تكلفة المشروع  .أم��ا النسبة المتبقية وق��دره��ا  ،٪70فسوف يتم تمويلها
باستخدام قروض من مؤسسات التمويل الحكومية وشبه حكوم َية ومن البنوك
التجارية السعودية والعالمية (لمزيد من المعلومات و نسب الملكية يرجى مراجعة
(«اإلتفاقيات الهامة»).
ومن المهم ذكره هو أن حصة المجموعة من رأس المال المطلوبة اآلن  ،سترتفع من
مبلغ ( )2,100مليون ريال ،إلى ( )2,800مليون ريال  ،وسيتم تمويل إجمالي المبلغ من
خالل مصدرين:
          أ  -اكتتاب حقوق األولوية ،بمبلغ ( )2,250مليون ريال.
         ب  -التدفقات النقدية لدى الشركة  ،بمبلغ ( )550مليون ريال.
  
ستخصص كامل زيادة رأس المال ،وقدرها ( )2,250مليون ريال ،لمساهمي الشركة
المسجلين بسجل المساهمين  ،بتاريخ نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة
غير العادية  ،التي أوصت بزيادة رأس المال  ،والتي تم عقدها  1429/2/27هـ (الموافق
2008/2/5م).

اإلكتتاب في أعداد إضافية من األسهم

يحق للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة عند آخر إقفال للتداول قبل
إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي توافق على زيادة رأس المال ،طلب
االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم لتغطية تلك التي لم ُيمارس حق أولوية
االكتتاب فيها .ويكون االكتتاب بأحد األسعار التالية فقط:
 - 1السعر الذي ُطرح فيه السهم الجديد لالكتتاب.
 - 2السعر الذي ُطرح فيه السهم الجديد لالكتتاب ُمضافًا إليه مبلغ يعادل ثالثين
بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشركة في نهاية التداول الذي يسبق عقد
الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال وسعر السهم
المعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية ،مقربة إلى أقرب رقم صحيح.
ُ
 - 3السعر الذي ُطرح فيه السهم الجديد لالكتتاب ُمضافًا إليه مبلغ يعادل ستين
بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشركة في نهاية التداول الذي يسبق عقد
الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال وسعر السهم
المعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية ،مقربة إلى أقرب رقم صحيح.
ُ
 - 4السعر الذي طرح فيه السهم الجديد لالكتتاب مضافًا إليه مبلغ يعادل
تسعين بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشركة في نهاية التداول الذي يسبق
عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال وسعر السهم
المعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية ،مقربة إلى أقرب رقم صحيح.
وستكون أسعار اإلكتتاب في أعداد إضافية من األسهم كالتالي  10ريال للسهم،
 17ريال للسهم 25 ،ريال للسهم 32 ،ريال للسهم .مع مراعاة أنه ال يجوز للمساهم
المستحق إختيار أكثر من سعر واحد ،مقربة إلى أقرب رقم صحيح.



تخصيص أسهم االكتتاب

سيتم تخصيص سهم واحد ( )1كحد أدنى مقابل كل سهم يملكه المكتتب من
المساهمين المستحقين الذي يقدم طلبا لذلك وفقا لشروط وأحكام االكتتاب
(فضال راجع «شروط وأحكام االكتتاب») .في حال عدم االكتتاب في كامل األسهم
ال��ج��دي��دة حسب ال��م��ع��ادل��ة الموضحة أع�ل�اه سيتم تخصيص األس��ه��م اإلضافية
للمساهمين المستحقين الذين اكتتبوا في أسهم زيادة عن األسهم المستحقة
لهم بالسعر األعلى ثم األق��ل فاألقل من األسعار الموضحة في القسم « شروط
واحكام االكتتاب»( .فض ً
ال راجع قسم «شروط وأحكام اإلكتتاب») .وفي حال زاد طلب
اإلكتتاب عن أي سعر من األسعار ال��واردة أع�لاه عن األسهم المتاحة للبيع سيتم
التوزيع بين المكتتبين وفقًا لنسبة ما يملكونه من الشركة .ويشتري متعهدو
التغطية أية أسهم من األسهم الجديدة لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب،
إن وجدت.

إدراج وتداول األسهم

لقد تقدمت الشرآة بطلب للهيئة لتسجيل األسهم الجديدة في القائمة الرسمية،
وتمت الموافقة على نشرة اإلص��دار هذه وآافة المستندات المؤيدة التي طلبتها
الهيئة .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب
بعد االنتهاء م��ن عملية تخصيص األس��ه��م الجديدة (ف��ض ً
�لا راج��ع «ت��واري��خ هامة
للمكتتبين»)

حقوق التصويت

إن أسهم الشركة من فئة واحدة ،وليس ألي مساهم أي حق أفضلية في التصويت.
ويمنح كل سهم صاحبه الحق في صوت واحد ،ويحق لكل مساهم لديه ما ال يقل
العامة للمساهمين والتصويت
عن ( )10عشرة أسهم بحضور اجتماعات الجمعية
َ
فيها (فض ً
ال راجع «األسهم» و»ملخص النظام األساسي»)

توزيع األرباح

ستستحق األسهم الجديدة أي��ة أرب��اح تعلنها الشركة بعد بداية فترة االكتتاب
والسنوات المالية الالحقة (راجع «سياسية توزيع األرباح»).

عوامل المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في هذا الطرح و قد تم استعراض هذه
المخاطر في قسم «عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،و التي يجب مراجعتها
بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم المطروحة.



تواريخ هامة للمكتتبين
الحدث

التاريخ

فترة االكتتاب

 1429/2/16هـ الموافق  2008/2/23م
إلى 1429/2/27هـ الموافق 2008/3/5م

إعادة فائض أموال االكتتاب للمكتتبين (في حال وجود فائض لالكتتاب)

 1429/3/3هـ الموافق  2008/3/11م

تاريخ بدء التداول في األسهم الجديدة

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم حقوق األولوية في
السوق المالية بعد استيفاء المتطلبات النظامية ذات
العالقة .وسيتم اإلعالن عن بدء التداول في الصحف
المحلية وعلى موقع تداول.

إن الجدول الزمني الموضح أعاله والتواريخ المتضمنة فيه هي تواريخ تقريبية فقط .أما التواريخ الفعلية فسيتم اإلبالغ عنها عن طريق اإلعالن في وسائل اإلعالم الوطنية،
وموقع تداول على اإلنترنت () www.tadawul.com.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

سيتم توفير نماذج طلبات االكتتاب لدى فروع البنوك المستلمة ،ويمكن االكتتاب عن طريق حسابات المكتتبين المصرفية لدى
أي من البنوك المستلمة أو االكتتاب بشيك مصرفي مصدق (باسم المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي) مسحوب على
إحدى البنوك المحلية.
ويمكن أيضًا االكتتاب عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك المستلم التي تقدم هذه
الخدمة للمكتتبين الذين سبق أن اكتتبوا في اكتتاب جرى مؤخرًا أو في إحدى اإلكتتابات شريطة أن ( )1يكون للمكتتب حساب
لدى أي من البنوك المستلمة ،و( )2أال تكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في
طرح جرى حديثًا.
ٍ
ويجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب وفقًا للتعليمات ال��واردة في قسم “شروط وتعليمات االكتتاب” بهذه النشرة ويجب على
كل مساهم مستحق أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب .وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب
لالكتتاب في األسهم الجديدة ،كليًا أو جزئيًا ،في حالة عدم استيفاء الطلب ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب .وال يجوز التعديل
في طلب االكتتاب أو سحبه بعد استالمه من مدير االكتتاب والبنوك المستلمة .يمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدًا ملزمًا بين
الشركة والمساهم المستحق (يرجى مراجعة “شروط وتعليمات االكتتاب”).



ملخص للمعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم نبذة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة .ونظرًا ألنه ملخص ،فإنه ال يشمل كل المعلومات التي قد تكون مهمة
للمساهمين المستحقين وينبغي على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم الجديدة .وقد تم تعريف بعض المصطلحات
والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة في قسم المصطلحات والتعريفات.

نبذة عن الشركة
تعتبر المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي في الوقت الراهن واحدة من المجموعات الرائدة في مجال تنمية وتطوير القاعدة
الصناعية في المملكة العربية السعودية («المملكة») ،وعلى األخص الصناعات البتروكيماوية ،من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص
للدخول في صناعات أخرى باستعمال الصناعات البتروكيماوية.
تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية وفقًا ألنظمة المملكة بموجب السجل التجاري رقم  1010139946الصادر من الرياض بتاريخ
1416/08/10ه���ـ (الموافق 1996/01/01م) برأس مال عند إنشائها  550,000,000ريال سعودي مقسم إلى  55,000,000سهمًا عاديًا بقيمة اسمية
قدرها  10رياالت سعودية للسهم الواحد .وتمتلك الشركة في الوقت الراهن نسبة  %50من أسهم كل من شركة شيفرون فيليبس
السعودية («شيفرون السعودية») وشركة الجبيل شيفرون فيليبس («الجبيل شيفرون») ،وكل منهما شركة ذات مسؤولية محدودة
تم تأسيسهما وتسجيلهما في المملكة .وقد تم إدراج أسهم الشركة في السوق منذ فبراير من العام 2004م.
الشكل رقم ( :)1هيكل مختصر للشركات التابعة للشركة في الوقت الراهن
ϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ

βΒϴϠϴϓϮϜϧϮϛΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ

˹˾%

˹˾%

βΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ
˹˹˺%

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ
˹˾%

βΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΔϳΩϮόδϟ
ϡ˻˹˹˹ϡΎϋΝΎΘϧϹΪΑ

ϦϴϤϫΎδϤϟέϮϬϤΟ
˹˹˺%

ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ
˹˾%

βΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηϞϴΒΠϟΔϛήη
˯ΎθϧϹΪϴϗ

المصدر :الشركة

إن شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكماويات المحدودة (“شركة شيفرون العربية”) المملوكة بالكامل لشركة شيفرون فيليبس
للبتروكيماويات المحدودة والتي بدورها تم تكوينها مناصفة بين كل من شركة كونوكو فيليبس وشركة شيفرون .وقد دخلت شركة
شيفرون العربية في تحالف إستراتيجي مع المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي لتكوين مجمعا بتروكيماويا متكامال يحتوي على
الشركات التالية:
شركة شيفرون فيليبس السعودية:
شركة شيفرون فيليبس السعودية ،شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة تقع في بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة “الجبيل” يبلغ
رأس مالها  655مليون ريال سعودي مسجلة بموجب سجل تجاري رقم  2055003839صادر من مدينة الجبيل بتاريخ 1417/02/22هـ (الموافق
كل
1996/07/08م) .وهي مملوكة بالتساوي بين كل من شركة شيفرون فيليبس العربية والمجموعة السعودية لإلستثمار الصناعيٍ ،
معد لتصنيع مادتي البنزين
منهما يمتلك نسبة  %50من الشركة .وقد بدأت الشركة إنتاجها التجاري في عام 2000م عن طريق مصنع
ّ
والسايكلوهكسين ،ومزيج جازولين المركبات عالي األوكتان .وجاء تكوين هذة الشركة كخطوة أولى للشراكة اإلستراتيجية بين
يتكون مشروع شيفرون السعودية من
الشركة وشركة شيفرون العربية .وقد بلغت تكلفة هذا المشروع  2,440,000,000رياالً سعوديًا
َ
مصنع للمركبات العطرية بمستويات عالمية ويعد من أكبر استثمار في قطاع الصناعات األساسية في المملكة العربية السعودية .وقد
بدأ المشروع إنتاجه في عام 2000م وحقق أرباحًا تراكمية بلغت  3,620مليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2006م.



شركة الجبيل شيفرون فيليبس:
وانطالق َا من التزامها بتنمية أعمالها الرئيسة ،فقد شرعت الشركة بإنشاء مشروعها الثاني مع شريكتها شركة شيفرون العربية في
عام 2003م ،تحت إسم شركة الجبيل شيفرون فيليبس (“الجبيل شيفرون”) هي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة برأس مال يبلغ
 300,000,000ريال سعودي ،مسجلة بموجب سجل تجاري رقم  2055005901صادر من مدينة الجبيل بتاريخ 1424/06/25هـ (الموافق 2003/08/24م).
كل منهما يمتلك
وهي مملوكة بالتساوي بين كل من شركة شيفرون فيليبس العربية و المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعيٍ ،
نسبة  %50من الشركة .وقد بلغت تكلفة تطوير هذا المشروع  4,500,000,000رياالَ سعودي َا (فض ً
ال أنظر “ملخص االتفاقيات المهمة “اتفاقيات
التمويل”) .وهذا المشروع قيد اإلنشاء حالي َا في مدينة الجبيل الصناعية بمحاذاة مشروع شركة شيفرون فيليبس السعودية ،ويتوقع
أن يبدأ إنتاج اإلثيلين واإلثيل بنزين والستايرين خالل الربع األول من عام 2008م.
أهم آخر التطورات للشركة
إن الشركة وشركة شيفرون العربية هما اآلن بصدد تطوير مشروع المرحلة الثالثة “الشركة السعودية للبوليمرات” (“السعودية
َ
للبوليمرات”) لصناعة الهيكسين ،البولي إثيلين ،البوليبروبيلين والبوليستايرين بتكلفة إجمالية من المتو َقع أن تصل إلى 18,671
مليون ريال سعودي.
ونظرًا لرغبة الشركة بالمضي قدمًا بتنفيذ المشروع ،فقد إرتاءت تقسيم مراحل ملكية الشركة إلى ثالث ،بغية اإلسراع باإلجراءات الرسمية:
المرحلة األولى (قيد التنفيذ):
تتمثل في تكوين الشركة السعودية للبوليمرات برأس مال  187.5مليون ريال سعودي وإستيفاء الخطوات األساسية إلنشاء المشروع
(التصميم الهندسي للمشروع ،ترسية عقود اإلنشاء ,توقيع إتفاقيات القروض)،وقد تم اإلسراع بهذه المرحلة ليتسنى للشركة إبرام
عقود اإلنشاء قبل نهاية عام 2007م وذلك إستيفاءًا لشروط خطاب التخصيص.
الشكل رقم ( :)2هيكل مختصر لملكية السعودية للبوليمرات بنهاية المرحلة األولى:
ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ

˾̀̄˼̂* α.έϥϮϴϠϣ

˾̀̄˼̂ α.έϥϮϴϠϣ

˹˾%

˹˾%

ΕήϤϴϟϮΒϠϟΔϳΩϮόδϟΔϛήθϟ

ϥϮϴϠϣ ˺́̀̄˾βϴγ΄ΘϟΪϨϋϝΎϤϟαέ
α.έ

المصدر :الشركة

*سوف تدفع المجموعة هذا المبلغ ( 93,75مليون ريال سعودي) من قبل أرباحها المبقاة من مشروعها األول ،شيفرون فيليبس
السعودية ،وذلك لتأسيس رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات.
المرحلة الثانية:
سوف تقوم المجموعة بإستخدام صافي متحصالت اإلكتتاب والبالغة  2.20مليار ريال سعودي لتكوين رأس مال الشركة المساهمة
الجديدة (الشركة المساهمة الجديدة) التي ستمتلك حصة الملكية في شركة السعودية للبوليمرات بنسبة  %50بدالً من المجموعة
السعودية لإلستثمار الصناعي ،فيما ستمتلك شركة شيفرون العربية الـ  %50الباقية ،وذلك تمهيدا لعملية الطرح العام للشركة الجديدة
حسب متطلبات وزارة البترول والثروة المعدنية كما هو مبين في الشكل رقم  .3ومن المهم ذكره هو أن متحصالت اإلكتتاب سوف
تستخدم في هذه المرحلة .
الشكل رقم ( :)3هيكل مختصر لملكية السعودية للبوليمرات بنهاية المرحلة الثانية:
ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ

α.έέΎϴϠϣ ˻̄˻˾ΏΎΘΘϛϹΕϼμΤΘϣ
˹˹˺%

ΓΪϳΪΠϟΔϤϫΎδϤϟΔϛήθϟ
α.έέΎϴϠϣ ˻̄˻ϝΎϤϟαέ

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ
˹˾%

˹˾%

ΕήϤϴϟϮΒϠϟΔϳΩϮόδϟΔϛήθϟ

ϥϮϴϠϣ ˺́̀̄˾βϴγ΄ΘϟΪϨϋϝΎϤϟαέ
α.έ

المصدر :الشركة



المرحلة الثالثة:
وتتمثل في تملك الجمهور نسبة طرح  %50من رأس مال الشركة المساهمة الجديدة وذلك من خالل طرح عام ألسهم الشركة إلى
الجمهور من خالل إكتتاب عام ،وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات العالقة .وعند االنتهاء من عملية الطرح للجمهور سيتم
تغيير نسبة الملكية في شركة السعودية للبوليمرات بحيث تمتلك الشركة المساهمة الجديدة  %65وشيفرون العربية نسبة %35
وذلك حسب تعليمات خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية رقم /2732ع/ف بتاريخ 1428/8/20هـ الموافق 2007/9/2م  ،وكذلك خطاب ارمكو
رقم  O/231/07بتاريخ 2007/9/3م  .من المتوقع أن تبدأ شركة السعودية للبوليمرات عملياتها التجارية في نهاية عام 2011م .وستصبح
ملكية الشركة كالتالي:
الشكل رقم ( :)4هيكل مختصر لملكية السعودية للبوليمرات بنهاية المرحلة الثالثة:
ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ

ϦϴϤϫΎδϤϟέϮϬϤΟ
˹˾%

˹˾%

ΓΪϳΪΠϟΔϤϫΎδϤϟΔϛήθϟ
α.έέΎϴϠϣ ˼̄˿˽ϝΎϤϟαέ

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ
˿̂̄˺ α.έέΎϴϠϣ
˾˼*%

˾˿*%

ΕήϤϴϟϮΒϠϟΔϳΩϮόδϟΔϛήθϟ

المصدر :الشركة
* سيتم اإلحتفاظ بهذه النسب بجميع الحاالت وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية وكذلك أرامكو بغض النظر عن المبالغ النقدية وعليه .سيتم
تحديد المبالغ النهائية

من المتوقع وفق تقديرات الشركة وشيفرون العربية بأن تبلغ التكلفة اإلجمالية لمشروع السعودية للبوليمرات  18,671مليون ريال
سعودي و سوف يمثل رأس مال شركة السعودية للبوليمرات  5.6مليار ريال سعودي وذلك يشكل نسبة  %30من تكلفة المشروع .سيتم
الحصول على  5.6مليار ريال من قبل الشركة الجديدة التى سوف تساهم بمبلغ  3.64مليار ريال والطرف الثاني وهي شركة شيفرون
فيليبس العربية والتي سوف تساهم بمبلغ  1.96مليار ريال.
الجدير بالذكر في مثل هذه المشاريع هو زيادة تكلفة إنشاء المشروع والتي من المتعارف عليه أن يتم تمويلها عن طريق رأس المال.
وعليه ،فقد أرتاءت الشركة تكوين رأس مال الشركة المساهمة الجديدة ،بأكثر من حاجتها حسب التقديرات بتاريخ هذه النشرة ،وذلك
تحسبًا لمثل هذه الزيادات أو إل��زام الشركة بأية مشاريع مكملة أخ��رى .وبذلك فإن التقديرات قد ترفع بمستوى رأس مال الشركة
المساهمة إلى  4.4مليار ريال سعودي .وسيتم تحديد مبلغ الطرح في وقت قريب قبل عمل َية الطرح العام للشركة المساهمة الجديدة.
وأيضًا بالنسبة لشركة شيفرون فيليبس العربية حيث أنه سوف يتم زي��ادة مبلغ مساهمتها في المشروع للمحافظة على حصة
ملكيتها والبالغة  %35من المشروع وذلك إن أرتفعت تكلفة المشروع.
وفي حال تبيان عدم الحاجة لمضاعفة إجمالي المساهمة المطلوبة من الشركة المساهمة الجديدة في شركة شيفرون فيليبس  ،سوف
يتم بيع جزء من حصة الشركة المساهمة الجديدة المملوكة أص ً
ال من قبل المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي للجمهور بقيمة
التكلفة ،بحيث بتم الحفاظ على نسبة المساهمة المتساوية والبالغة  %50لكل منهما .وسوف يتم تجديد مبلغ الطرح في وقت قريب
قبل عملية الطرح العام للشركة المساهمة الجديدة.
وتفصي ً
ال لما ذكر أعاله:
اإلحتمال األول  :عدم إرتفاع تكلفة المشروع وعدم الحاجة إلى إنشاء مشروع متمم لمشروع السعودية للبوليمرات.
في حالة حصول هذا اإلحتمال سوف تضاعف الشركة المساهمة الجديدة رأس مالها بنسبة  %65وذلك من  2,200مليون ريال سعودي
إلى  3,640مليون ريال سعودي وذلك عن طريق طرح عام لألسهم بمبلغ  1,820مليون ريال منها  1,440مليون ريال سعودي تمثل زيادة
رأس المال .أما بالنسبة للـ  380مليون ريال سعودي المتبقية سوف يتم شراء أسهم من المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي بسعر
التكلفة  .وسوف تكون ملكية الشركة المساهمة الجديدة مناصفة بين الطرفين :المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي و الجمهور،
لكل منهما نسبة  %50من ملكية الشركة بمبلغ  1,820مليون ريال سعودي.
أما بالنسبة لشركة شيفرون فيليبس العربية فسوف تساهم في المشروع بمبلغ  1,960مليون ريال سعودي وذلك للمحافظة على



نسبة ملكيتها والتي تبلغ .%35
الشكل رقم (4أ) :هيكل مختصر يمثل اإلحتمال األول:
˹́˼ α.έϥϮϴϠϣ

ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ

ϦϴϤϫΎδϤϟέϮϬϤΟ
˻́̄˺ α.έέΎϴϠϣ

˻̄˻ α.έέΎϴϠϣ

˹˾%

˹˾%

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ

ΓΪϳΪΠϟΔϤϫΎδϤϟΔϛήθϟ
˽˿̄˼ α.έέΎϴϠϣ

˿̂̄˺ α.έέΎϴϠϣ
˾˼%

˾˿%

ΕήϤϴϟϮΒϠϟΔϳΩϮόδϟΔϛήθϟ
έΎϴϠϣ ˾̄˿ϝΎϤϟαέ
α.έ

المصدر :الشركة

اإلحتمال الثاني :إرتفاع تكلفة المشروع أو الحاجة إلى إنشاء مشروع متمم لمشروع السعودية للبوليمرات.
في هذه الحالة تتوقع الشركة إرتفاع إجمالي التكاليف بنسبة  ( %20من  5,600مليون ريال سعودي إلى  6,720مليون ريال سعودي)
في حالة حصول هذا اإلحتمال سوف تضاعف الشركة المساهمة الجديدة رأس مالها من  2,200مليون ريال سعودي إلى  4,400مليون ريال
سعودي وذلك عن طريق طرح عام لألسهم بمبلغ  2,200مليون ريال سعودي .وسوف تكون ملكية الشركة المساهمة الجديدة مناصفة
بين الطرفين ،المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي والجمهور ،لكل طرف نسبة  %50من ملكية الشركة.
ومن الجدير بالذكر هو أن شركة شيفرون فيليبس العربية سوف تزيد مبلغ مساهمتها في المشروع من  1,960مليون ريال سعودي إلى
 2,370مليون ريال سعودي و ذلك للمحافظة على نسبة ملكيتها والتي تبلغ .%35
الشكل رقم (-4ب) :هيكل مختصر يمثل اإلحتمال الثاني:

ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ

ϦϴϤϫΎδϤϟέϮϬϤΟ
˻̄˻ α.έέΎϴϠϣ

˻̄˻ α.έέΎϴϠϣ

˹˾%

˹˾%

ΓΪϳΪΠϟΔϤϫΎδϤϟΔϛήθϟ
˽̄˽ α.έέΎϴϠϣ

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ
̀˼̄˻ α.έέΎϴϠϣ
˾˼%

˾˿%

ΕήϤϴϟϮΒϠϟΔϳΩϮόδϟΔϛήθϟ

المصدر :الشركة

έΎϴϠϣ ˿̄̀ϝΎϤϟαέ
α.έ

إن هذان اإلحتماالن يمثالن الحدين األعلى و األدنى المتوقعان لرأس المال المطلوب ،مع العلم أن الكلفة النهائية ستحدد رأس المال
المطلوب ضمن هذا النطاق.
ومن المتوقع أن تشكل المصانع الثالثة للشركات ال َتابعة,وهي شركة شيفرون السعودية وشركة الجبيل شيفرون وشركة السعودية
للبوليمرات ،مجمعًا بتروكيماويًا متكام ً
ال على مستوى عالمي («المجمع») تكون منتجات هذه الشركات الثالثة مكملة لبعضها البعض
مما يؤمن درجة تنافسية عالية للمجمع ويساهم زخم أرباح مساهمي شركات المجمع بما فيهم المجموعة.
وفيمايلي هيكل مختصر للمنتجات المجمع:



: هيكل مختصر لمنتجات المجمع:)5( الشكل رقم

:ϊϤΠϤϟ ΕΎΠΘϨϤϟ ήμΘΨϣ ϞϜϴϫ :(˾) Ϣϗέ ϞϜθϟ
355kta ϦϴδϜϴϫϮϠϜϳΎγ
490kta ΕΎΒϛήϤϟ ΩϮϗϭ

ϲόϴΒσ ϦϴϟϭίΎϏ

ϥϭήϔϴη
β˰˰ΒϴϠϴϓ
ΔϳΩϮόδϟ

ϲόϴΒσ ϦϴϟϭίΎϏ

ϞϴΒΠϟ
ϥϭήϔϴη
βΒϴϠϴϓ

550kta ϦϳΰϨΑ
150kta ϦϴϠΑϭήΑ
750kta ϦϳήϳΎΘδϟ
GPPS 100kta ϦϳήΘδϴϟϮΑ
HIPS 100kta ϦϳήΘδϴϟϮΑ

200kta ϦϳήϳΎΘδϟ

HDPE 550kta
HDPE/ LDLPE 550kta

ϥΎΜϳ
1,165kta ϦϴϠϴΜϳ
ϥΎΑϭήΑ

100kta 1-ϦϴδϜϴϫ
400kta ϦϴϠΑϭήΒϟ ϲϟϮΑ
40kta ϦϴϠΑϭήΒϟ

ϥϭήϔϴη
β˰˰ΒϴϠϴϓ
Δ˰ϴϨσϮϟ

445kta ϦϴϠΑϭήΒϟ

 الشركة:المصدر

Δϛήθϟ :έΪμϤϟ

نبذة عن عمليات زيادة رأس المال السابقة والمخططة للشركة
 ريال سعودي لتمويل الجبيل شيفرون فيليبس بتغطية من1,200,000,000  ريال سعودي إلى550,000,000 قامت الشركة بزيادة رأس مالها من
ΔϛήθϠϟ ΔττΨϤϟϭ ΔϘΑΎδϟ ϝΎϤϟ αέ ΓΩΎϳί ΕΎϴϠϤϋ Ϧϋ ΓάΒϧ
 تمت زيادة،م2005  وفي عام.قبل المساهمين الحاليين باإلضافة إلى المؤسسة العامة للتقاعد التي انضمت كمساهم رئيس في الشركة
عدد
رفعϥϭήϔϴη
أدى إلىϞϴΒΠϟ
المساهمين مما
مملوكين من
لكل سهمينϰϟ·
واحد
سهمϝΎϳέ
توزيع
ريال عن طريقϦϣ1,800,000,000
الشركة
مال
رأس
βΒϴϠϴϓ
ωϭήθϣ ϞϳϮϤΘقبل
ϟ ϱΩϮόγ
ϝΎϳέ ˺ˬ˻˹˹ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹
ϱΩϮόγ
˾˾˹ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹
ΎϬϟΎϣ αέإلى
ΓΩΎϳΰΑ
Δϛήθϟ
ΖϣΎϗ
للسهم
رياالتΖϤπϧ
10 تبلغϲΘϟ
اسمية
بقيمة
180,000,000
سهم إلى
120,000,000
المدرجة من
األسهم
ΓΩΎϳί ΖϤΗ ˬϡ˻˹˹˾ ϡΎϋ.الواحد
ϲϓϭ .Δϛήθϟ
ϲϓ سعودية
βϴέ ϢϫΎδϤϛ
ΪϋΎϘΘϠϟ
ΔϣΎόϟسهم
ΔδγΆϤϟ
ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ
ϦϴϴϟΎΤϟ
ϦϴϤϫΎδϤϟ
ϞΒϗ Ϧϣ ΔϴτϐΘΑ

ϯΩ ΎϤϣ
ϦϴϤϫΎδϤϟ
Ϧϣ عن
ϦϴϛϮϠϤϣ
ϞϜϟ ΪΣϭ
ϢϬγ 1,800,000,000
ϊϳίϮΗ ϖϳήσمنϦϋمالها
ϝΎϳέ رأس
ϢϬγϷ ΩΪϋ
ϰϟ· واحد
˺ˬ́˹˹ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹
ϰϟ·الشركة
Δϛήθϟ ϝΎ
ϣ αέ
أسهم
أربعةϊϓέ
لكل
سهم
 توزيعϞΒϗ
طريق
 ريالϦϴϤϬγ
2,250,000,000
ريال إلى
 بزيادة،م2006 في
قامت
كما
.ΪΣϮϟ
ϢϬδϠϟ ΔϳΩϮόγ
ΕϻΎϳέ
˺˹ ώϠΒΗمنΔϴϤγ
ΔϤϴϘΑاألسهم
ϢϬγ ˺́˹ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹
ϰϟ· مما
ϢϬγ المساهمين
˺˻˹ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹
 رياالت10 سهم بقيمة اسمية تبلغ
225,000,000
سهم إلى
180,000,000
المدرجة
أدى إلى رفع عدد
قبلϦϣ
منΔΟέΪϤϟ
مملوكة
.سعودية للسهم الواحد

ϞϜϟ ΪΣϭ ϢϬγ ϊϳίϮΗ ϖϳήσ Ϧϋ ϝΎϳέ ˻ˬ˻˾˹ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹ ϰϟ· ϝΎϳέ ˺ˬ́˹˹ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹ Ϧϣ ΎϬϟΎϣ αέ ΓΩΎϳΰΑ ˬϡ˻˹˹˿ ϲϓ Δϛήθϟ ΖϣΎϗ ΎϤϛ
2,250,000,000
منϢϬγ
الشركة
زيادة رأس مال
ستقوم الشركة
,للبوليمرات
شركة
حصتها في رأس
تمويلϢϬγ
 منΔόΑέ
وكجزء
ΔϴϤγ ΔϤϴϘΑ
˻˻˾ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹
ϰϟ· بعملية
ϢϬγ ˺́˹ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹
Ϧϣ ΔΟέΪϤϟ
ϢϬγϷالسعودية
ΩΪϋ ϊϓέ ϰϟ·
ϯΩ مال
ΎϤϣ ϦϴϤϫΎδϤϟ
ϞΒϗ Ϧϣ ΔϛϮϠϤϣ
 رياالت10  سهمًا جديدًا بقيمة اسمية قدرها225,000,000 سعودي عن طريق إصدارأسهم حقوق أولوية
ريال
4,500,000,000
إلى
سعودي
ريال
.ΪΣϮϟ ϢϬδϠϟ ΔϳΩϮόγ ΕϻΎϳέ ˺˹ ώϠΒΗ
م) مع التوصية بعدم إضافة2007/6/13 هـ (الموافق1428/5/27 سعودية وذلك بناءا على توصية مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في
.للشركة
العامة الغير عادية
الجمعية
ذلك من
المختصة
موافقة
 علىΔϛήη
الحصول
وبعد
للسهم
إصدار
عالوة
ϝΎϳέ
˻ˬ˻˾˹ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹
Ϧϣ Δϛήθϟ
ϝΎϤγέ
ΓΩΎϳίإقرار
ΔϴϠϤόΑبعد
Δϛήθϟ
ϡϮϘΘγالجهات
ˬΕήϤϴϟϮΒϠϟ
ΔϳΩϮόδϟ
ϝΎϤγ
έ ϲϓالواحد
ΎϬΘμΣ
ϞϳϮϤΗ Ϧϣ
˯ΰΠϛϭ
ΕϻΎϳέ ˺˹ ΎϫέΪϗ ΔϴϤγ ΔϤϴϘΑ ˱ΪϳΪΟ ˱ΎϤϬγ ˻˻˾ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹ Δϴϟϭ ϕϮϘΣ ϢϬγέΪλ· ϖϳήσ Ϧϋ ϱΩϮόγ ϝΎϳέ ˽ˬ˾˹˹ˬ˹˹˹ˬ˹˹˹
ϰϟ· ϱΩϮόγ
رسالة الشركة
Γϭϼϋ
ϡΪόΑ ΔϴλϮΘϟ ϊϣالصناعات
(ϡ˻˹˹̀/˿األخص
/˺˼ ϖϓϮϤϟ
˰ϫ˺˽˻́/˾
/˻̀الصناعية
ϲϓ ΪϘόϨϤϟالقاعدة
ϪϋΎϤΘΟوتطوير
ϲϓ ΓέΩϹ
βϠΠϣ
ΔϴλϮΗ
˯ΎϨΑ رسالة
ϚϟΫϭ ΔϳΩϮόγ
إتاحة
أجلΔϓΎο·
 من،البتروكيماوية
)وعلى،المملكة
في
تنمية
«مجال
 فيϰϠϋ
الشركة
تتلخص
باستعمال
أخرىΔϘϓϮϣ
صناعات
للدخول
الخاص
الفرصة
.ΔϛήθϠϟ ΔϳΩΎϋ ήϴϐϟ ΔϣΎόϟ.»البتروكيماوية
ΕΎϬΠϟ
ϰϠϋفي
ϝϮμΤϟ
ΔϴόϤΠϟ Ϧϣ ϚϟΫ الصناعات
έήϗ· ΪόΑ ΔμΘΨϤϟ
ΪόΑϭ
ΪΣϮϟللقطاع
ϢϬδϠϟ έΪλ·
والميزات التنافسية
القوةΔϟΎγέ
نواحي
Δϛήθϟ
 في شركة شيفرون السعودية وشركة الجبيل شيفرون%50 نظرًا لكون المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي شريك بنسبة
ϞΟ شركة
Ϧϣ ˬΔϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟ
ΕΎϋΎϨμϟ
κΧϷ
ϰϠϋϭ ˬالمحدودة
ΔϜϠϤϤϟ ϲϓ للكيماويات
ΔϴϋΎϨμϟ ΓΪϋΎϘϟ
ήϳϮτΗ
ϭ ΔϴϤϨΗ ϝΎΠϣ
" ϲϓ Δϛήθϟ
κΨϠΘΗ
%100 Δλήϔϟ
 بنسبةΔΣΎΗ·
مملوكة
 وهي،)»العربية
شيفرون
(«شركة
العربية
فيليبس
شيفرون
 شركةΔϟΎγέ
بالمشاركة مع
 فإنه من المتوقع لها أن تستفيد من نقاط القوة،)» فيليبس.(«شيفرون
)محدودة
مسئولية
(ذات
للكيماويات
لشركة
"ΔϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟ
ΕΎϋΎϨμϟ
ϝΎϤόΘγΎΑ
ϯήΧ
ΕΎϋΎϨλ فيليبس
ϲϓ ϝϮΧΪϠϟشيفرون
ιΎΨϟ ωΎτϘϠϟ
 وتشمل نقاط القوة والمزايا التنافسية.واإلمكانات المشتركة وذلك لضمان إرساء أسس قوية وميزة تنافسية ونجاح من الناحية المالية
ΔϴδϓΎϨΘϟ
ΕΰϴϤϟϭ
ΓϮϘϟ الرئيسية
ϲΣϮϧ
: على سبيل المثال ال الحصر ما يلي،التابعة لها
والشركات
للشركة

Δϛήη ϊϣ ΔϛέΎθϤϟΎΑ ϥϭήϔϴη ϞϴΒΠϟ Δϛήηϭ ΔϳΩϮόδϟ ϥϭήϔϴη Δϛήη ϲϓ %˾˹ ΔΒδϨΑ Ϛϳήη ϲϋΎϨμϟ έΎϤΜΘγϼϟ ΔϳΩϮόδϟ ΔϋϮϤΠϤϟ ϥϮϜϟ ˱ήψϧ
• خبرة و إمكانيات الشريك اإلستراتيجي
ΕΎϳϭΎϤϴϜϠϟ βΒϴϠϴϓ ϥϭήϔϴη Δϛήθϟ %˺˹˹ ΔΒδϨΑ ΔϛϮϠϤϣ Δϛήη ϲϫϭ ˬ("ΔϴΑήόϟ ϥϭήϔϴη Δϛήθϟ ")للمنتج
ΓΩϭΪΤϤϟجيد
ΕΎϳϭΎϤϴϜϠϟ
ΔϴΑήόϟتجارية
βΒϴϠϴϓعالمة
ϥϭήϔϴη
رائدة ووضع
•
توفرΔϳϮϗ
والتي
يجريϚϟΫϭ
التيΔϛήΘθϤϟ
والمشاريع
حاليًا
للمشاريع
محاذاته
متكامل
مجمعΕΫ
•)
βγ،تطويرها
˯Ύγέ· ϥΎϤπϟ
ΕΎϧΎϜ
Ϧϣ ΪϴϔΘδΗ
ϥ ΎϬϟ من
ϊϗϮΘيستفيد
ϣϹϭالقائمة
ΓϮϘϟ ρΎϘϧ
Ϥϟ Ϧϣ ϪϧΈϓ،أوليفين
ˬ("βΒϴϠϴϓللبولي
ϥϭήϔϴηتمامًا
") (ΓΩϭΪΤϣ
ΔϴϟϮΌδϣ
منتجات وإمدادات من المواد الخام
Ύϣ ήμΤϟ ϻ ϝΎΜϤϟ ϞϴΒγ ϰϠϋ ˬΎϬϟ ΔόΑΎΘϟ ΕΎϛήθϟϭ ΔϛήθϠϟ Δδϴήϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ ΎϳΰϤϟϭ ΓϮϘϟ ρΎϘϧ ϞϤθΗϭ .ΔϴϟΎϤϟ ΔϴΣΎϨϟ Ϧϣ ΡΎΠϧϭ ΔϴδϓΎϨΗ Γΰϴϣϭ
• مصانع بمستويات عالمية
منتج ذات تكلفة تنافس َية:•ϲϠϳ
ٌ •
توفر التقنية العالية
ϲΠϴΗήΘγϹ Ϛϳήθ
ϟ ΕΎϴϧΎϜϣ·
ϭ ΓήΒΧالموقع
 x •
للمشروع
المتميز
ΞΘϨϤϠϟ ΪϴΟ ϊοϭϭ ΓΪέ ΔϳέΎΠΗ Δϣϼϋ x



ϲΘϟϭ ˬΎϫήϳϮτΗ ϱήΠϳ ϲΘϟ ϊϳέΎθϤϟϭ ˱ΎϴϟΎΣ ΔϤΎϘϟ ϊϳέΎθϤϠϟ ϪΗΫΎΤϣ Ϧϣ ΪϴϔΘδϳ ˬϦϴϔϴϟϭ ϲϟϮΒϠϟ ˱ΎϣΎϤΗ ϞϣΎϜΘϣ ϊϤΠϣ
ϡΎΨϟ ΩϮϤϟ Ϧϣ ΕΩΪϣ·ϭ ΕΎΠΘϨϣήϓϮΗ

x

ΔϴϤϟΎϋ ΕΎϳϮΘδϤΑ ϊϧΎμϣ

x

استراتيجية العمل
تهدف الشركة إلى تعزيز مجمعها الصناعي الحالي إلنتاج المنتجات األروماتية (العطرية) والمنتجات الهيدروكربونية من خالل االستمرار
في التوسع في االستثمار في مجال البتروكيماويات .وسوف يمِ كنها تحقيق تنوع في أنشطتها االقتصادية من خالل تطوير للمنتجات
المشتقة مما يؤدى إلى زيادة توظيف العمالة السعودية ،باإلضافة إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجاالت البتروكيماويات .عالوة
على ذلك ،فإن لدى الشركة وشريكها اإلستراتيجي شيفرون فيليبس هدف مشترك يتمثل في تطوير شركة السعودية للبوليمرات
لترشيد الموارد وزيادة فعاليتها من خالل دمج المشروع الجديد مع المشاريع القائمة شيفرون السعودية والجبيل شيفرون.
وتعتقد الشركة أن سوق البتروكيماويات العالمي يوفر فرص ممتازة لمنتجات الشركات التابعة .فاالستهالك العالمي من البنزين
مما قد يرفع الطلب على منتجي
والبولي أوليفين مستمر في النمو مدعومًا بالنمو القوي في الطلب في آسيا (وخاصة في الصين) َ
منطقة الشرق األوسط على حساب حصص أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ويعزي ذلك عدد من المزايا التنافسية (فض ً
ال راجع القسم
الخاص بـ «مزايا صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية») .إن من شأن متغيرات السوق هذه ،مقرونة بتوفير المواد الخام
بأسعار منافسة في المملكة العربية السعودية ،إيجاد فرص تجارية جذابة للشركات التابعة وبالتالي للشركة.
وتعتزم الشركة االستفادة من مزاياها التنافسية القوية باإلضافة إلى نقاط القوة الفنية والتسويقية التي تمتاز بها شيفرون فيليبس
بغية التوجه إلى فرص أعمال تجارية جذابة ،وذلك من خالل:
• مواكبة فرص النمو في سوق البتروكيماويات العالمي من خالل تنفيذ المشاريع الجديدة وأعمال التوسعة الحالية.
• تقديم منتجات عالية الجودة لعمالئها.
• تطوير الطاقة اإلنتاجية لضمان حصة مستقبلية في السوق تستند إلى التقييم في الوقت المناسب آلليات السوق
هيكل ملكية الشركة
تم إدراج أسهم الشركة في السوق منذ فبراير من العام 2004م.
الشكل رقم ( :)6نسب ملكية المساهمين ،التي تتجاوز  ، %5قبل االكتتاب
عدد األسهم (بالماليين)

نسبة الملكية

رأس المال
(بماليين الرياالت)

المؤسسة العامة للتقاعد

22.9

%10.2

229.4

األستاذ /علي عبد اهلل إبراهيم الجفالي

14.0

%6.2

140.4

188.02

%83.6

1,880.2

225

%100.0

2.250.0

المساهم

األسهم المتداولة المتبقية
اإلجمالي
المصدر :الشركة



ملخص األداء المالي
مؤشرات أداء الشركة

فيما يلي بيان بمؤشرات األداء الخاصة بالشركة للفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2006م و2007م وللسنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر من األعوام 2004م 2005،م و2006م .ويجب قراءة البيانات المالية المختارة والموضحة أدناه مع القوائم المالية المراجعة وبما في ذلك
اإليضاحات حولها والمذكورة في مواقع آخر من هذه النشرة.
الشكل رقم ( :)7مؤشرات األداء (األرقام بماليين الرياالت)
الستة أشهرالمنتهية في  30يونيو
2006م
مؤشرات الميزانية العمومية
نقد في الصندوق ولدى البنوك
ممتلكات ومعدات
استثمارات قصيرة األجل
إجمالي الموجودات
إجمالي الدين
إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
مؤشرات قوائم الدخل
المبيعات
إجمالي الربح
األرباح التشغيلية¹
صافي الربح
مؤشرات التدفقات النقدية
تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية
تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية
تدفقات نقدية من نشاطات تمويل
صافي التغير في الرصيد النقدي
المؤشرات الرئيسة
نمو (انخفاض) المبيعات
نمو صافي الربح
هامش ربح التشغيل
صافي هامش الربح
2
العائد على حقوق المساهمين
3
ربح السهم (بالريال)
3
ربح السهم النقدي الموزع (بالريال) للسهم الواحد
األسهم العينية الموزعة (لكل سهم)

2007م
(المراجعة)

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2004م (المراجعة) 2005م (المراجعة) 2006م (المراجعة)

459,6
793,1
705,1
3,728,0
791,9
1,121,2
2,606,8

739,4
1,023,8
415,4
4,621,9
1,332,5
1,739,5
2,882,4

494,9
823,6
787,8
2,675,1
471,9
762,3
1,912,7

469,0
819,3
757,0
3,200,7
629,0
873,6
2,327,2

603,1
769,8
620,7
4,421,0
1,090,6
1,507,8
2,913,2

738,9
293,8
259,1
279,7

565,9
195,5
168,6
192,3

1,246,0
587,7
562,0
553,1

1,158,5
411,4
393,2
414,8

1,573,9
569,5
549,5
587,0

365,6
()537,8
162,8
()9,4

159,5
()38
14,7
136,2

654,8
()232,0
()81,2
341,6

471,4
()654,4
157,2
()25,8

771,6
()1,099,1
461,6
134,1

%35,0
%38,7
%10,7
1,24
ال ينطبق
ال ينطبق

(%)23,41
()31,1
%29,7
%34,8
%6,7
0,85
 ال ينطبق2:1

%69,5
%166,8
%45,1
%44,4
%28,9
2,46
0,4
-

(%)7,0
(%)25,0
%33,9
%35,8
%17,8
1,84
4:1

%35,9
%41,5
%34,9
%37,3
%19,8
2,61
2:1

المصدر :الشركة
 1تم حسابه على أساس إجمالي الربح ناقصًا مصاريف البيع والتسويق والمصاريف اإلدارية والعمومية.
 2صافي الربح  /حقوق المساهمين.
 3تم حسابها للفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2006م و2007م وللسنوات المالية المنتهية 2004م2005 ،م2006 ،م على أساس إجمالي عدد أسهم يبلغ 225
مليون سهم.و تقوم الشركة باإلعالن عن األرباح و توزيعها على األسهم بناء على نتائج أعمالها في السنة السابقة.
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المصطلحات والتعريفات
الشركة

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

شركة شيفرون العربية

شركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات المحدودة

العضو /أعضاء مجلس اإلدارة

عضو /أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسمائهم على صفحة ت

المساهم المستحق/المساهمون
المستحقون

مساهموا الشركة كما في تاريخ األحقية

البنوك المستلمة

البنوك التي تقبل نموذج االكتتاب في أسهم الشركة

المجمع

المصانع الثالثة للشركات ال َتابعة شيفرون السعودية والجبيل شيفرون السعودية
للبوليمرات المزمع إنشاؤها ،س��وف تشكل مجمعًا بتروكيماويًا متكام ً
ال على
مستوى عالمي

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية للشركة

الهيئة

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية

الهيئة الملكية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الجمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة

الجبيل

مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية

المملكة

المملكة العربية السعودية

السهم/األسهم

األسهم العادية للشركة المدفوعة القيمة بالكامل

األسهم القائمة (المتداولة)

( )225,000,000سهم وبقيمة اسمية تبلغ  10رياالت للسهم الواحد

أسهم حقوق األولوية /األسهم الجديدة

إصدار وبيع حوالي  225,000,000سهم جديد للمساهمين المستحقين بقيمة اسمية
تبلغ  10رياالت سعود َية لكل سهم والمصدرة بموجب هذه النشرة

أرامكو السعودية

شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية)

الجبيل شيفرون أو شركة الجبيل شيفرون

شركة الجبيل شيفرون فيليبس ،شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب
السجل التجاري رقم  2055005901صادر من الجبيل بتاريخ 1424/06/25هـ

اإلدارة العليا

إدارة الشركة

رئيس مجلس االدارة

الرئيس الحالي لمجلس إدارة الشركة هو معالي الشيخ/عبد العزيز زيد القريشي

االكتتاب

طرح  225,000,000سهمًا عاديًا في االكتتاب تمثل نسبة  %100من رأس مال الشركة
الحالي

منتجات الجبيل شيفرون

الستايرين والبروبيلين الذين تنتجهما الجبيل شيفرون

المقاول

المقاول الهندسي ومقاول اإلنشاء والتوريد

تداول /السوق

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية

األحقية
تاريخ
َ

نهاية يوم تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  1428 /1/27هـ (الموافق
2008 /2/5م)

تطوير

التطوير الهندسي األولي للمشروع

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة الخاصة بالشركة

مؤشر تداول

مؤشر سوق األسهم السعودية الرئيسي

هيئة المحاسبين

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

متعهدي تغطية االكتتاب

متعهد تغطية االكتتاب الرئيس ومتعهد التغطية االكتتاب المساعد

سامبا

مجموعة سامبا المالية



سامباكابيتال

شركة سامبا كابيتال -المملوكة بالكامل لمجموعة سامبا المالية ومصرحة من
قبل هيئة سوق المال -تقوم بتقديم خدمات الوساطة وإدارة األصول واالستثمار
واالستشارة المالية برأس مال يبلغ  500مليون ريال سعودي.

سابك

الشركة السعودية للصناعات األساسية

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب من 1429/2/16هـ (الموافق 2008/2/23م) لفترة  12يومًا وحتى يوم
 1429/2/27هـ (الموافق 2008/3/5م)

السعودية للبوليمرات أو مشروع
البوليمرات أو مشروع شيفرون فيليبس
الوطنية

مشروع السعودية للبوليمرات الذي ستقوم بتشييده وامتالكه وتشغيله شيفرون
السعودية

شيفرون السعودية

شركة شيفرون فيليبس السعودية ،شركة سعودية ذات مسئولية محدودة
بموجب السجل التجاري رقم  2055003839صادر من الجبيل بتاريخ 1417/02/22هـ

شيفرون فيليبس

شركة شيفرون فيليبس للكيماويات (ذات مسئولية محدودة)

شركة ABB

شركة ايه بي بي ليموس جلوبل آنك

الشركة المساهمة

شركة مساهمة سعودية تمتلك المجموعة السعودية  ٪50منها وال��ـ  ٪50االخرى
تطرح للجمهور خالل مرحلة انشاء المشروع .وتمتلك  ٪65من المشروع قبل انتهاء
االعمال االنشائية.

الشركات التابعة

الشركات التابعة  :الشركات القائمة والتي تمتلك المجموعة السعودية  %50فيها،
وهي شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس.

عقود اإلنشاء

عقود المقاوالت الهندسية والتوريدية واإلنشائية

شركة CMAI

مؤسسة كيميكال ماركت أسوشيتس إنكز وهي مستشار لبحوث الصناعة

شركة P&G

بيرفن أند جيردز إنك و هي مستشار لبحوث الصناعة

downstream

صناعات ثانوية



عوامل المخاطرة
باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة ،ينبغي على كل مساهم مستحق أن يدرس بعناية عوامل المخاطرة الواردة أدناه قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار
في األسهم الجديدة .علمًا بأن المخاطر الموضحة أدناه ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة ،بل أنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة
للشركة في الوقت الحالي ،أو قد تعدها الشركة غير جوهرية ،قد تعيق عملياتها.
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها بصورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر التي تعتقد الشركة في الوقت الحالي أنها
مهمة ،أو أي مخاطر أخرى يتسنى للشركة أن تحددها ،والتي تعتقد إنها غير جوهرية ،أو إذا أصبحت هذه األخيرة جوهرية ،قد ينخفض سعر تداول األسهم بسبب حدوث
أو تحقق أي من هذه المخاطر أو غيرها مما قد يتسبب في خسارة المساهمين المستحقين الستثمارهم بشكل جزئي أو كلي.

مخاطر تتعلق بعمليات الشركة
محدودية اإليرادات من العمليات التشغيلية
الشركة هي شركة قابضة ليس لها عمليات تشغيلية أو مصدر دخل أو أصول خاصة بها بخالف حصصها في ملكية شركتي شيفرون
السعودية والجبيل شيفرون ،واستثماراتها في السندات الحكومية .لذلك فإن التدفقات النقدية للشركة ومقدرتها على تسديد الديون
التي يمكن أن تتحملها عقب هذا االكتتاب وكذلك مقدرتها على دفع أرباح أسهم لمساهميها تعتمد على توزيعات األرباح أو التحويالت
األخرى التي تأتيها من شركتي شيفرون السعودية والجبيل شيفرون.
إن توزيع أية أرباح أو تسديد أية قروض أو تسديد مبالغ مدفوعة مقدمًا من شركتي شيفرون السعودية والجبيل شيفرون للشركة
تخضع لقيود تفرضها اتفاقيات القروض الحالية والمستقبلية والتي تكون هاتان الشركتان أطراف فيها باإلضافة إلى شروط اتفاقيات
المشاريع المشتركة مع شركة شيفرون العربية والتي تم بموجبها تأسيس هاتان الشركتان (يرجى مراجعة “قسم ملخص االتفاقيات
الهامة – الترتيبات المرتبطة بأطراف ذات العالقة واتفاقيات التمويل”).
االعتماد على شيفرون فيليبس
قامت الشركات التابعة والشركة بالدخول في عدد من االتفاقيات مع شيفرون فيليبس ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق
شركات مملوكة بالكامل من قبل شيفرون فيليبس .وتشمل تلك االتفاقيات ( )1اتفاقية مشاركة و( )2اتفاقيات البيع والتسويق و()3
اتفاقية االسم التجاري والتراخيص .وعليه ،فإن أية تغيرات سلبية في شروط وأحكام تلك االتفاقيات أو اتخاذ شيفرون فيليبس أو
شركة شيفرون العربية أي قرار بإنهاء أي منها قد يؤثر سلبيًا على عمليات الشركة ونتائجها ووضعها المالي( .يرجى مراجعة «ملخص
االتفاقيات الهامة – الترتيبات المرتبطة بأطراف ذات عالقة»)
عدم وجود تاريخ تشغيلي لمشروعي الجبيل شيفرون والسعودية للبوليمرات
بالرغم من أن أسهم الشركة يتم تداولها حاليًا في السوق المالية السعودية وهي قد تعكس العمليات الحالية لـشركة شيفرون
السعودية وبعض مشاريع التوسعة المستقبلية ،فإن مرافق مشروعي شركتي الجبيل شيفرون «إبتداء إنشائه عام  2003و ال يزال قيد
وبناء عليه ،فإن هذين المشروعين،
اإلنشاء» والسعودية للبوليمرات ال تزال «قيد اإلنشاء» و«بصدد الحصول على التمويل» على التوالي.
ً
الذين سيمثالن غالبية العمليات المستقبلية للمشروع ،ليس لديهما سجل تشغيلي سابق .ولهذا السبب فإنه ال تتوفر معلومات تاريخية
مالية وتشغيلية عن هذين المشروعين للمساعدة في تقييم األداء الكامل للشركات التابعة لمساعدة المساهمين المستحقين في
اتخاذ قراراتهم بشأن االستثمار في األسهم.
السيطرة اإلدارية في شركتي شيفرون السعودية والجبيل شيفرون
إن شركتي شيفرون السعودية والجبيل شيفرون هما عبارة عن مشروعين مشتركين بنسب متساوية ما بين الشركة وشركة شيفرون
العربية المملوكة من قبل شركة شيفرون فيليبس للبتروكيماويات المحدودة .وفي حين تملك الشركة قدرًا محددًا من التأثير على كال هذين
المشروعين المشتركين ،فإنها ال تسيطر عليهما وبالتالي فإنها تعتمد على شركة شيفرون فيليبس للتعاون معها في اتخاذ القرارات .عالوة
على ذلك ،فإن العمليات التشغيلية اليومية وعمليات التطوير لمرافق هذه الشركات تعتبر مسؤولية إدارة كل واحدة من شركتي شيفرون
وبناء على ذلك ،فإن مقدرة الشركة في التأثير على هذه العمليات التشغيلية على أساس يومي تعتبر محدودة
السعودية والجبيل شيفرون.
ً
وقد ال تتمكن الشركة من منع أي إجراءات ربما تعتقد أنها ال تخدم تمامًا مصلحة األطراف المساهمة في شركتي شيفرون السعودية والجبيل
شيفرون أو مصلحة الشركة .إن حدوث مثل هذه اإلجراءات يمكن أن يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.
االعتماد على أرامكو السعودية كمورد رئيس للمواد الخام
باستثناء االتفاقية الخاصة بتوريد بيرولسيس الغازولين التي تحصل بموجبها شيفرون السعودية على بيرولسيس الغازولين من
شركة الجبيل للبتروكيماويات «كيميا» (فض ً
ال راجع قسم «ملخص االتفاقيات الهامة») ،فإن شركتي شيفرون السعودية والجبيل
شيفرون يحصالن على كافة متطلباتهما من المواد الخام من أرامكو السعودية ،باإلضافة إلى مخصص اإليثين والبروبان لمصلحة مشروع
السعودية للبوليمرات .وبموجب اتفاقيات توريد المواد الخام المعمول بها حاليًا ،فإن أرامكو السعودية غير ملزمة بتوريد المواد الخام
المتفق عليها أو توفير بديل لذلك ،فض ً
وبناء
ال عن أنها غير مسئولة عن أي خسارة بسبب إخفاقها في تسليم المواد وفقًا لالتفاقية.
ً
عليه ،فإذا خسرت شركتي شيفرون السعودية والجبيل شيفرون أرامكو السعودية كمورد للمواد الخام ،أو إذا عجزت أرامكو السعودية
أو أصبحت غير راغبة في تزويد شركتي شيفرون السعودية و/أو الجبيل شيفرون بالمواد الخام بالكميات المطلوبة أو رفضت تزويدهما
بأي كميات ،نتيجة لنقص في الكميات المنتجة أو لمشاكل تشغيلية في أي واحدة من مرافقها اإلنتاجية ،فإن هاتين الشركتين قد
تتعرضان إلنقطاعات مؤقتة في اإلمدادات ربما تجبرهما على إغالق منشآتهما .إضافة إلى ذلك ،فإن شركتي شيفرون السعودية والجبيل
شيفرون يمكن أن يتعرضا لتأخيرات جوهرية في بحثهما للحصول على مواد خام بديلة مناسبة بشروط مجدية تجاريًا .وإذا تحققت أية
واحدة من هذه المخاطر ،فإن أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي يمكن أن يتأثر سلبيًا بشكل جوهري.
رخص تقنيات اإلنتاج
إن معظم التقنية التي تستخدمها حاليًا شركتا شيفرون السعودية والجبيل شيفرون في مرافقهما ،التي تم إنشاؤها أو التي هي قيد


اإلنشاء ،هي تقنية يتم استخدامها بترخيص من شيفرون فيليبس بموجب اتفاقية مع شركة شيفرون العربية .وسوف يكون هناك قدر
كبير من التقنيات التي سيتم استخدامها في الجبيل شيفرون ومشروع البوليمرات أن تكون مملوكة لشيفرون فيليبس ومرخصة عن
طريق شيفرون السعودية باإلضافة إلى التقنية التي تستخدمها شركة أيه بي بي ليموس جلوبل آنك ().ABB Lummus Global Inc
(“شركة أي بي بي”) والشركة السعودية للصناعات األساسية “سابك” ( .فض ً
ال راجع “قسم ملخص االتفاقيات الهامة ـ اتفاقيات التقنية”).
وبناء على ما تقدم ،فإذا أعلن أن براءات االختراع الخاصة بشيفرون فيليبس أصبحت غير سارية المفعول أو أصبحت أسرارها التجارية
معروفة لمنافسيها ،فإن ذلك ربما يضعف قدرة الشركة على المنافسة.
وإضافة إلى ذلك ،قد يحصل منافسوا الشركات التابعة أو أي أطراف أخرى على براءات اختراع تؤدي إلى تقييد أو إنهاء قدراتها على إنتاج
أو بيع منتجات الشركات التابعة بشكل قانوني وبطريقة تنافسية مما قد ينتج عنه انخفاض اإليرادات بشكل كبير باإلضافة إلى انخفاض
هوامش األرباح و/أو فقدان حصتها في السوق إذا لم تعد فوائد أي من التقنيات المذكورة آنفًا متوفرة للشركات التابعة ،فربما تصبح
تلك الشركات غير قادرة على تشغيل مصانعها و/أو بيع منتجاتها دون الدخول في مخاطرة إجراءات تنفيذ النتهاك حقوق الملكية
الفكرية ،وهي إجراءات قد تشمل إنذارات قضائية للحد من أي عمليات بيع أو أعمال تؤدي إلى أضرار.
تنفيذ مشروع السعودية للبوليمرات
بالرغم من أن هذه النشرة تتضمن تفاصيل حول توقعات الشركة فيما يتعلق بمشروع البوليمرات ،فإنه ال يمكن تقديم ضمانات
بشأن تكلفة التشييد وطبيعة المنشآت الجديدة المزمع إقامتها وتوفر التقنية المتعلقة بهذه المنشآت وكذلك طبيعة
الترتيبات الخاصة بالتسويق وانطالقة المنتجات التي تنتجها هذه المنشآت .وفي حين أن مجلس إدارة كل من الشركة وشركة
شيفرون العربية وافقا مبدئيًا على إقامة المشروع والتزما التطوير الهندسي األولي للمشروع (يعرف فيما بعد بـ «التطوير») ،فان
المشروع مازال في مرحلة التطوير ،وأي قرار نهائي في المضي قدمًا في المشروع ،سواء من ناحية اإلستراتيجية التمويلية ،أو
إستراتيجية الدخول في عقود الهندسة ،التوريد واإلنشاء يبقى رهن الموافقة النهائية من قبل مجالس إدارة ك ً
ال من الشركة
والشركات التابعة وشركة شيفرون العربية وشيفرون فيليبس( .فض ً
ال أنظر «استخدام متحصالت االكتتاب – تسلسل خطوات
المشروع المتوقعة»).
إضافة إلى ذلك ،فإن تكلفة ومدة إكمال هذا المشروع سوف تعتمد جزئيًا على الموافقات التي تصدر من السلطات الحكومية ذات
العالقة .وفي حالة إرتفاع التكاليف أو زيادة المدة الالزمة لبناء المنشآت أعلى أو أطول بشكل كبير عن ما هو متوقع حاليًا ،أو تكون
التقنية و/أو العمليات المساندة للتسويق أو انطالقة المشروع غير متوفرة بالشروط المتوقعة حاليًا من شيفرون فيليبس ،فمن
المحتمل أن يكون لذلك أثار سلبية جوهرية على نتائج العمليات التي تتوقعها الشركة ووضعها المالي.
وبصفة خاصة ،فإن إجمالي التكلفة الحالية المتوقعة لمشروع البوليمرات تقدر بحوالي  18,671مليون ريال ،وهى تشمل مخصصًا بنسبة
 %4.5للزيادات غير المتوقعة التي قد تطرأ على تكاليف المشروع .وبالرغم من قيام استشاري فني مستقل بفحص تقديرات تكاليف
مشروع البوليمرات ،فإن هناك مخاطرة تتمثل في تجاوز التكلفة عن ما هو مرصود في ميزانية المشروع بسبب التأخيرات في اإلنشاء
أو بسبب قوة قاهرة .إن تجاوز التكلفة لما هو مرصود قد تترتب عليه آثار سلبية جوهرية فيما يتعلق بفرص األعمال للشركة والنتائج
المالية والتشغيلية المستقبلية للشركة.
تأخير مشروعي السعودية للبوليمرات و الجبيل شيفرون
إن التأثيرات الناجمة عن أي تأخير في تطوير مشروع البوليمرات أو تغير أو عدم إنشاء الجبيل شيفرون حسب المواصفات المطلوبة
يمكن أن تصبح أضخم من خالل العيوب الناتجة عن ذلك أو التأخيرات في تطوير مصانع أو وحدات العمليات المتممة لإلنتاج .إن هذا
التأخير يمكن أن يؤثر على ،أو ربما يؤدي إلى إلغاء ،أو تقليل كمية الغاز المخصص لمشروع البوليمرات .وتبعًا لذلك أيضًا ،فإن أي تأخير
من هذا النوع أو إخفاق ربما تكون له تأثيرات سلبية جوهرية على وضع الشركة المالي.
عدم إنجاز مشروع الجبيل شيفرون خالل الفترة المحددة في االتفاقيات التمويلية
في حال عدم اكتمال إنشاء مشروع الجبيل شيفرون قبل  31مارس 2009م ،فأن من حق الممولين للمشروع مطالبة الشركة وشركة
شيفرون العربية بالقيمة األساسية للدين مع تكاليف التمويل على القرض الرئيسي .أما في حالة عدم اكتمال إنشاء مشروع الجبيل
شيفرون قبل  31مارس 2010م ،فأن من حق الممولين للمشروع مطالبة المالك بالقيمة المتبقية من الدين األساسية مع تكاليف التمويل
على القرض الرئيس ( فض ً
وإن أي
ال راجع قسم «ملخص االتفاقيات الهامة – الترتيبات المرتبطة بأطراف ذات عالقة واتفاقيات التمويل»)َ .
من تلك المطالبات قد تؤثر على وضع الشركة المالي.
حجم االقتراض
إن حجم اإلقتراض لمشروع البوليمرات كما في نهاية عام 2007م ،سوف يرفع معدل نسبة الدين إلى رأس المال إلى حين سداد
القرض ،الذي تم الحصول عليه لتمويل مشروعي الجبيل شيفرون السعودية للبوليمرات إن ارتفاع معدل نسبة الدين إلى رأس
المال يمكن أن ( )1يحد من قدرة السعودية للبوليمرات على الحصول على قروض إضافية في المستقبل لتمويل رأس مالها العامل
ونفقاتها الرأسمالية وأغراضها العامة وغير ذلك )2( ،تقليل األموال المتوفرة للعمليات التشغيلية وأي فرص أعمال مستقبلية أخرى،
نظرًا ألن جزءًا كبيرًا من التدفقات النقدية من العمليات سيتم تخصيصه لسداد الديون والفوائد المترتبة عليها وااللتزامات المالية
األخرى )3( ،يجعل الشركات التابعة أكثر عرضة للتأثر بخطر التراجع في أعمالها أو بالتراجع في االقتصاد العالمي بشكل عام .إن عدم
مقدرة الشركة على خدمة التزامات ديونها يمكن أن تترتب عليه تأثيرات سلبية هامة على الوضع المالي وقيمة الشركة في السوق
وسيولة األسهم.
مخاطر أسعار الفائدة
إن الجزء األكبر من تسهيالت المصرفية لشركة الجبيل شيفرون والتسهيالت المصرفية التي تزمع شركة شيفرون السعودية الحصول عليها


لصالح مشروع البوليمرات يتوقع لها أن تكون على أساس أسعار فائدة عائمة .ونتيجة لذلك ،فإن الشركات التابعة ستكون عرضة الحتمال تكبد
أسعار فائدة مرتفعة .وإذا ما حدث ارتفاع كبير في أسعار الفائدة ،فإن ذلك ربما يؤثر على الوضع المالي لشركة شيفرون السعودية و/أو الجبيل
شيفرون وعلى مقدرتهما على توزيع أرباح لمساهميها والذي ربما يؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على قيمة أسهم الشركة.
الغطاء التأميني
رغمًا عن اتخاذ كل من شركتي شيفرون السعودية والجبيل شيفرون إلجراءات تتسم بالحذر لتعزيز سالمة عملياتهما وتقليل مخاطر
انقطاع العمليات ،فإن عملياتهما التشغيلية تظل عرضة للمخاطر في تصنيع وتسويق األنواع المختلفة من المنتجات البتروكيماوية.
ورغمًا عن أن شركة الجبيل شيفرون لديها برامج تأمين مالئمة خالل فترة بناء منشآتهما (كما تعتزم شركة شيفرون السعودية أن
تطبق برامج التأمين لصالح مشروع السعودية للبوليمرات) ،ورغمًا عن وجود بوالص التأمين الخاصة بانقطاع األعمال وإصابات العمل،
والتي تعتقد الشركة أنها متوافقة مع متطلبات هذه الصناعة ،فإن كال الشركتين ليس لديهما تأمين كامل ضد كافة المخاطر
المحتملة والحوادث التي قد تصيب منشآتهما .وكنتيجة لظروف السوق ،فإن أقساط التأمين ومبالغ التأمين المقتطعة لصالح بوالص
تأمين معينة يمكن أن ترتفع بشكل كبير وفي بعض الحاالت هناك بعض أنواع التأمين التي ربما ال تتوفر أو تتوفر فقط مقابل خفض
مقدار التغطية التأمينية .وإذا تعين على الشركة أن تتحمل تعويضات كبيرة لسبب ما وليس لديها غطاء تأميني يشملها بالكامل،
فإن ذلك ربما يؤثر فعليًا في زيادة تكاليفها التشغيلية مما سيترتب عليه انخفاض ربحيتها.
األخطار المتعلقة بالبيئة والسالمة العامة
تخضع شركتي شيفرون السعودية والجبيل شيفرون ألنظمة حماية البيئة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما في ذلك
التعليمات الصادرة عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع «الهيئة الملكية» .وتنص هذه األنظمة بفرض غرامات مالية وعقوبة بالسجن في
حالة تسرب المواد الخطرة أو السامة ،وفرض عقوبات مالية وغرامات في حالة التسبب في أضرار كبيرة وخطيرة على البيئة .كما يجوز
للرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة «رئاسة األرصاد والبيئة» ،بصفتها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق وإدارة أنظمة البيئة وفقًا
لتقديرها الخاص ،تعليق عمل الشركة مؤقتًا أو إيقافه بشكل دائم في حال عدم انصياع الشركة للتعليمات التي تنص على أن تقوم
الشركة بتصحيح األخطاء في عملياتها التي قد تتسبب في أضرار بالبيئة.
وبالرغم من أن الشركة والشركات التابعة تولي اهتماما خاصًا لمواضيع البيئة والسالمة والصحة والجودة أثناء مرحلة عمل التصميمات
ومرحلة إنشاء وتشغيل مرافق المشروع ،وبالرغم من أن الشركة والشركات التابعة لديها خطط إلقامة أنظمة فعالة لحماية البيئة
لمعالجة المخلفات والوقاية من الحوادث وتوفير األمن والسالمة الصناعية ،وااللتزام بمعايير الصحة العامة ،فإنه ال يمكن ضمان تحقق
هذه األشياء المذكورة نظرًا لعدة عوامل مثل التغييرات المحتملة في الظروف البيئية ،والتغير في تفسير القوانين واألنظمة من قبل
المشرعين والمحاكم ،واكتشاف ظروف بيئية لم تكن معروفة سابقًا ،ومخاطر صدور أنظمة حكومية إضافية ،واعتماد معايير بيئية
أكثر تشددًا من قبل رئاسة األرصاد والبيئة.
وبناء عليه ،فإن حدوث أي من هذه التطورات قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وااللتزامات المتعلقة بالبيئة لمجموعة الشركات ،مما سيتطلب
إنفاقًا رأسماليًا كبيرًا ويترتب عليه بالتالي أثر سلبي جوهري على الوضع المالي للشركات التابعة ونتائجها المالية.
التغييرات في سوق العمالة واالعتماد على موظفين رئيسيين
لقد أصبح استقدام والتعاقد والمحافظة على العمالة الماهرة في قطاع صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية أمرًا
يشتمل على العديد من التحديات خالل السنوات األخيرة .ويعزي ذلك إلى حدوث منافسة كبيرة في سوق التوظيف في هذه الصناعة
والنقص في العمالة الماهرة المالئمة .وقد أسهم تطور سوق البتروكيماويات بشكل قوي في الوقت الراهن أيضًا إلى حدوث مستوى
أعلى من معدل ترك العمالة للخدمة نظرًا لسعي شركات البتروكيماويات المنافسة لزيادة إنتاجها .وبالرغم من أن شركتي شيفرون
السعودية و الجبيل شيفرون مازالتا تحتفظان بفريق مهني عالي التأهيل ،كما أن لديهما خطط للحفاظ على هذا الفريق ،واالستثمار
في التدريب المستمر ،فليس هناك أي تأكيد بأن أعمالهما لن تتضرر إذا ما عجزا عن االحتفاظ في واجتذاب العمالة الماهرة أو استبدالها
بعمالة أخرى ال تقل عنها من ناحية التأهيل.

المخاطر المتعلقة بالسوق
المنافسة
إن الصناعات التي تعمل فيها الشركات هي صناعات على درج��ة عالية من المنافسة .وبعض منافسي الشركة يمكن أن يكون
بمقدورهم إنتاج منتجات بتكلفة متدنية .كما أن هؤالء المنافسين يمكنهم أيضًا العمل بمرونة تشغيلية ومالية أكبر بدرجة كبيرة
مقارنة بمجموعة الشركات التابعة .ونتيجة لذلك ،فربما يكون هؤالء المنافسون في وضع أفضل للصمود أمام التغيرات في الظروف التي
تحدث في صناعة البتروكيماويات والتغيرات التي تطرأ على أسعار المواد الخام والوقود باإلضافة إلى التغيرات في الظروف االقتصادية
بصورة عامة .عالوة على ذلك ،فإن ق��رارات تسعير المنتجات الصادرة عن المنافسين يمكن أن تجبر مجموعة الشركات على خفض
أسعارها ،الشيء الذي من شأنه التأثير على هوامش الربح والربحية بشكل سلبي.
إضافة إلى ما ورد آنفًا ،فإن بعض منافسي الشركة لديهم موارد مالية أضخم ،مما يمكنهم من القيام باستثمارات رأسمالية كبيرة
في شركاتهم ويشمل ذلك اإلنفاق على البحوث والتطوير .وإذا ما قامت أية شركة من الشركات المنافسة لها حاليًا أو في المستقبل
بتطوير تقنية مملوكة حصريًا لجهة أخرى مما يمكنها من إنتاج سلع بتكلفة أدنى كثيرًا ،فإن تقنية مجموعة الشركات سوف تعتبر
غير مجدية اقتصاديا.



إن مقدرة الشركة على االحتفاظ أو زيادة مستوى الربحية الحالية سوف يعتمد على مقدرة الشركات التابعة على موازنة أو التخفيف عن
االنخفاض في أسعار وهوامش أرباح المنتجات عن طريق تحسين كفاءة وحجم اإلنتاج والتحول إلى منتجات كيميائية ذات هوامش أرباح
أعلى وكذلك تحسين مستوى المنتجات الحالية عن طريق االبتكار والبحوث والتطوير .وإذا لم تستطع الشركات من القيام بذلك ،فربما
تفقد حصتها في السوق لصالح منافسيها مما سيترتب عليه أثر سلبي جوهري على الوضع المالي للشركة.
تحصل الشركات التابعة على جزء كبير من إيراداتها من بيع منتجاتها .ونظرًا للطبيعة السلعية لهذه المنتجات ،فإن المنافسة في
هذه األسواق تقوم أساسًا على السعر وإلى درجة أقل على األداء وجودة المنتج ومدى إمكانية تسليم المنتج وخدمة العمالء .ونتيجة
لذلك ،فربما ال تستطيع مجموعة الشركات التابعة حماية وضعها في السوق لهذه المنتجات عن طريق المفاضلة بين المنتجات وربما ال
إن أسعار المنتجات السلعية للشركات التابعة كانت ذات طبيعة دورية وحساسة
تستطيع تحميل هذه الزيادات في التكلفة لعمالئهاَ .
للتغيرات النسبية في العرض والطلب ولتوفر وسعر المواد الخام ولألوضاع االقتصادية العامة وذلك بالرجوع إلى السنوات السابقة.
أما المنتجات األخ��رى ،فربما تكون خاضعة لهذه العوامل ذاتها ،ولكن أثر هذه العوامل يظل في العادة هو األعظم على المنتجات
السلعية.
الطبيعة الدورية للطلب على المنتجات
شهدت أسواق العديد من منتجات الشركات فترات متعاقبة حدث في بعضها انكماش العرض مما تسبب في زيادة األسعار وهوامش
الربح ،تلتها فترات حفلت بإضافات للطاقة اإلنتاجية مما نتج عنه فائض في العرض وانخفاض في األسعار وهوامش األرباح .إن النمو
المستقبلي في الطلب على هذه المنتجات ربما ال يكون كافيًا لتخفيف أثر حدوث فائض في الطاقة اإلنتاجية في هذه الصناعة كما أن
مثل هذه الظروف قد تدوم لفترة أطول أو ربما تتفاقم أكثر نتيجة إلضافات متوقعة أو غير متوقعة في الطاقة اإلنتاجية أو بسبب أي
أحداث أخرى .وكنتيجة لذلك ،فإن مستويات اإلنتاج للشركات ومبيعات المنتجات وهوامش الربح قد تتأثر بدرجة كبيرة مما يؤدي بدوره
إلى خفض مستويات أدائها المالي بشكل عام مما يؤثر بدوره على وضع الشركة المالي.
أسعار النفط الخام
عند تحديد أسعار البنزين ومشتقات األولفين في األسواق المستهدفة ،يتم االعتماد على سعر النافثا لتحديد سعر معظم منتجات
الشركات التابعة .وقد أث��رت في السابق ،وما زال��ت ،األسعار العالمية للنفط والمنتجات ذات القيمة المضافة على أسعار المنتجات
البتروكيماوية األخرى ،مما جعلها متذبذبة ومتقلبة بشكل كبير نتيجة للعديد من المتغيرات .إن الشركات التابعة ال تسيطر ،ولن
تستطع السيطرة ،على العوامل التي تؤثر على أسعار النفط وأسعار المنتجات ذات القيمة المضافة .إن أي انخفاض في أسعار النفط
الخام يمكن أن يؤثر تأثيرًا سلبيًا وجوهريًا على نتائج الشركات ووضعها المالي وسيولتها ،ويشمل ذلك مقدرتها على تمويل النفقات
الرأسمالية المخططة.

المخاطر المتعلقة بملكية األسهم
اإلصدارات واالكتتابات المستقبلية
إن إصدار الشركة أو بيع المساهمين لكميات كبيرة من األسهم في سوق األسهم بعد هذا االكتتاب ،أو توقع حدوث هذه اإلصدارات أو
عمليات البيع ،يمكن أن يؤثر سلبيًا على سعر األسهم في السوق.
توزيع األرباح
سوف يعتمد توزيع األرباح المستقبلية من ِق َبل الشركة على عدد من العوامل التي سترد الحقًا في القسم الخاص «بسياسة توزيع
األرباح» .وال تقدم الشركة أي ضمان بأنه سيتم توزيع أرباح وال أي ضمان بالنسبة للمبلغ الذي سيتم توزيعه في أي سنة مالية معينة.
التقلب المحتمل في سعر السهم
يتم تداول أسهم المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي في تداول بسعر 33.25ريال سعودي للسهم كما في تاريخ إعداد هذه
النشرة ،إال أنه ال توجد أي ضمانات بأن يستطيع المكتتبون في األسهم الجديدة بيع األسهم المطروحة لالكتتاب بسعر اإلصدار أو بسعر
أعلى منه .و يعود ذلك لعدة عوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على سعر السهم في السوق من بينها بيع المساهمين لكميات كبيره من
األسهم في السوق بعد هذا اإلكتتاب أو الظروف العامة للسوق والتغيرات النظامية وعوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة.

المخاطر السياسية والحروب
تذبذب أسعار النفط ومشتقاته
عدم إستقرار المناطق المجاوره ووجود حروب ونزاعات سياسية  ،تؤثر على تذبذب أسعار المواد الخام وبالتالي تذبذب أسعار النفط
ومشتقاته  .هذا التذبذب قد يؤثر سلبيا على تكاليف و مستويات اإلنتاج في الشركة و بالتالي سوف تتأثر هوامش الربح و من ثم وضع
الشركة المالي .



صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية
تم الحصول على المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بصناعة البتروكيماويات ،تسعير المنتجات ،تكاليف مواد الخام ،تكاليف التوزيع ،حصة الشركة في السوق،
وضعها التنافسي وترتيب الشركة أو الشركات التابعة من حيث قطاعات السوق التي تعمل فيها ،من ( )1تقديرات الشركة ،و ( )2المعلومات والتحليالت الخاصة بصناعة
البتروكيماويات التي تم الحصول عليها من شركة ( )CMAIوشركة ( ،)P&Gوهم من الشركات المستقلة الرئيسية التي تقوم بدراسات حول صناعة البتروكيماويات
والصناعات الكيماوية المتخصصة ،و ( )3مصادر وأبحاث أخرى متاحة للعموم من قبل شركات متعددة تعنى بمجال البتروكيماويات في منطقة الشرق األوسط و/أو
السوق العالمي ولم يتم التأكد من المعلومات التي تم الحصول عليها حسبما تم توضيحه في ( )2و( )3بصورة مستقلة من الشركة أو سامباكابيتال.
لقد أجرت شركتا ( )CMAIو( )P&Gتحليلهما بتطبيق المهارات المناسبة المطلوبة في أعداد أساليب التحليل والمتعارف عليها في هذه الصناعة .إن جميع نتائج
التحليالت مبنية على معلومات كانت متوفرة في وقت إصدار هذه النشرة وال تشتمل على أي ضمان لقابليتها للتسويق أو مالءمتها لغرض معين.،وقد أعطت شركتا
( )CMAIو ( )P&Gموافقتهما الخطية على استخدام اسميهما والبيانات الخاصة بهما في الشكل واإلطار المستخدم في هذه النشرة ،ولم يسحبا موافقتهما .أن شركتا
( )CMAIو( )P&Gال تمتلكا بذاتهم وال أي من الشركات التابعة لهم أو مساهميهم أو مدرائهم أو أقربائهم أي مصلحة أو حصة أيًا كان نوعها في الشركة.
( )CMAIو هي شركة مختصة في تقديم إستشارات في مجال البتروكيماويات و مشتقاتها .لقد بدأت هذة الشركة عملها في هذا المجال منذ عام 1979م وتملك الشركة
مكاتب في كل من الواليات المتحدة األمريكية و دبي و لندن و الصين و للمزيد من المعلومات عن الشركة الرجاء مراجعة موقع الشركة .))www.cmaiglobal.com
( )P&Gوهي مستشار مستقل لتقديم أستشارات في مجال الطاقة و مشتقاتها.تأسست في عام 1947م و مركزه الرئيسي في مدينة تكساس في الواليات المتحدة
األمريكية .و للمزيد من المعلومات عن الشركة الرجاء مراجعة موقع الشركة .))www.purvingertz.com

عرض عام
تعتبر األحداث االقتصادية أهم مؤشر في تحديد معدالت التوسع والتشغيل على المدى البعيد لصناعة البتروكيماويات والنفط والغاز.
ظلت هذه العوامل تؤثر على مر السنوات تأثيرًا كبيرًا جدًا على عرض الوقود والمواد الخام الكيماوية مثل الغاز الطبيعي اإليثان
أو النافثا .وبالمثل ،فإن هذه العوامل تؤثر أيضًا على طلب المنتجات الكيماوية األساسية مثل الميثانول وااليثلين والبروبيلين أو
البيوتادين.
وتعتبر تكلفة المواد الخام الكيماوية والنفط والغاز وتوازنات العرض والطلب في األسواق الرئيسية من مجموعة العوامل الثانوية
المحددة ألسعار البتروكيماويات .وتؤثر هذه األسعار العالمية بشكل متزايد على أسعار البتروكيماويات حيث أن أسعار البتروكيماويات
في المنطقة مماثلة لبعضها مع بعض الفروقات بسبب تكاليف الشحن والمسائل اللوجستية .ومن جانب آخر ،تحدد أسعار بيع منتجات
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في آسيا وغرب أوروبا بحسب متغيرات أسوقها الداخلية مما يزيل أثر التغيرات في تكلفة المواد
الخام.
تشهد صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق األوسط خصوصًا في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دول الخليج)
تطورًا متسارعًا في وقت تعمل فيه بعض الشركات العالمية ،وبشكل رئيسي في الواليات المتحدة األمريكية وأوروب��ا ،على خفض
مستوى نشاطها في إنتاج بعض المواد البتروكيماوية بسبب ارتفاع التكلفة .أما صناعة البتروكيماويات في دول الخليج ،خصوصًا في
المملكة العربية السعودية ،تستفيد من انخفاض تكلفة المواد الخام ومن األوضاع االقتصادية الجيدة بفضل أسعار النفط القياسية
حاليًا .وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع كبير في االستثمارات البتروكيماوية وإقامة مصانع جديدة لزيادة الطاقة اإلنتاجية
لصناعة األوليفينات والبولي .ونظرًا لقلة عدد السكان المحليين وصغر القاعدة االستهالكية ،فإن مشاريع البتروكيماويات الرئيسية في
المملكة تهدف لزيادة حصصها المتزايدة في أسواق البتروكيماويات العالمية.
تعتبر األسواق األسيوية ،خاصة السوق الصيني ،من األسواق الرئيسة المستهدفة مستقب ً
ال بالنسبة لمشاريع منطقة الشرق األوسط
في مجال البتروكيماويات .وفي ظل االستغالل المرتفع نسبيًا لمعدالت التشغيل التي تشهدها هذه األسواق حاليًا والطلب المتزايد
على المنتجات البتروكيماوية ،فإن اإلمدادات الجديدة من المملكة وبدرجة أقل من غرب أوروبا تستحوذ على حصة أكبر من هذه األسواق.
وبالنسبة لسوق الصين فإن نمو الطلب العام فيها يفوق حجم االستثمارات الجديدة لتوسيع الطاقة اإلنتاجية مما يخلق بالتالي فرصًا
تجارية كبيرة للشركات المنتجة.

صناعة النفط والغاز في المملكة العربية السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم حيث تستحوذ على أكثر من ربع احتياطات النفط العالمية المؤكدة .
وتقوم أرامكو السعودية وهي الشركة الحكومية التي تتولى استخراج وإنتاج النفط والغاز في المملكة  ،بتشغيل أحد أكبر شبكات
إمدادات اإليثان في العالم.
تنتج أرامكو السعودية حاليًا أكثر من  600مليون قدم مكعب من اإليثان في اليوم .وقد أعلنت أرامكو السعودية مؤخرًا عن خططها
المتعلقة بزيادة إمدادات اإليثان إلى حوالي  900مليون قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2008م (فض ً
ال أنظر )www.saudiaramco.com



مزايا صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية
تواصل صناعة البتروكيماويات في المملكة نموها بوتيرة تصاعدية .وحققت المملكة الموقع الريادي في سوق البتروكيماويات بفضل
نظرتها اإلستراتيجية الستقطاب استثمارات كبيرة إلى قطاع البتروكيماويات على غرار الصروح الصناعية الضخمة في مدينتي الجبيل
وينبع الصناعيتين وتطوير شبكة الغاز بواسطة شركة أرامكو السعودية والتي شكلت الدعامة األساسية لالستثمارات في مجال
الصناعات البتروكيماوية.
وتبلغ حصة المملكة حاليًا  %7من المعروض العالمي من المنتجات البتروكيماوية األساسية والوسيطة .وتستفيد مشاريع
البتروكيماويات في المملكة من البنية التحتية المتوفرة للصناعة ومن المزايا المهمة المتعلقة بالتكلفة والتي تشتمل على
انخفاض التكاليف المتغيرة والثابتة وأسعار الغاز الطبيعي المنافسة باإلضافة إلى موقع المملكة اإلستراتيجي .هذه العوامل
وبناء على هذه األسس
جعلت من المملكة وجهة رئيسية لالستثمارات في مشاريع البتروكيماويات ذات المستوى العالمي.
ً
القوية ،يشهد قطاع البتروكيماويات في المملكة نموًا ملحوظًا .وتعتبر عوامل السوق التالية من العوامل اإليجابية لصناعة
البتروكيماويات في المملكة:
تصدر من المملكة إلى األسواق العالمية على أساس سعر البيع العالمي لتلك
• يتم تحديد سعر المنتجات البتروكيماوية التي ِّ
بناء على تكلفة اإلنتاج .ويعني ذلك أن الشركات المنتجة للبتروكيماويات في
المنتجات في األسواق المستهدفة وال يتم قياسها ً
المملكة تحقق بشكل عام هامش ربح أعلى نتيجة النخفاض تكاليف اإلنتاج (مواد خام وعمالة بأسعار تنافسية ...الخ)
• إن االختالف الطفيف المحتمل في أسعار بيع بعض المنتجات البتروكيماوية في األسواق المختلفة (خصوصًا المنتجات ذات الدرجة
السلعية) يعزى أساسًا إلى تكاليف الشحن وتكاليف الخدمات اللوجستية .ولكن فرصة توازن األسعار العالمية تؤكد أن أسعار بيع
المنتجات في نهاية المطاف تتقارب إلى حد كبير.
رغمًا عن الزيادة الكبيرة في الطاقة اإلنتاجية الجديدة المتوقع أن يبدأ العمل بها خالل السنوات 2009-2007م في صناعة البولي أوليفينات،
وبشكل قوي ،وهذا ما يرجح قلة تأثر
وبخاصة في المملكة العربية السعودية ،فإن الطلب على البولي أوليفين يشهد نموًا كبيرًا
ٍ
الشركات المنتجة في الشرق األوسط بأوضاع انكماش السوق وذلك بسبب الميزة التنافسية المتمثلة في التكلفة المنخفضة التي
تتمتع بها تلك الشركات مقارنة مع بلدان العالم األخرى.

البنزين ومشتقاته
البنزين
يتم إنتاج البنزين إما كمنتج غير مباشر لعملية إعادة تشكيل الغازولين أو إنتاج اإلثيلين أو البارزايلين أو فحم الكوك ،أو بشكل مباشر
من لقيم األوكتين أو بمزج التالوين والزايلين.
االستخدامات النهائية
البنزين هو عنصر أساسي لعدد من المشتقات التي تشمل مونومرات الستايرين ( %53من سوق مشتقات البنزين) والكيومين
(%18من سوق مشتقات البنزين) والسايكلوهكسين ( %13من سوق مشتقات البنزين) .ومن أبرز مشتقات البنزين األخرى ألكايلبنزين
والنيتروبنزين وكلوروبنزين والـماليك أنهيدريد.
الطلب
في عام 2005م قدر الطلب العالمي على البنزين بحوالي  37.621.000طن والذي نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %3.6سنويًا خالل الفترة
بين عامي  2002و2005م .يعتبر الطلب من دول شمال شرق آسيا ،التي تستأثر بنسبة  %32من إجمالي الطلب العالمي والذي أرتفع بمعدل
نمو سنوي مركب بلغ  %4.9خالل الفترة بين 2002م و 2005م ،العنصر األساسي لهذا النمو ويعزي نمو الطلب في دول شمال شرق آسيا في
المقام األول الستخدام مونومرالستايرين والفينول والسايكلوهكسين ومشتقاتها.
الشكل رقم( :)8الطلب على البنزين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي المركب
2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
غرب أوروبا
الشرق األوسط
باقي الدول

10.452
9.225
7.927
1.218
4.707

10.725
9.251
8.336
1.248
5.286

11.169
9.935
8.778
1.373
5.451

12.060
9.687
8.706
1.386
5.422

%4.89
%1.64
%3.17
%4.40
%4.83

إجمالي الطلب العالمي

33.529

34.846

36.706

37.261

%3.58

المصدرCMAI :



العرض
لقد نما العرض العالمي من البنزين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %3.6في العام خالل الفترة من 2002م إلى 2005م ليصل إلى 37,172,000
طن في العام 2005م .وبالرغم من مالحظة النمو الرئيسي بمنطقة الشرق األوسط (ولو على نطاق قاعدة صغيرة) ومنطقة شمال شرق
آسيا ،والذي بالكاد واكب النمو في الطلب في أسواقها المحلية ،فقد شكلت الصادرات نسبة  %33و %9من العرض ،على التوالي.
الشكل رقم( )9العرض من البنزين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي المركب
2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
غرب أوروبا
الشرق األوسط
باقي الدول

10.563
8.490
7.559
1.544
5.313

11.059
8.516
7.903
1.562
5.540

11.546
9.403
8.379
1.743
5.797

12.210
8.748
8.265
1.812
6.137

%4.95
%1.00
%3.02
%5.48
%4.92

إجمالي العرض العالمي

33.469

34.580

36.868

37.172

%3.56

المصدرCMAI :

استغالل الطاقة اإلنتاجية
نظرًا لزيادة الطلب على البنزين ،فقد ارتفع معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته  %1.7سنويًا للفترة
بين عامي  2002و2005م ليصل إلى  %83من الطاقة اإلنتاجية التصميمية .وكان ذلك بسبب ارتفاع الطاقة اإلنتاجية بمعدل نمو سنوي
مركب بلغ  %2.9في الدول المنتجة في الشرق األوسط وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %1.5في دول شمال شرق آسيا للفترة بين عامي
2002م و2005م.
الستايرين
إن الطريقة التقليدية إلنتاج الستايرين هي عن طريق أكللة البنزين مع اإلثيلين إلنتاج إيثيلبنزين ( )EBالوسيط .ويتم بعد ذلك فصل
إثيلبنزين من الهيدروجين إلنتاج الستايرين .والخطوة الثانية الرئيسية إلنتاج الستايرين هي عملية أكسيد البروبيلين/مونومرالستايرين
( .)PO/SMفي عملية  PO/SMبتفاعل إثيلبنزين الوسيط مع األكسجين ويتحد مع البروبيلين إلنتاج أكسيد البروبيلين ،ويتم إنتاج
الستايرين كمنتج مشترك بنسبة تتجاوز  2إلى  1ألكسيد البروبيلين .ويدخل أكسيد البروبيلين مع البولي يوريثان إلنتاج الرغوة
واأليبوكسي والمنتجات البالستيكية .ومن إجمالي الطاقة اإلنتاجية الكلية العالمية الستايرين في عام 2005م كانت نسبة  %80قائمة
على التقنية التقليدية بينما كانت النسبة المتبقية( )%20قائمة على اإلنتاج المشترك مع أكسيد البروبيلين.
االستخدامات النهائية
بناء على الدراسة المقدمة من شركتا ( )CMAIو( ،)P&Gفي عام 2005م قدر الطلب العالمي على الستايرين بنحو  23مليون طن وكان
إجمالي إنتاج البولي ستايرين يمثل حوالي  %61من إجمالي الطلب على الستايرين .إن معظم الستايرين المنتج عالميًا يتم استهالكه
في تصنيع البولي ستايرين ( )PSوهو عبارة عن مونومر بالستيكي حراري سريع ال��زوال .ويمكن تمديد البولي ستايرين باستخدام
وسيلة النفخ .كما يتم استخدام كميات أصغر ولكن هامة من مادة الستايرين إلنتاج أكريليونتريل بوتادين ستايرين تيربوليمر ()ABS
وليتكس الستايرين بيوتدايين ()SBLومطاط الستايرين بيوتدايين ( .)SBRويتم معالجة هذه المنتجات معالجة إضافية لتصنيع العديد
من المواد كمواد التغليف والطالء والمنتجات الملحومة والمواد الالصقة واإلطارات والعديد من المنتجات االستهالكية والصناعية.
يتم استهالك الستايرين أساسًا في تصنيع البولي أستايرين والـ ( )EPSوالتي تستخدم بدورها في تصنيع مجموعة من السلع المعمرة
وغير والمعمرة .وفي الواليات المتحدة األمريكية يتم استهالك  %60من إجمالي البولي أستايرين في تصنيع مواد غير معمره وبشكل خاص
لمواد تغليف األغذية وأكواب القهوة المصنوعة من الـ  .Styrofoamوبناء عليه فإن الطلب على البوليسترين وبالتالي على الستايرين
يبدو غير مرتبط بالنمو االقتصادي .وفي أوروبا والواليات المتحدة األمريكية نجد أن معظم الطلب على الـ  EPSينحصر في المواد العازلة
والمواد المشكلة مسبقًا المستخدمة في البناء والتشييد وبذلك تكون مرتبطة باالستقرار االقتصادي ونموه .ويتالزم الطلب على
الستايرين بشكل حثيث بالتغير في أسعاره ،بمعنى أن السعر يمكن أن يرتفع فقط إلى مستوى يسمح لمشتقات الستايرين األساسية
وهى البوليستايرين والـ  EPSأن تكون منافسة للمواد األخرى البديلة مثل البولي بروبلين وبوليمر ترفثالت البولي إثيلين (.)PET
الطلب
بلغ الطلب العالمي على الستايرين بحوالي  24.459.000طن كما في عام 2005م ،والذي نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %2.8سنويًا خالل
الفترة من 2002م إلى عام 2005م .وكانت منطقة شمال شرق آسيا وغرب أوروبا تمثل نسبة  %43و  %21من الطلب العالمي على التوالي.
وقد نما الطلب على الستايرين في شمال شرق آسيا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته  %5.8سنويًا خالل الفترة 2002م ـ 2005م مما
جعل هذه المنطقة واحدة من أسرع المناطق نموًا في العالم من ناحية الطلب على هذا المنتج .ويعزي ذلك الستخدامه في السلع
المعمرة مثل اإللكترونيات واألجهزة ومواد التغليف .ونشير هنا إلى أن ما يقرب من نصف كميات الستايرين التي تصدر إلى شمال شرق
آسيا خاصة الصين عاد تصديرها على شكل سلع نهائية.



الشكل رقم( )10الطلب على الستايرين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي المركب
2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

8.799
5.075
5.291
348
2.985

9.745
4.900
5.238
347
3.162

10.171
5.183
5.302
385
3.269

10.412
5.064
5.197
403
3.383

%5.77
%0.07%0.60%5.01
%4.26

إجمالي الطلب العالمي

22.498

23.392

24.310

24.459

%2.82

المصدرCMAI :

العرض
بلغ العرض العالمي للستايرين  24.482.000طن في عام 2005م ،بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %3.1في العام (باألطنان) للفترة بين عامي
2002م و 2005م .وشهدت مناطق الشرق األوسط وآسيا أكبر مستوى نمو بمعدل يتماشى تقريبًا مع نمو الطلب في السوق المحلي.
إضافة إلى ذلك ،و بسبب نسبة انخفاض تكلفة المعروض من إنتاج منطقة الشرق األوسط من الستايرين ،ونظرًا النخفاض تكاليف
شحنه نسبيًا كونه مادة سائلة ،فإن معظمه يتم تصديره ( %77من إجمالي اإلنتاج).
الشكل رقم( )11العرض من الستايرين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي المركب
2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

7.776
5.838
5.005
1.107
2.626

7.983
5.935
5.190
1.177
3.180

8.282
6.315
5.319
1.147
3.369

8.626
6.014
5.380
1.189
3.273

%3.52
%0.99
%2.44
%2.41
%7.62

إجمالي العرض العالمي

22.352

23.465

24.432

24.482

%3.08

المصدرCMAI :

استغالل الطاقة اإلنتاجية
على مدى األربع سنوات السابقة حافظ منتجو الستايرين في منطقة الشرق األوسط على معدل متوسط للتشغيل بلغت نسبته %97
بينما بلغ معدل متوسط التشغيل العالمي  .%93ويعزى ذلك إلى أسعار المواد الخام المنافسة والموقع الجغرافي اإلستراتيجي واالرتفاع
في أسعار الستايرين في منطقة الشرق األوسط .وفي عام 2005م انخفضت معدالت التشغيل لمنتجي الستايرين عالميًا بنسبة  %4من
 %94في عام 2004م .ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض معدالت التشغيل لدى منتجي الستايرين في شمال شرق آسيا ،إذ هبط معدل
تشغيله إلى ما دون طاقاتهم اإلنتاجية المصممة.
السايكلوهكسين Cyclohexane
يستخدم السايكلوهكسين أساسًا لتصنيع حامض األديبيك وكابروالكتام وهي مواد خام تستخدم لصناعة ألياف النايلون .إضافة إلى
ذلك فإن السايكلوهكسين يستخدم بمعدالت صغيرة كمادة مذيبة وكمواد مخففة للزوجة عند التفاعالت الكيمائية كما يستخدم
في التركيبات الكيماوية .وغالبًا ما تنتج جميع أنواع السايكلوهكسين النقي عن طريق هدرجة البنزين.
االستخدامات النهائية
يستخدم السايكلوهكسين استخدامًا نهائيًا رئيسيًا واحدًا وهو في صناعة (النايلون) باإلضافة إلى استخدامات جانبية قليلة مثل
استخدامه لتصنيع المذيبات وزي��ت الـ ك أ  .)KA (Cyclohexanol/ Cyclohexanoneإن نسبة  %57من إجمالي السايكلوهكسين
المنتج تنتهي إلى  Caprolactamلغرض واحد وهو إنتاج خيوط النايلون ( )6.6أو األلياف والراتنجات الهندسية .وإجماالً تستخدم
نسبة  %30من المنتج إلنتاج حامض األديبيك للنايلون ( )6.6أو البوليوريثين والمواد المضافة لألغذية .ويشكل إنتاج السيكلوهكسنال
والسايكلوهكسانون والمذيبات النسبة المتبقية من االستخدامات النهائية.
إن نمو الطلب على السايكلوهكسين المستخدم في تصنيع حامض األديبيك يعزي في السنوات األخيرة لمنتجات أخرى غير النايلون.
وتشهد استخدامات السايكلوهكسين غير المرتبطة بإنتاج النايلون وبخاصة إلنتاج الـ  PUنموًا مطردا وقد أدى إلى رفع معدالت نمو
السايكلوهكسين الكلية المستخدم في تصنيع الكابرولكتام  .Caprolactamإن معدل استخدام السايكلوهكسين في تصنيع
منتجات نهائية غير النايلون كحامض األديبيك يعتبر حاليًا كبيرًا جدًا لدرجة أنه أصبح لهذا االستخدام أثر ملحوظ على الطلب لهذه
المادة .أما النايلون ( )6فيتم اختياره حاليًا لبعض االستخدامات المتخصصة أكثر والتي تكتسب ميزة بسبب خصائصها الطبيعية.



الطلب
يقدر الطلب العالمي على السايكلوهكسين بنحو  5.104.000طن في عام 2005م .وقد نما الطلب على هذا المنتج بمعدل نمو سنوي
مركب بلغ  %2.7العام خالل الفترة ما بين  2002ـ 2005م .و شكل الطلب من منطقة شمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية نسبة  %31.8و %25.4
من إجمالي الطلب العالمي على هذا المنتج على التوالي ،تليها منطقة أوروبا الغربية بنسبة  %24.0من إجمالي الطلب العالمي .وبرغم
انخفاض الطلب على السايكلوهكسين في غرب أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %0.8في السنة خالل الفترة 2002ـ 2005م ،فإن أوروبا
الغربية تعتبر أكبر مستورد للسايكلوهكسين .وتأثيرها على التبادل التجاري ال يزال مستمرًا في النمو هذا إلى جانب تأثيرها في سوق
المنطقة والسوق العالمي على حد سواء.
الشكل رقم( )12الطلب على السايكلوهكسين
2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي
المركب 2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

1.251
1.208
1.251
2
1.002

1.367
1.275
1.208
2
950

1.434
1.326
1.238
0
986

1.624
1.295
1.223
0
962

%9.09
%2.35
(0.75)%
(1.35)%

إجمالي الطلب العالمي

4.714

4.802

4.984

5.104

%2.69

(آالف األطنان سنويًا)

المصدرCMAI :

العرض
على إثر االتجاه المتنامي للطلب ،فقد نما إنتاج السايكلوهكسين العالمي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %2.4في العام للفترة ما بين
2002م و 2005م ليصل إلى  5.091.000طن في عام 2005م .ويعزى ذلك أساسًا إلى لنمو العرض من منطقة شمال شرق آسيا ،وذلك بمعدل نمو
سنوي مركب بلغ  %8,0خالل نفس الفترة ،كما هو موضح في الجدول التالي:
الشكل رقم( )13العرض من السايكلوهكسين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي
المركب 2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

1.290
1.157
1.078
240
982

1.394
1.163
1.052
280
963

1.454
1.200
1.015
319
992

1.626
1.180
1.001
315
969

%8.02
%0.66
(2.44)%
%9.49
(0.44)%

إجمالي العرض العالمي

4.747

4.852

4.980

5.091

%2.36

المصدرCMAI :

استغالل الطاقة اإلنتاجية
خالل األربع سنوات المنصرمة ،حافظ منتجو السايكلوهكسين في منطقة الشرق األوسط على متوسط معدل تشغيل بلغ ( %109وذلك
بسبب إرتفاع كفاءة التشغيل) ،حيث قامت شيفرون السعودية (التي تعتبر أكبر منتج للسايكلوهكسين في الشرق األوسط) بإعادة
توجيه طاقتها اإلنتاجية من البنزين إلى السايكلوهكسين ،وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للسايكلوهكسين
في العالم (يرجى مراجعة « مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات  -تحليل االيرادات  -السايكلوهكسين» .بينما بلغ
متوسط معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية في العالم .%80
البولي ستايرين
هناك نوعان من البولي ستايرين ( )PSالنوع المستخدم لألغراض العامة أو الكريستال )GPPS( ،والنوع الثاني هو البولي ستايرين ذي التأثير
العالي ( .)HIPSويتم إنتاج كال النوعين من البولي ستايرين عن طريق بلمرة مادة الستايرين بكميات كبيرة .ويستخدم البولي ستايرين
لألغراض العامة (الكريستال) أساسًا في مجاالت تغليف السلع غير المعمرة وفي اإللكترونيات واألجهزة .أما البولي ستايرين ذو التأثير العالي
فإنه يختلف عن البولي ستايرين لألغراض العامة بتضمينه مادة المطاط التي تكسبه بعض المرونة مقارنة بالنوع اآلخر ( الكريستال).
االستخدامات النهائية
يستخدم معظم الطلب العالمي على البولي ستايرين ألغراض التغليف وإلنتاج المواد التي تستخدم لمرة واحدة .وكما سبق ،فان
هناك اختالفات كبيرة على مستوى المناطق .فاألسواق المتقدمة في اليابان وأمريكا الشمالية وغرب أوروبا تستأثر بنسبة تتجاوز %50
من االستهالك في هذا القطاع ،بينما تشكل المنطقة اآلسيوية نسبة  %20فقط .باستثناء اليابان فإن حصة القارة اآلسيوية من الطلب



العالمي على هذه االستخدامات النهائية انخفضت إلى  .%12وتشكل اإللكترونيات واألجهزة المنزلية االستخدام الرئيسي في المنطقة
اآلسيوية ،بينما العكس تقريبًا بما هو سائد في األسواق المتقدمة.
الطلب
تم تقدير الطلب العالمي على البولي ستايرين بحوالي  11.427.000طن في عام 2005م وتشكل منطقة أمريكا الشمالية نسبة  %35من هذا
الطلب .وقد ظل الطلب العالمي على هذا المنتج ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %0.8في العام ،ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب في
منطقة شمال شرق آسيا (بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %1.7والكن كحصة من إجمال الطلب العالمي فقد إنخفضت نسبة طلب آسيا
باستثناء اليابان)  .والعامل المعزز للطلب في منطقة شمال شرق آسيا هو نمو إنتاج اإللكترونيات واألجهزة.
الشكل رقم ( )14الطلب على البولي ستايرين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي
المركب 2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

3.758
2.924
2.310
389
1.766

3.933
2.811
2.248
423
1.870

3.949
2.876
2.167
452
1.941

3.957
2.854
2.145
469
2.002

%1.73
%0.80%2.44%6.43
%4.27

إجمالي الطلب العالمي

11.147

11.285

11.385

11.427

%0.83

المصدرCMAI :

العرض
ظل المعروض العالمي من البولي ستايرين ينمو بمعدل سنوي مركب بلغ  %0.9في العام (باألطنان) للفترة ما بين  2002و 2005م،
وقد استحوذت منطقة الشرق األوسط وشمال شرق آسيا على أعلى نسبة نمو .ويعود ذلك لخصائصه الطبيعية (منتج جاف) حيث
يعتبر تصدير البولي ستايرين أكثر تكلفة مقارنة بالستايرين ،ولهذا السبب ،فإن المنتجين الذين يستفيدون من أسعار الـ Netback
المنخفضة ،كمنتجي الشرق األوسط ،يمكنهم المنافسة في أسواق التصدير.
الشكل رقم ( )15العرض من البولي ستايرين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي
المركب 2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

3.626
2.920
2.545
283
1.748

3.858
2.780
2.450
286
1.876

3.896
2.910
2.391
299
1.957

3.977
2.805
2.343
311
1.991

%3.13
%1.33%2.72%3.19
%4.43

إجمالي العرض العالمي

11.122

11.250

11.453

11.427

%0.91

المصدرCMAI :

استغالل الطاقة اإلنتاجية
وكما هو الحال بالنسبة لمنتج الستايرين  ،فقد حافظ منتجو البولي ستايرين في الشرق األوسط على معدل تشغيل بنسبة عالية
بلغت ( )%83مقارنة بمتوسط معدالت التشغيل العالمية ( .)%76قد كان ذلك يعزى ألسعار المواد الخام التنافسية والموقع الجغرافي
اإلستراتيجي وارتفاع أسعار بيع بولي ستايرين الشرق األوسط  .وفي عام 2005م ،انخفض معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية لمنتجي البولي
ستايرين عالميًا بنسبة  %2من  %75في عام  .2004وكان ذلك يعزى أساسًا إلى انخفاض معدالت التشغيل السائدة لدي المنتجين في
منطقة شمال شرق آسيا ،إذ أن معدالت استغاللهم للطاقة اإلنتاجية كانت أقل من طاقاتهم اإلنتاجية التصميمية.
غازولين المركبات
تعتبر التجارة في سوق غازولين المركبات في منطقة الخليج العربي منخفضة وهناك حالة توازن بين اإلنتاج واالستهالك .وتذهب
معظم الكميات للتصدير إلى دول مجاورة ،أما الصادرات إلى خارج هذه الدول ،فإنها تتجه أساسًا إلى القارة اإلفريقية وقارة آسيا وشبه
القارة الهندية وسنغافورة حيث تستهلكها صناعة مزج الغازولين هناك.
وقد نمت صناعة مزج الغازولين في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل كبير وتعمل وحدات مزج الغازولين هذه على تزويد سوق دولة اإلمارات
وأسواق دول الخليج العربية األخرى وشرق أفريقيا وجنوب آسيا باحتياجاتها .وتستورد المنطقة من حين آلخر بعض مكونات هذا المنتج من
منطقة البحر األبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا ،بيد أن معظم الكميات المعروضة تأتي إلى األسواق من داخل بلدان المنطقة.
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األوليفينات والبولي أوليفينات
اكتسب اإلنتاج العالمي من البتروكيماويات زخمًا متزايدًا خالل السنوات القليلة الماضية ،وخاصة منتجات األوليفينات .وتعتبر هذه
المنتجات ،وتحديدًا اإلثيلين والبروبيلين ،العناصر األساسية لمنتجات البولي أوليفينات المستخدمة في حياتنا اليومية ،مثل:
• الملبوسات :مالبس العمل ،المالبس الرياضية ،الجوارب وأقمشة الشراشف...الخ
• السيارات :األنسجة الداخلية ،فرش المقاعد ،الفواصل المطاطية ،منصات التحميل...الخ
واألسرة.
• األثاث المنزلي :السجاد الداخلي والخارجي ،لوازم تدعيم السجاد ،التنجيد ،أوراق الجدران وأقمشة األثاث
َّ
• األغراض الصناعية :السجاد ،األقمشة ذات االستخدام لمرة واحدة ،الحبال ،أقمشة التنقية ،الحقائب.
البروبيلين
البروبيلين هو عنصر هيدروكربوني أساسي يمكن استخدامه كأحد مكونات الغازولين أو كمواد أولية للمنتجات البتروكيماوية .ومن
ناحية تاريخية ظل البروبيلين يستخدم كعنصر هام لمزج الغازولين (بإضافة الشق الكربوني لغازولين المركبات) بسبب خصائصه
الطبيعية وتكلفته المنخفضة نسبيًا .ونظرًا الرتفاع الطلب على البتروكيماويات ،وخاصة البولي بروبلين ،فقد أصبح البروبيلين ذات
قيمة كبيرة كمادة خام للبتروكيماويات.
االستخدامات النهائية
يمثل إنتاج البولي بروبلين نسبة  %61من إجمالي الطب على البروبيلين .وهناك أربعة مشتقات أخرى هامة للبروبيلين هي :
األكرينونيترال ( ،)Acrylonitrileأكسيد البروبيلين ،أكسو الكحول ( ،)Oxo-alcoholsوالكيومين .ويستخدم األكرينونيترال في
العديد من بوليمرات األستومرات واستخدامات األلياف مثل مطاط النتريل وراتنجات  ABSواأللياف األكريلية .ويستخدم أكسيد
البروبيلين أساسًا في جاليكول البروبيلين وفي صناعة  Polyl/Urethaneحيث يستهلك في إنتاج رغوات البولي بريثين (المرنة
منها والصلبة) وفي إنتاج األستومرات يوريثين التي تستخدم بشكل مكثف في صناعة السيارات .ويستخدم أكسو الكحول
الذي يشمل ايثيل هكسانول وبوتانول أساسًا كمنتجات وسيطة إلنتاج الدهانات والمواد الالصقة أو الملونات (المواد التي تضاف
لزيادة اللدانة) .أما الكيومين ( )Cumeneفإنه يستخدم إلنتاج الفينول واألسيتون التي تدخل في إنتاج البولي كربونات وراتنجات
األيبوكسي .وتشكل هذه المشتقات الخمسة معًا (وهي البولي بروبلين واألكريلونترايل وأكسيد البروبيلين وأكسو الكحول
والكيومين) نسبة  %90تقريبًا من الطلب العالمي على البروبيلين.
الطلب
يقدر الطلب العالمي على بروبلين بحوالي  67.064.000طن كما في عام 2005م .وقد نما الطلب على البروبيلين بمعدل نمو سنوي مركب
بلغ  %4.9في العام خالل الفترة 2002م ـ 2005م .وشكلت منطقة شمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية نسبة  %28و  %27من الطلب العالمي
على التوالي .وقد نما الطلب على البروبيلين في شمال شرق آسيا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %6.6سنويًا خالل األعوام 2002م و2005م
مما جعل هذه المنطقة من أسرع المناطق نموًا في العالم من ناحية الطلب على هذا المنتج ،ويعود السبب في ذلك إلى الطلب
المتنامي الستخدامات مشتقات هذا المنتج.
الشكل رقم ( )16الطلب على البروبيلين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي
المركب 2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

15.532
16.120
14.459
1.680
10.306

16.907
16.821
14.872
1.752
11.223

17.792
17.559
15.376
1.804
11.864

18.834
17.815
15.435
2.428
12.552

%6.64
%3.39
%2.20
%13.06
%6.79

إجمالي الطلب العالمي

58.097

61.575

64.395

67.064

%4.90

المصدرCMAI :

العرض
بلغ العرض العالمي من البروبيلين  67.982.000طن في عام 2005م ،بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %5.2سنويًا (باألطنان ) للفترة
الممتدة من 2002م إلى 2005م .كما شهدت منطقة الشرق األوس��ط وشمال شرق آسيا معدل النمو الرئيسي ،وهو ما يوازي
ً
جدا،
تقريبًا مستوى نمو الطلب في األسواق المحلية لهذه المناطق .وقد كانت التجارة العالمية للبروبلين في السابق محدودة
ً
نظرًا الرتفاع الطلب المحلي والمعدات المتخصصة المطلوبة للنقل والتخزين .ومع ذلك ،وبسبب زيادة حجم البروبيلين الموجه
للتصدير ،وبخاصة من الشرق األوسط ،فقد ارتفع حجم التجارة الصافية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %7.7في العام خالل الفترة
من  2002إلى 2005م.
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الشكل رقم ( )17العرض من البروبليين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2004م

2003م

معدل النمو السنوي
المركب 2002م2005-م

2005م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

15.655
16.531
14.029
1.805
10.324

17.268
16.928
14.804
1.948
11.017

18.063
17.979
15.136
2.125
11.380

19.462
18.350
15.338
2.527
12.305

%7.53
%3.54
%3.02
%11.87
%6.03

إجمالي العرض العالمي

58.344

61.965

64.683

67.982

%5.23

المصدرCMAI :

استغالل الطاقة اإلنتاجية
خالل فترة األربع سنوات الماضية ،حافظ منتجو البروبلين من منطقة الشرق األوسط على معدل تشغيل بلغت نسبته في المتوسط
حوالي  %93بمعدل نمو في استغالل الطاقة اإلنتاجية بنسبة  %6عما كان عليه في عام 2004م .وخالل نفس الفترة بلغ استغالل الطاقة
اإلنتاجية على المستوى العالمي  ،%85بمعدل نمو بنسبة  %3في عام 2005م.
البولي بروبلين
إن أهم االستخدامات النهائية للبولي بروبلين هي قوالب الحقن ،والرقائق والصفائح ،األقمشة واألنابيب وأدوات الثقب وغيرها والتي
تمثل نسبة  %13 ، %15 ،%25 ،%35و %12على التوالي من إجمالي حجم الطلب العالمي على البولي بروبلين .وقد شهدت أوروبا الغربية
تزايدًا ملحوظًا في استخدام البولي بروبلين وذلك بفضل أدائه وخصائصه وانخفاض تكلفته.
االستخدامات النهائية
يعتبر البولي بروبلين من أسرع اللدائن الحرارية نموًا .وترشيح منطقة الشرق األوسط لتصبح من مناطق التصدير الكبيرة حيث تحظى
بوضع تنافسي عالمي قوي .وباعتباره واحدًا من بوليمرات الصناعة متعددة االستعماالت ومنخفضة التكلفة ،فإن نمو الطلب على
البولي بروبلين يتحقق باستعماله كبديل لبعض البوليمرات األخرى .وقد كان ذلك واضحًا بشكل خاص في بعض االستخدامات مثل
استخدامه بدالً من البولي ستايرين في األوعية واألدوات التي تستخدم لمرة واحدة والرقائق والتشكيل الحراري وماصات شرب السوائل،
كما أنه يحل محل البولي إثيلين في األدوات المنزلية والسلع االستهالكية ،والنايلون في العزل العلوي للسجاد ويحل محل أكريلونتريل
بوتادين ستايرين  ABSفي األجهزة وبولي كلوريد الفينيل ( )PVCفي الرقائق واستخدامات السيارات واالستخدامات الطبية واستخدام
ترفثاالت البولي إثيلين ( )PETفي الرقائق والتغليف .لقد أدى التقدم في صناعة البولي بروبلين ذات درجات النقاء العالية إلى التوسع
في قائمة استخداماته.
الطلب
تم تقدير الطلب العالمي على البولي بروبلين بحوالي 40,665,000طن في عام 2005م .وقد نما الطلب على البولي بروبلين بمعدل نمو
سنوي مركب بلغ  %5.3في العام خالل الفترة من 2002م إلى 2005م .وقد شكلت مناطق غرب ووسط أوروبا وشمال شرق آسيا نسبة %32
و %20على التوالي .وقد نما الطلب على هذا المنتج في شمال شرق آسيا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %6.2في العام خالل الفترة 2002م
ـ 2005م مما جعل هذه المنطقة من أسرع مناطق العالم نموًا حسب ما هو مفصل في الجدول التالي
الشكل رقم ( )18الطلب على البولي بروبلين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي
المركب 2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

10.693
7.484
7.550
1.607
7.479

11.499
7.616
7.628
1.782
7.902

12.346
8.019
8.052
2.034
8.624

12.804
8.179
8.267
2.180
9.235

%6.19
%3.00
%3.07
%10.70
%7.28

إجمالي الطلب العالمي

34.813

36.427

39.075

40.665

%5.32

المصدرCMAI :
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العرض
بلغ حجم العرض العالمي من البولي بروبلين  40.756000طن .وقد نما العرض العالمي من البولي بروبلين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ
 %5.4في العام (باألطنان) خالل الفترة  2002و2005م .وشهدت منطقة الشرق األوسط أعلى نسبة نمو برغم قاعدتها اإلنتاجية المحدودة،
وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة شمال شرق آسيا ،ولكن هذا النمو كان بالكاد ليغطي نمو الطلب في أسواقها المحلية كما هو موضح
في الجدول التالي:
الشكل رقم ( )19العرض من البولي بروبلين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي
المركب 2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

9.713
7.898
8.250
1.404
7.535

10.464
8.223
8.673
1.475
8.054

10.979
8.625
8.953
1.519
8.620

11.567
8.741
9.155
2.131
9.162

%6.00
%3.44
%3.53
%14.92
%6.73

إجمالي العرض العالمي

34.800

36.889

38.696

40.756

%5.41

المصدرCMAI :

استغالل الطاقة اإلنتاجية
لقد ارتفع معدل التشغيل لمنتجي البولي بروبلين في منطقة الشرق األوسط بنسبة  %16ليصل لــ  %93في 2005م مقارنةً بـ  %77في
عام 2004م .و يعزى ذلك إلي أسعار المواد الخام المنافسة والموقع الجغرافي اإلستراتيجي وارتفاع أسعار بيع البولي بروبلين المنتج في
الشرق األوسط.
البولي إثيلين
مع أن العديد من أنواع البولي إثيلين معروفة منذ أكثر من  40عامًا ،فقد وفرت التطورات الجديدة في تقنية المواد وأساليب التصنيع
فرصًا ليتم استخدام هذه المواد في مجاالت جديدة .وال يزال البولي إثيلين منافسًا الستخدام الورق والمعادن والزجاج والخشب كما أن
منتجاته تستخدم كبدائل لبعض الراتنجات الهندسية األخرى األكثر تكلفة.
االستخدامات النهائية
في عام 2005م بلغت حصة استهالك الفرد من البولي إثيلين على مستوى العالم حوالي  10كيلو غرامات .وتعتبر الرقائق ،بكل المقاييس،
أكبر شريحة لالستخدامات النهائية لهذا المنتج على المستوى العالمي ،إذ تمثل نسبة  %49من االستهالك .وتشتمل الرقائق على عدد
ال يحصى من االستخدامات التي تتراوح بين تغليف المواد الغذائية وأكياس النفايات إلى الرقائق المطاطة والرقائق المنكمشة .ويأتي
التشكيل بالنفخ والتشكيل بالحقن في المرتبة الثانية من مجاالت استخدامات البولي إثيلين .ويستخدم البولي إثيلين أيضًا في صناعة
القوارير للمنظفات السائلة وزيوت المحركات وقوارير الحليب والعصيرات باستخدام طريقة التشكيل بالنفخ بينما تستخدم طريقة
النفخ بالحقن لصناعة الحاويات والدالء وأقفاص الشحن البحري والحاويات الكبيرة باستخدام مادة راتنجات البولي إيثيلين .وتستخدم
أنابيب البولي إثيلين في المجاري والصرف الصحي وكذلك في نقل النفط والغاز.
الطلب
في عام 2005م ،قدر الطلب العالمي على البولي إثيلين بحوالي  63,696,000طن ،وسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة  %3.9في العام
خالل الفترة بين  2002و2005م .وكان المحرك األساسي لهذا النمو هو الطلب في منطقة شمال شرق آسيا ،والذي شكل نسبة  %26من
الطلب العالمي ،بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  %5.2للفترة 2002ـ 2005م .واما نمو الطلب في شمال شرق آسيا فيعزى إلى استخدام
البولي إثيلين عالي الكثافة والبولي إثيلين الخطي منخفض الكثافة والبولي إثيلين منخفض الكثافة.
الشكل رقم ( )20الطلب على البولي إثيلين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي
المركب 2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

13.960
15.618
12.395
2.054
12.722

14.620
15.413
12.356
2.258
13.330

15.239
16.428
12.645
2.513
14.213

16.247
16.729
12.916
2.676
15.128

%5.19
%2.32
%1.38
%9.22
%5.94

إجمالي الطلب العالمي

56.749

57.977

61.038

63.696

%3.92

المصدرCMAI :
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العرض
بلغ حجم المعروض العالمي من البولي إثيلين  63,885,000طن في عام 2005م ،بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %4.3في العام (باألطنان)
خالل الفترة بين عامي 2002م و2005م .وشهدت منطقة الشرق األوسط ومنطقة شمال شرق آسيا أعلى معدل نمو للعرض ،وكان ذلك
قريبًا من مستوى النمو في الطلب في األسواق المحلية لهذه المناطق .إضافة إلى ذلك ،وبسبب المنتجات المعروضة منخفضة التكلفة
من بولي إثيلين المنتج في الشرق األوسط ،فإنه يتم تصدير هذا المنتج بشكل أساسي إلى منطقة شمال شرق آسيا ومنطقة غرب
أوروبا ( %77من إجمالي اإلنتاج).
الشكل رقم ( )21العرض من البولي إثيلين
(آالف األطنان سنويًا)

2002م

2003م

2004م

2005م

معدل النمو السنوي
المركب 2002م2005-م

شمال شرق آسيا
أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
الشرق األوسط
باقي الدول

11.292
16.484
11.752
5.121
11.677

11.605
16.182
12.214
5.537
12.359

11.995
17.762
12.544
6.364
12.745

12.754
17.798
12.574
7.014
13.745

%4.14
%2.59
%2.28
%11.05
%5.59

إجمالي العرض العالمي

56.326

57.897

61.410

63.885

%4.29

المصدرCMAI :

استغالل الطاقة اإلنتاجية
خالل األربع سنوات الماضية ،حافظ منتجو البولي إثيلين من منطقة الشرق األوسط على معدل تشغيل بلغ في المتوسط حوالي
 ،%88بينما كان متوسط معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية في العالم  .%85وقد كان ذلك يعزي لألسعار التنافسي للمواد الخام والموقع
الجغرافي اإلستراتيجي وكذلك االرتفاع في أسعار بيع البولي إثيلين المنتج في منطقة الشرق األوسط  .وفي عام 2005م ،ظلت معدالت
التشغيل لمنتجي البولي إثيلين في العالم ثابتة عند مستوى  .%87وقد كان ذلك يعزي أساسًا إلى انخفاض معدل استغالل الطاقة
اإلنتاجية لمنتجي البولي إثيلين في منطقة شمال شرق آسيا إذ بلغ هذا المعدل  %86من إجمالي الطاقة التصميمية لوحدات هؤالء
المنتجين.
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وصف أعمال الشركة
هيكل أعمال الشركة
نظرة عامة
تعتبر المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي في الوقت الراهن واحدة من المجموعات الرائدة في مجال تنمية وتطوير القاعدة
الصناعية في المملكة العربية السعودية  ،وعلى األخص الصناعات البتروكيماوية ،من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول في
صناعات أخرى باستعمال الصناعات البتروكيماوية.
تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية وفقًا ألنظمة المملكة بموجب السجل التجاري رقم  1010139946الصادر من الرياض بتاريخ
1416/08/10ه��ـ (الموافق 1996/01/01م) برأس مال وقدره  550,000,000ريال سعودي مقسم إلى  55,000,000سهمًا عاديًا بقيمة اسمية قدرها 10
رياالت سعودية للسهم الواحد .وقد تم إدراج أسهم الشركة في السوق منذ فبراير من العام 2004م .وتمتلك الشركة في الوقت الراهن
نسبة  %50من أسهم كل من شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس ،وكل منهما شركة ذات مسؤولية
موضح أدناه.
محدودة تم تأسيسهما وتسجيلهما في المملكة كما هو
َ
الشكل رقم ( :)22هيكل مختصر للشركات التابعة الحالية للشركة

ϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ

βΒϴϠϴϓϮϜϧϮϛΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ

˹˾%

˹˾%

βΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ
˹˹˺%

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ
˹˾%

βΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΔϳΩϮόδϟ
ϡ˻˹˹˹ϡΎϋΝΎΘϧϹΪΑ

ϦϴϤϫΎδϤϟέϮϬϤΟ
˹˹˺%

ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ
˹˾%

βΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηϞϴΒΠϟΔϛήη
˯ΎθϧϹΪϴϗ

المصدر :الشركة

إن شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكماويات المحدودة (“شركة شيفرون العربية”) المملوكة بالكامل لشركة شيفرون فيليبس
للبتروكيماويات المحدودة والتي بدورها تم تكوينها مناصفة بين كل من شركة كونوكو فيليبس وشركة شيفرون .وقد دخلت شركة
شيفرون العربية في تحالف إستراتيجي مع المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي لتكوين مجمع بتروكيماويا متكامال يحتوي على
الشركات التالية:
شركة شيفرون فيليبس السعودية:
شركة شيفرون فيليبس السعودية ،شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة تقع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة “الجبيل” يبلغ
رأس مالها  655مليون ريال سعودي مسجلة بموجب سجل تجاري رقم  2055003839صادر من مدينة الجبيل بتاريخ 1417/02/22هـ (الموافق
معد لتصنيع مادتي البنزين والسايكلوهكسين،
1996/07/08م) .وقد بدأت الشركة إنتاجها التجاري في عام 2000م عن طريق مصنع
ّ
ومزيج جازولين المركبات عالي األوكتان .وجاء تكوين هذة الشركة كخطوة أولى للشراكة اإلستراتيجية بين الشركة و شركة شيفرون
يتكون مشروع شيفرون السعودية من مصنع للمركبات العطرية
العربية .وقد بلغت تكلفة هذا المشروع  2,440,000,000رياالً سعوديًا
َ
بمستويات عالمية ويعد من أكبر استثمارت في قطاع الصناعات األساسية في المملكة العربية السعودية .وقد بدأت الشركة المشروع
إنتاجه في عام 2000م وحقق أرباحًا تراكمية بلغت  3,620مليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2006م.
شركة الجبيل شيفرون فيليبس:
وانطالق َا من التزامها بتنمية أعمالها الرئيسة ،فقد شرعت الشركة بإنشاء مشروعها الثاني مع شريكتها شركة شيفرون العربية
في عام 2003م ،تحت إسم شركة الجبيل شيفرون فيليبس (“الجبيل شيفرون”) هي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة برأس
مال يبلغ  300,000,000ريال سعودي ،مسجلة بموجب سجل تجاري رقم  2055005901صادر من مدينة الجبيل بتاريخ 1424/06/25ه��ـ (الموافق
2003/08/24م) .وقد بلغت تكلفة تطوير هذا المشروع  4,500,000,000رياالَ سعودي َا (فض ً
ال أنظر “ملخص االتفاقيات المهمة “اتفاقيات التمويل”).
وهذا المشروع قيد اإلنشاء حالي َا في مدينة الجبيل الصناعية بمحاذاة مشروع شركة شيفرون فيليبس السعودية ،ويتوقع أن يبدأ إنتاج
المصنع (اإلثيلين واإلثيل بنزين والستايرين) خالل الربع األول من عام 2008م.
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أهم آخر التطورات للشركة
إن الشركة وشركة شيفرون العربية هما اآلن بصدد تطوير مشروع المرحلة الثالثة “الشركة السعودية للبوليمرات” لصناعة الهيكسين،
َ
البولي إثيلين ،البوليبروبيلين والبوليستايرين بتكلفة إجمالية من المتو َقع أن تصل إلى  18,671مليون ريال سعودي.
ونظرًا لرغبة الشركة بالمضي قدمًا بتنفيذ المشروع ،فقد إرت��اءت تقسيم مراحل ملكية الشركة إلى ثالث ،بغية اإلس��راع باإلجراءات
الرسمية:
المرحلة األولى (قيد التنفيذ):
تتمثل في تكوين شركة السعودية للبوليمرات برأس مال  187.5مليون ريال سعودي وإستيفاء الخطوات األساسية إلنشاء المشروع
(التصميم الهندسي للمشروع ،ترسية عقود اإلنشاء ,توقيع إتفاقيات القروض)،وقد تم اإلسراع بهذه المرحلة ليتسنى للشركة إبرام
عقود اإلنشاء قبل نهاية عام 2007م وذلك إستيفاءًا لشروط خطاب التخصيص .وفيما يلي هيكل لملكية السعودية للبوليمرات بنهاية
هذه المرحلة:
الشكل رقم ( :)23هيكل مختصر لملكية السعودية للبوليمرات بنهاية المرحلة األولى:

ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ

˾̀̄˼̂* α.έϥϮϴϠϣ

˾̀̄˼̂ α.έϥϮϴϠϣ

˹˾%

˹˾%

ΕήϤϴϟϮΒϠϟΔϳΩϮόδϟΔϛήθϟ

ϥϮϴϠϣ ˺́̀̄˾βϴγ΄ΘϟΪϨϋϝΎϤϟαέ
α.έ

المصدر :الشركة
*سوف تدفع المجموعة هذا المبلغ ( 93,75مليون ريال سعودي) من قبل أرباحها المبقاة من مشروعها األول ،شيفرون فيليبس السعودية ،وذلك لتأسيس رأس مال
الشركة السعودية للبوليمرات.

المرحلة الثانية:
سوف تقوم المجموعة بإستخدام صافي متحصالت اإلكتتاب والبالغة  2.20مليار ريال سعودي لتكوين رأس مال الشركة المساهمة
الجديدة (الشركة المساهمة الجديدة) التي ستمتلك حصة الملكية في شركة السعودية للبوليمرات بنسبة  %50بدالً من المجموعة
السعودية لإلستثمار الصناعي ،فيما ستمتلك شركة شيفرون العربية الـ  %50الباقية ،وذلك تمهيدا لعملية الطرح العام للشركة الجديدة
حسب متطلبات وزارة البترول والثروة المعدنية كما هو مبين في الشكل رقم  .3ومن المهم ذكره هو أن متحصالت اإلكتتاب سوف
تستخدم في هذه المرحلة .
الشكل رقم ( :)24هيكل مختصر لملكية السعودية للبوليمرات بنهاية المرحلة الثانية:

ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ

α.έέΎϴϠϣ ˻̄˻˾ΏΎΘΘϛϹΕϼμΤΘϣ
˹˹˺%

ΓΪϳΪΠϟΔϤϫΎδϤϟΔϛήθϟ
α.έέΎϴϠϣ ˻̄˻ϝΎϤϟαέ

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ
˹˾%

˹˾%

ΕήϤϴϟϮΒϠϟΔϳΩϮόδϟΔϛήθϟ

ϥϮϴϠϣ ˺́̀̄˾βϴγ΄ΘϟΪϨϋϝΎϤϟαέ
α.έ

المصدر :الشركة
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المرحلة الثالثة:
وتتمثل في تملك الجمهور نسبة طرح  %50من رأس مال الشركة المساهمة الجديدة وذلك من خالل طرح عام ألسهم الشركة إلى
الجمهور من خالل إكتتاب عام ،وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات العالقة .وعند االنتهاء من عملية الطرح للجمهور
سيتم تغيير نسبة الملكية في شركة السعودية للبوليمرات بحيث تمتلك الشركة المساهمة الجديدة  %65وشيفرون العربية نسبة
 %35وذلك حسب تعليمات خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية رقم /2732ع/ف بتاريخ 1428/8/20هـ الموافق 2007/9/2م  ،وكذلك خطاب
ارمكو رقم  O/231/07بتاريخ 2007/9/3م  .من المتوقع أن تبدأ شركة السعودية للبوليمرات عملياتها التجارية في نهاية عام 2011م.وستصبح
ملكية الشركة كالتالي:
الشكل رقم ( :)25هيكل مختصر لملكية السعودية للبوليمرات بنهاية المرحلة الثالثة:

ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ

ϦϴϤϫΎδϤϟέϮϬϤΟ
˹˾%

˹˾%

ΓΪϳΪΠϟΔϤϫΎδϤϟΔϛήθϟ
α.έέΎϴϠϣ ˼̄˿˽ϝΎϤϟαέ

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ
˿̂̄˺ α.έέΎϴϠϣ
˾˼*%

˾˿*%

ΕήϤϴϟϮΒϠϟΔϳΩϮόδϟΔϛήθϟ

المصدر :الشركة
* سيتم اإلحتفاظ بهذه النسب بجميع الحاالت وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية وكذلك أرامكو بغض النظر عن المبالغ النقدية و عليه .سيتم
تحديد المبالغ النهائية

من المتوقع وفق تقديرات الشركة و شيفرون العربية بأن تبلغ التكلفة اإلجمالية لمشروع البوليمرات  18,671مليون ريال سعودي وسوف
يمثل رأس مال شركة السعودية للبوليمرات  5.6مليار ريال سعودي وذلك يشكل نسبة  %30من تكلفة المشروع .سيتم الحصول على
 5.6مليار ريال من قبل الشركة الجديدة التى سوف تساهم بمبلغ  3.64مليار ريال والطرف الثاني وهي شركة شيفرون فيليبس العربية
والتي سوف تساهم بمبلغ  1.96مليار ريال.
الجدير بالذكر في مثل هذه المشاريع هو زيادة تكلفة إنشاء المشروع والتي من المتعارف عليه أن يتم تمويلها عن طريق رأس المال.
وعليه ،فقد أرتاءت الشركة تكوين رأس مال الشركة المساهمة الجديدة ،بأكثر من حاجتها حسب التقديرات بتاريخ هذه النشرة ،وذلك
تحسبًا لمثل هذه الزيادات أو إل��زام الشركة بأية مشاريع مكملة أخ��رى .وبذلك فإن التقديرات قد ترفع بمستوى رأس مال الشركة
المساهمة إلى  4.4مليار ريال سعودي .وسيتم تحديد مبلغ الطرح في وقت قريب قبل عمل َية الطرح العام للشركة المساهمة الجديدة.
وأيضًا بالنسبة لشركة شيفرون فيليبس العربية حيث أنه سوف يتم زي��ادة مبلغ مساهمتها في المشروع للمحافظة على حصة
ملكيتها وهي  %35من المشروع وذلك إذا أرتفعت تكلفة المشروع.
وفي حال تبيان عدم الحاجة لمضاعفة إجمالي المساهمة المطلوبة من الشركة المساهمة الجديدة في شركة شيفرون فيليبس  ،سوف
يتم بيع جزء من حصة الشركة المساهمة الجديدة المملوكة أص ً
ال من قبل المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي للجمهور بقيمة
التكلفة ،بحيث بتم الحفاظ على نسبة المساهمة المتساوية والبالغة  %50لكل منهما .وسوف يتم تجديد مبلغ الطرح في وقت قريب
قبل عملية الطرح العام للشركة المساهمة الجديدة.
وتفصي ً
ال لما ذكر أعاله:
اإلحتمال األول  :عدم إرتفاع تكلفة المشروع وعدم الحاجة إلى إنشاء مشروع متمم لمشروع السعودية للبوليمرات.
في حالة حصول هذا اإلحتمال سوف تضاعف الشركة المساهمة الجديدة رأس مالها بنسبة  %65وذلك من  2,200مليون ريال سعودي
إلى  3,640مليون ريال سعودي وذلك عن طريق طرح عام لألسهم بمبلغ  1,820مليون ريال منها  1,440مليون ريال سعودي تمثل زيادة
رأس المال .أما بالنسبة للـ  380مليون ريال سعودي المتبقية سوف يتم شراء أسهم من المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي بسعر
التكلفة  .وسوف تكون ملكية الشركة المساهمة الجديدة مناصفة بين الطرفين :المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي والجمهور،
لكل منهما نسبة  %50من ملكية الشركة بمبلغ  1.820مليون ريال سعودي.
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أما بالنسبة لشركة شيفرون فيليبس العربية فسوف تساهم في المشروع بمبلغ  1,960مليون ريال سعودي و ذلك للمحافظة على
نسبة ملكيتها و التي تبلغ .%35
الشكل رقم (-25أ) :هيكل مختصر يمثل اإلحتمال األول:

˹́˼ α.έϥϮϴϠϣ

ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ

ϦϴϤϫΎδϤϟέϮϬϤΟ
˻́̄˺ α.έέΎϴϠϣ

˻̄˻ α.έέΎϴϠϣ

˹˾%

˹˾%

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ

ΓΪϳΪΠϟΔϤϫΎδϤϟΔϛήθϟ
˽˿̄˼ α.έέΎϴϠϣ

˿̂̄˺ α.έέΎϴϠϣ
˾˼%

˾˿%

ΕήϤϴϟϮΒϠϟΔϳΩϮόδϟΔϛήθϟ
έΎϴϠϣ ˾̄˿ϝΎϤϟαέ
α.έ

المصدر :الشركة

اإلحتمال الثاني :إرتفاع تكلفة المشروع أو الحاجة إلى إنشاء مشروع متمم لمشروع البوليمرات.
في هذه الحالة تتوقع الشركة إرتفاع إجمالي التكاليف بنسبة  ( %20من  5,600مليون ريال سعودي إلى  6,720مليون ريال سعودي)
في حالة حصول هذا اإلحتمال سوف تضاعف الشركة المساهمة الجديدة رأس مالها من  2,200مليون ريال سعودي إلى  4,300مليون ريال
سعودي و ذلك عن طريق طرح عام لألسهم بمبلغ  2,200مليون ريال سعودي .وسوف تكون ملكية الشركة المساهمة الجديدة مناصفة
بين الطرفين ،المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي والجمهور ،لكل طرف نسبة  %50من ملكية الشركة.
ومن الجدير بالذكر هو أن شركة شيفرون فيليبس العربية سوف تزيد مبلغ مساهمتها في المشروع من  1,960مليون ريال سعودي إلى
 2,370مليون ريال سعودي و ذلك للمحافظة على نسبة ملكيتها والتي تبلغ .%35
الشكل رقم (-25ب) :هيكل مختصر يمثل اإلحتمال الثاني:

ΔϳΩϮόδϟΔϋϮϤΠϤϟ
ϲϋΎϨμϟέΎϤΜΘγϺϟ

ϦϴϤϫΎδϤϟέϮϬϤΟ
˻̄˻ α.έέΎϴϠϣ

˻̄˻ α.έέΎϴϠϣ

˹˾%

˹˾%

ΓΪϳΪΠϟΔϤϫΎδϤϟΔϛήθϟ
˽̄˽ α.έέΎϴϠϣ

ΔϴΑήόϟβΒϴϠϴϓϥϭήϔϴηΔϛήη
ΓΩϭΪΤϤϟΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϠϟ
̀˼̄˻ α.έέΎϴϠϣ
˾˼%

˾˿%

ΕήϤϴϟϮΒϠϟΔϳΩϮόδϟΔϛήθϟ
έΎϴϠϣ ˿̄̀ϝΎϤϟαέ
α.έ

المصدر :الشركة
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Δϛήθϟ :έΪμϤϟ
ϦϤο ΏϮϠτϤϟ ϝΎϤϟ αέ ΩΪΤΘγ Δϳ~ΎϬϨϟ ΔϔϠϜϟ ϡ ϢϠόϟ ϊϣ ˬΏϮϠτϤϟ ϝΎϤϟ αήϟ ϥΎόϗϮΘϟ ϰϧΩϷ ϭ ϰϠϋϷ ϦϳΪΤϟ ϥϼΜϤϳ ϥϻΎϤΘΣϹ ϥάϫ ϥ·
.ϕΎτϨϟ
 مع العلم أن الكلفة النهاية ستحدد رأس المال،اإلحتماالن يمثالن الحدين األعلى و األدنى المتوقعان لرأس المال المطلوب
هذانάϫ
إن

.المطلوب ضمن هذا النطاق

السعودية
وشركةΔϛήη
شيفرون
الجبيلϞϴΒΠϟ
وشركة
السعودية
شيفرون
شركة
وهي
,ابعة
ال َتΘϟللشركات
المتوقع أن
ومن
,ΕήϤϴϟϮΒϠϟ
ΔϳΩϮόδϟ
ϭ ϥϭήϔϴη
Δϛήη
ϭ ΔϳΩϮόδϟ
ϥϭήϔϴη
Δϛήη
ϲϫϭ
,ΔόΑΎ˴
ΕΎϛήθϠϟالثالثة
ΔΛϼΜϟالمصانع
ϊϧΎμϤϟتشكل
 ϞϜθΗ ϥ
ϊϗϮΘϤϟ Ϧϣϭ
ً ϯϮΘδϣ
لبعضها
 مكملةΎϬπόΒϟ
الشركات الثالثة
هذهΕΎϛήθϟ
تكون منتجات
)»(«المجمع
مستوى
ال على
 متكامϰϠϋ
بتروكيماويًا
,للبوليمرات
˱ΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΑ
˱ΎόϤΠϣ
ΔϴδϓΎϨΗ البعض
ΔΟέΩ ϦϣΆϳ
ΎϤϣ ξόΒϟ
ΔϠϤϜϣ ΔΛϼΜϟ
ϩάϫ ΕΎΠΘϨϣ
ϥϮϜΗعالمي
("ϊϤΠϤϟ
") ϲϤϟΎϋ
˱ϼϣΎϜΘϣ مجمعًا
 وفيمايلي هيكل مختصر.مما يؤمن درجة تنافسية عالية للمجمع ويساهم زخم أرباح مساهمي شركات المجمع بما فيهم المجموعة
:ϊϤΠϤϟ ΕΎΠΘϨϤϠϟ ήμΘΨϣ ϞϜϴϫ ϲϠϳΎϤϴϓ ϭ .ΔϋϮϤΠϤϟ ϢϬϴϓ ΎϤΑ ϊϤΠϤϟ ΕΎϛήη ϲϤϫΎδϣ ΡΎΑέ ϢΧί ϢϫΎδϳ ϭ ϊϤΠϤϠϟ ΔϴϟΎϋ
:للمنتجات المجمع

: هيكل مختصر لمنتجات المجمع:)26( الشكل رقم
:ϊϤΠϤϟ ΕΎΠΘϨϤϟ ήμΘΨϣ ϞϜϴϫ :(26) Ϣϗέ ϞϜθϟ

355kta ϦϴδϜϴϫϮϠϜϳΎγ
490kta ϦϳΰϨΑ

Ώ3

ϲόϴΒσ ίΎϏ

ϥϭήϔϴη
β˰˰ΒϴϠϴϓ
ΔϳΩϮόδϟ

ϲόϴΒσ ίΎϏ

ϞϴΒΠϟ
ϥϭήϔϴη
βΒϴϠϴϓ

550kta ϦϳΰϨΑ

150kta ϦϴϠΑϭήΑ
750kta ϦϳήϳΎΘδϟ
GPPS 100kta ϦϳήΘδϴϟϮΑ

200kta ϦϳήϳΎΘδϟ

HIPS 100kta ϦϳήΘδϴϟϮΑ
HDPE
HDPE 550kta
550kta

ϥΎΜϳ
1,165kta ϦϴϠϴΜϳ

HDPE/ LDLPE 550kta

ϥΎΑϭήΑ

100kta 1-ϦϴδϜϴϫ

400kta ϦϴϠΑϭήΒϟ

ΕήϤϴϟϮΒϟ
ΔϳΩϮόδϟ

ϲϟϮΑ

445kta ϦϴϠΑϭήΒϟ

40kta ϦϴϠΑϭήΒϟ

Δϛήθϟ :έΪμϤϟ
 الشركة:المصدر

ΔϛήθϠϟ ΔττΨϤϟϭ ΔϘΑΎδϟ ϝΎϤϟ αέ ΓΩΎϳί ΕΎϴϠϤϋ Ϧϋ ΓάΒϧ

1

βΒϴϠϴϓ ϥϭήϔϴη ϞϴΒΠϟ ωϭήθϣ ϞϳϮϤΘϟ ϱΩϮόγ ϝΎϳέ 1,200,000,000 ϰϟ· ϱΩϮόγ ϝΎϳέ 550,000,000 Ϧϣ ΎϬϟΎϣ αέ ΓΩΎϳΰΑ Δϛήθϟ ΖϣΎϗ
نبذة عن عمليات زيادة رأس المال السابقة والمخططة للشركة
ΓΩΎϳί ΖϤΗ ˬϡ2005 ϡΎϋ ϲϓϭ .Δϛήθϟ ϲϓ βϴέ ϢϫΎδϤϛ ΖϤπϧ ϲΘϟ ΪϋΎϘΘϠϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ϦϴϴϟΎΤϟ ϦϴϤϫΎδϤϟ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϴτϐΘΑ
ϢϬγϷ ΩΪϋ
ϊϓέ ϰϟ·شيفرون
ϯΩ ΎϤϣالجبيل
ϦϴϤϫΎδϤϟ
ϞΒϗ Ϧϣ
ϦϴϛϮϠϤϣ
ϦϴϤϬγريال
ϞϜϟ1,200,000,000
ΪΣϭ ϢϬγإلى
ϊϳίϮΗ
ϖϳήσريال
Ϧϋ550,000,000
ϝΎϳέ 1,800,000,000
Δϛήθϟ
ϝΎϣ قامت
αέ
فيليبس
مشروع
لتمويل
سعودي
سعودي
 رأس مالها منϰϟ·
بزيادة
الشركة
.
ΪΣϮϟ
ϢϬδϠϟ
ΔϳΩϮόγ
ΕϻΎϳέ
10
ώϠΒΗ
ΔϴϤγ
ΔϤϴϘΑ
ϢϬγ
180,000,000
ϰϟ·
ϢϬγ
120,000,000
Ϧϣ
ΔΟέΪϤϟ
.بتغطية من قبل المساهمين الحاليين باإلضافة إلى المؤسسة العامة للتقاعد التي انضمت كمساهم رئيس في الشركة

 ريال عن طريق توزيع سهم واحد لكل سهمين مملوكين من قبل1,800,000,000  تمت زيادة رأس مال الشركة إلى،م2005 وفي عام

ΔόΑέ ϞϜϟ ΪΣϭ ϢϬγ ϊϳίϮΗ ϖϳήσ Ϧϋ ϝΎϳέ 2,250,000,000 ϰϟ· ϝΎϳέ 1,800,000,000 Ϧϣ ΎϬϟΎϣ αέ ΓΩΎϳΰΑ ˬϡ2006 ϲϓ Δϛήθϟ ΖϣΎϗ ΎϤϛ
 رياالت سعودية10  سهم بقيمة اسمية تبلغ180,000,000  سهم إلى120,000,000 المساهمين مما أدى إلى رفع عدد األسهم المدرجة من
10 ώϠΒΗ ΔϴϤγ ΔϤϴϘΑ ϢϬγ 225,000,000 ϰϟ· ϢϬγ 180,000,000 Ϧϣ ΔΟέΪϤϟ ϢϬγϷ ΩΪϋ ϊϓέ ϰϟ· ϯΩ ΎϤϣ ϦϴϤϫΎδϤϟ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϛϮϠϤϣ ϢϬγ
.للسهم الواحد
.ΪΣϮϟ ϢϬδϠϟ ΔϳΩϮόγ ΕϻΎϳέ
ϝΎϳέأسهم
2,250,000,000
Ϧϣ سهم
Δϛήθϟتوزيع
ϝΎϤγέ
ΓΩΎϳί
Δϛήθϟ ϡϮϘΘγ
ΕήϤϴϟϮΒϠϟ
ΔϳΩϮόδϟ
Δϛήηرأس
ϝΎϤγέ
ΎϬΘμΣ
ϞϳϮϤΗ Ϧϣ
˯ΰΠϛϭ
واحد لكل أربعة
طريق
عنΔϴϠϤόΑ
 ريال2,250,000,000
إلى,ريال
1,800,000,000
مالها من
بزيادةϲϓ
،م2006
الشركة في
قامت
كما
رياالتΔϳΩϮόγ
10  تبلغΕϻΎϳέ
 اسمية10
بقيمة
سهم
225,000,000
سهم إلى
المدرجة من
األسهم
أدى إلى
مما4,500,000,000
 قبل المساهمينϰϟ·
 منϱΩϮόγ
مملوكة
˯ΎϨΑ ϚϟΫϭ
ΎϫέΪϗ
ΔϴϤγ
ΔϤϴϘΑ ˱ΪϳΪΟ
˱ΎϤϬγ 180,000,000
225,000,000
Ϧϋرفع
ϱΩϮόγ
ϝΎϳέ
έΪλ·
ϖϳήσعدد
.الواحدβϠΠϣ
للسهم
سعودية
ΪΣϮϟ ϢϬδϠϟ έΪλ· Γϭϼϋ ΔϓΎο· ϡΪόΑ ΔϴλϮΘϟ ϊϣ (ϡ2007/6/13 ϖϓϮϤϟ) ˰ϫ1428/5/27 ϲϓ ΪϘόϨϤϟ ϪϋΎϤΘΟ ϲϓ ΓέΩϹ
ΔϴλϮΗ
ϰϠϋ
.ΔϛήθϠϟ ΔϳΩΎϋ ήϴϐϟ ΔϣΎόϟ ΔϴόϤΠϟ Ϧϣ ϚϟΫ έήϗ· ΪόΑ ΔμΘΨϤϟ ΕΎϬΠϟ ΔϘϓϮϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ ΪόΑϭ

2,250,000,000  ستقوم الشركة بعملية زيادة رأس مال الشركة من,وكجزء من تمويل حصتها في رأس مال شركة السعودية للبوليمرات
 رياالت سعودية وذلك بناءا على10  سهمًا جديدًا بقيمة اسمية قدرها225,000,000  ريال سعودي عن طريق إصدار4,500,000,000 ريال سعودي إلى
م) مع التوصية بعدم إضافة عالوة إصدار للسهم الواحد2007/6/13 هـ (الموافق1428/5/27 توصية مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في
ΔϟΎγέ
. موافقة الجهات المختصة بعد إقرار ذلك من الجمعية العامة الغير عادية للشركةΔϛήθϟ
الحصول على
وبعد

Δλήϔϟ ΔΣΎΗ· ϞΟ Ϧϣ ˬΔϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟ ΕΎϋΎϨμϟ κΧϷ ϰϠϋϭ ˬΔϜϠϤϤϟ ϲϓ ΔϴϋΎϨμϟ ΓΪϋΎϘϟ ήϳϮτΗϭ ΔϴϤϨΗ ϝΎΠϣ" ϲϓ Δϛήθϟ ΔϟΎγέ κΨϠΘΗ
."ΔϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟ ΕΎϋΎϨμϟ ϝΎϤόΘγΎΑ ϯήΧ ΕΎϋΎϨλ ϲϓ ϝϮΧΪϠϟ ιΎΨϟ ωΎτϘϠϟ

رسالة الشركة
Δϛήθϟ ρΎθϧ ήϴϐΗ ϡΪόΑ έήϗ·

 من أجل إتاحة، وعلى األخص الصناعات البتروكيماوية،تتلخص رسالة الشركة في «مجال تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة
.ΎϬσΎθϧ ΔόϴΒσ
ϰϠϋ أخرى
ϱήϫϮΟ
ήϴϐΗ ϱ
Δϴϧ ΪΟϮΗ
ϻ
.»الصناعات البتروكيماوية
باستعمال
صناعات
˯فيήΟϹ
للدخولΔϛήθϟ
الخاصϯΪϟ
للقطاع
الفرصة

إقرار بعدم تغير نشاط الشركة
44
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.ال توجد نية لدى الشركة إلجراء أي تغير جوهري على طبيعة نشاطها

المزايا التنافسية للشركة
إن الشركة وشريكها اإلستراتيجي شيفرون فيليبس ،ومن خالل شركة شيفرون العربية وهي القناة االستثمارية الرئيسية لشيفرون
فيليبس في المملكة ،مساهمون بالتساوي في الشركات التابعة .وتستفيد الشركة من نقاط القوة والقدرات المتوفرة لدى شيفرون
فيليبس ،وذلك لضمان أساس قوي للشركات التابعة والمحافظة على الميزة التنافسية والنجاح المالي للعمليات .وتلقي النقاط التالية
الضوء على المزايا التنافسية الرئيسية التي تحظى بها الشركات التابعة:
• خبرة وإمكانيات الشريك اإلستراتيجي.
• عالمة تجارية رائدة ووضع جيد للمنتج.
• مجمع متكامل تمامًا للبولي أوليفين ،يستفيد من محاذاته للمشاريع القائمة حاليًا والمشاريع التي يجري تطويرها ،والتي توفر
منتجات وإمدادات من المواد الخام.
• مصانع بمستويات عالمية.
• منتج ذات تكلفة تنافس َية.
• ٌ
توفر التقنية العالية.
• الموقع المتميز للمشروع.
خبرة وإمكانيات الشريك اإلستراتيجي
تعد شيفرون فيليبس من الشركات الرائدة عالميًا في قطاع صناعة البتروكيماويات ،حيث لديها سجل رائد في مجال اإلدارة الفعالة
واتخاذ القرارات ،كما لديها خبرة عالية وسجل ممتاز في إنشاء وإدارة العمليات البتروكيماوية المربحة ،فض ً
ال عن التزاماتها مع الشركة
لتنمية قطاع المنتجات الكيماوية والبالستيكية في المملكة العربية السعودية.
وفقًا لذلك ،فإنه من المتوقع أن لدى شيفرون فيليبس )1( :خطط لالستفادة من عالقاتها الوطيدة مع شركات توريد المعدات ومقدمي
التقنية والمقاولين لتطوير مجمع َا بتروكيماويًا ضخمًا ومتكام َ
ال إلنتاج البنزين واألوليفين والبولي أوليفين على مستوى المنطقة)2( ،
خطط لتزويد الشركات التابعة بالدعم المطلوب على صعيد العمليات التشغيلية والتسويقية وذلك من خالل عالقات عمل شيفرون
فيليبس الحالية في المنطقة ،وبالخبرة الفنية والموارد اإلدارية لتطوير وتشغيل شركاتها التابعة )3( ،تطبيق خططها اإلستراتيجية
والتي تم تطويرها في مشاريعها الحالية ،لوضع الشركات التابعة في مرتبة متقدمة من قائمة المجمعات البتروكيماوية الضخمة .إضافة
إلى ذلك ،سوف تستفيد مجموعة الشركات التابعة من الموارد التنظيمية والتشغيلية/الفنية لدى شيفرون فيليبس ومن معرفة
الشركة الدقيقة في المملكة وفي األوساط التجارية اإلقليمية.
عالمة تجارية رائدة ووضع جيد للمنتج
تتمتع شيفرون فيليبس بعالمة تجارية راسخة على المستوى العالمي .وقد تم إنشاء هذه العالمة التجارية على خلفية فهم
متطلبات العمالء ومن ثم ترجمة هذا الفهم لتطوير مجمع صناعي على أسس صلبة .باإلضافة إلى وح��دات إنتاج البنزين
والسايكلوهكسين واإليثيل بنزين والستايرين ،من المتوقع أن تصبح السعودية للبوليمرات إحدى المشاريع الرئيسة في أسواق
البولي إثيلين والبولي بروبلين واإلثيلين .من المتوقع أن يؤدى اجتماع خبرة شيفرون فيليبس وشهرتها الرائدة والمركز القوى
للشركة في األسواق الرئيسية للمنتجات إلى ضمان عمل الشركات التابعة ،بطاقتها اإلنتاجية القصوى بما يعود بالتالي على
المساهمين بعوائد عالية.
مجمع متكامل للبتروكيماويات
يتوقع أن تستفيد الشركات التابعة من وحدتها المتكاملة إلنتاج البنزين والستايرين ووحدة تكسير البخار ،الملحقة بوحدة مشتقات
البولي أوليفين (القائمة على مزيج من لقيم اإليثان والبروبان) في المملكة .وسوف تمضي الشركات التابعة قدمًا لتحقيق التكامل التام
مع المشاريع الحالية والتي ما زالت قيد التطوير مما يسمح باالستخدام الفعال لرأس المال والمشاركة بأسلوب اقتصادي للمرافق العامة
والبنى التحتية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق وفرة اقتصادية كبيرة.
هناك عدد كبير من مشاريع وحدات التكسير البتروكيماوية قيد الدراسة أو التطوير في المملكة ،ولكن من المتوقع حدوث تأخير زمني
عما هو مخطط لها .وهكذا فأن المشاريع الجديدة للمجموعة وتحديدًا السعودية للبوليمرات مرشحه الحتالل
لبعض هذه المشاريع َ
مرتبة متقدمة لهذه المشاريع في المملكة ،واالستفادة من مواد الخام بأسعار منافسة وذلك باكتمال المشروع في عام 2011م ( فض ً
ال
راجع «القسم الخاص بعوامل المخاطرة ـ المخاطر المتع ِلقة بالسوق-المنافسة»).
مصانع بمستويات عالمية
يتوقع أن تستفيد الشركات التابعة مجتمعة من موقعها كواحدة من أكبر منتجي البولي أوليفين في الشرق األوسط .وسوف
تزيد الشركات التابعة طاقاتها اإلنتاجية بشكل كبير خصوصًا للمنتجات التي تشهد نموًا عاليًا .إن هذه الطاقة اإلنتاجية
الضخمة وما يصاحبها من اإلنتاج العالي يتوقع أن يعزز وضع الشركة كواحدة من الشركات المنتجة بأقل التكاليف على مستوى
العالم.
وباإلضافة إلى وضعها كشركة تدير مجمعًا متكام ً
ال إلنتاج البولي أوليفين ،فإن مشاريع الشركات التابعة ستكون مكملة لبعضها
البعض وللمشاريع المجاورة ،مما يؤمن درجة تنافسية عالية للمجمع .إن مثل هذه المرافق اإلنتاجية المتكاملة تميل ألن تكون ذات
تذبذب أقل من المرافق غير المتكاملة في قطاع البتروكيماويات من حيث معدل التشغيل أو األداء المالي.
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تنافسية
منتج ذات تكلفة
َ
يتوقع أن تكون مشاريع الشركات التابعة قائمة المنتجين العالميين األكثر منافسة على مستوى العالم في إنتاج البولي إيثيلين،
البولي بروبلين والبولي ستايرين سواء من حيث تكاليف اإلنتاج أو من حيث المقدرة على تسليم المنتجات ذات األسعار التنافسية
ألسواق التصدير األساسية ،من خالل المزايا التنافسية المتأصلة في صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وخاصة
مما يجعلها أقل عرضة للتأثيرات السلبية في حال تباطؤ طلب السوق أو تدهور األحوال التجارية بشكل
األسعار التنافسية للمواد الخام َ
عام عن طريق الحفاظ على معدالت تشغيلية مرتفعة نسبيًا بالمقارنة مع المشروعات المنافسة عالميًا.
ٌ
توفر التقنية العالية
تستخدم الشركات التابعة العاملة وتلك التي ستشرع بعمليات التشغيل  ،في مرافقها اإلنتاجية ،تقنية مثبته الجدوى من الناحية الفنية
ومصممة إلنتاج مواد من الدرجة الممتازة ،مدعومة بتجربة شيفرون فيليبس الطويلة في استخدام هذه التقنيات وخدمات الترخيص .ومن
المتو َقع أن يؤدي استخدام هذه التقنية إلى جانب الدعم في مجال تقنيات أخرى من شركة أيه بي بي وسابك إلى خفض تكاليف االستثمار
إن تقنيات اإلنتاج الحال َية والمقترحة للمشاريع مثبتة الجدوى وقد تمت تجربتها على مستويات إنتاج مماثلة لمستويات اإلنتاج
والتشغيلَ .
المتوقعة .فقد استخدمت شيفرون فيليبس التقنيات المقترحة للتوسع في إنتاج البنزين ووحدة الستايرين واألوليفين والبولي ستايرين
عالي الكثافة والبولي إثيلين والبولي بروبيلين الخطي منخفض الكثافة في عمليات إنتاج أخرى لها حول العالم.
الموقع المتميز للمشروع
إن مدينة الجبيل الصناعية مجهزة ببنية تحتية متطورة وتضم عددًا من المصافي ومصانع البتروكيماويات .ويتيح ذلك للشركات
التابعة هامش َا واسعا لالستفادة من عدد من التسهيالت كتوريد المواد الخام وبيع المنتجات الثانوية وشحن المنتجات النهائية .وعليه،
يتوقع أن تستمر قدرة الشركات التابعة على الوصول السهل إلى األسواق في أوروبا وآسيا بأسعار شحن منافسة.

إستراتيجية أعمال الشركة
تهدف الشركة تعزيز مجمعها الصناعي الحالي إلنتاج المنتجات األروماتية (العطرية) والمنتجات الهيدروكربونية من خالل االستمرار
في التوسع في االستثمار في مجال البتروكيماويات .وسوف يمِ كنها تحقيق تنوع في أنشطتها االقتصادية من خالل تطوير لمنتجات
المشتقة وزيادة توظيف العمالة السعودية ،باإلضافة إلى تعزيز استثمارات القطاعين الخاص والعام في مجاالت البتروكيماويات .عالوة
على ذلك ،فإن لدى الشركة وشريكها اإلستراتيجي «شيفرون فيليبس» هدف مشترك يتمثل في تطوير شركة السعودية للبوليمرات
لترشيد الموارد وزيادة فعاليتها من خالل دمج المشروع الجديد مع المنشات الحالية ،شيفرون السعودية والجبيل شيفرون.
وتعتقد الشركة أن سوق البتروكيماويات العالمي يوفر فرص ممتازة لمنتجات الشركات التابعة .فاالستهالك العالمي من البنزين
مما قد يرفع الطلب على منتجي
والبولي أوليفين مستمر في النمو مدعومًا بالنمو القوي في الطلب في آسيا (وخاصة في الصين) َ
منطقة الشرق األوسط على حساب حصص أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ويعزي ذلك عدد من المزايا التنافسية (راجع القسم
الخاص بـ»مزايا صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية») .إن من شأن متغيرات السوق هذه ،مقرونة بتوفير المواد الخام
بأسعار منافسة في المملكة العربية السعودية ،إيجاد فرص تجارية جذابة للشركات التابعة وبالتالي للشركة.
Δϛήθϟ :έΪμϤϟ

شيفرون فيليبس
تمتاز بها
ΩΪΤΘγالتي
والتسويقية
الفنية
إلى نقاط
القوية
التنافسية
مزاياها
االستفادة
وتعتزم الشركة
ϦϤο ΏϮϠτϤϟ
ϝΎϤϟ αέ
Δϳ~ΎϬϨϟ ΔϔϠϜϟ
القوةϡ ϢϠόϟ
ϊϣ ˬΏϮϠτϤϟ
باإلضافة ϝΎϤϟ
αήϟ ϥΎόϗϮΘϟ
ϰϧΩϷ
ϭ ϰϠϋϷ ϦϳΪΤϟ
منϥϼΜϤϳ
ϥϻΎϤΘΣϹ
·ϥάϫ ϥ
.ϕΎτϨϟأعمال تجارية جذابة ،وذلك من خالل:
 άϫفرص
بغية التوجه إلى
• مواكبة فرص النمو في سوق البتروكيماويات العالمي من خالل تنفيذ المشاريع الجديدة وأعمال التوسعة الحالية.
,ΕήϤϴϟϮΒϠϟ ΔϳΩϮόδϟ Δϛήηϭ ϥϭήϔϴη ϞϴΒΠϟ Δϛήηϭ ΔϳΩϮόδϟ ϥϭήϔϴη Δϛήη ϲϫϭ,ΔόΑΎ˴Θϟ ΕΎϛήθϠϟ
ΔΛϼΜϟ ϊϧΎμϤϟ
 ϞϜθΗ
ϥ ϊϗϮΘϤϟ
• تقديم Ϧϣϭ
لعمالئها.
الجودة
فائقة
منتجات
ΔϴδϓΎϨΗ ΔΟέΩ ϦϣΆϳ ΎϤϣ ξόΒϟ ΎϬπόΒϟ ΔϠϤϜϣ ΔΛϼΜϟ ΕΎϛήθϟ ϩάϫ ΕΎΠΘϨϣ ϥϮϜΗ ("ϊϤΠϤϟ") ϲϤϟΎϋ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ˱ϼϣΎϜΘϣ ˱ΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΑ ˱ΎόϤΠϣ
• تطوير الطاقة اإلنتاجية لضمان حصة مستقبلية في السوق تستند إلى التقييم في الوقت المناسب آلليات السوق.
:ϊϤΠϤϟ ΕΎΠΘϨϤϠϟ ήμΘΨϣ ϞϜϴϫ ϲϠϳΎϤϴϓ ϭ .ΔϋϮϤΠϤϟ ϢϬϴϓ ΎϤΑ ϊϤΠϤϟ ΕΎϛήη ϲϤϫΎδϣ ΡΎΑέ ϢΧί ϢϫΎδϳ ϭ ϊϤΠϤϠϟ ΔϴϟΎϋ

الشكل رقم ( :)27هيكل مختصر لمنتجات المجمع
:ϊϤΠϤϟ ΕΎΠΘϨϤϟ ήμΘΨϣ ϞϜϴϫ :(26) Ϣϗέ ϞϜθϟ
ϥϭήϔϴη
β˰˰ΒϴϠϴϓ
ΔϳΩϮόδϟ

ϲόϴΒσ ίΎϏ

ϞϴΒΠϟ
ϥϭήϔϴη
βΒϴϠϴϓ

ϲόϴΒσ ίΎϏ

355kta ϦϴδϜϴϫϮϠϜϳΎγ
490kta ϦϳΰϨΑ
550kta ϦϳΰϨΑ

Ώ3

150kta ϦϴϠΑϭήΑ
750kta ϦϳήϳΎΘδϟ
GPPS 100kta ϦϳήΘδϴϟϮΑ

200kta ϦϳήϳΎΘδϟ

ΕήϤϴϟϮΒϟ
ΔϳΩϮόδϟ

HIPS 100kta ϦϳήΘδϴϟϮΑ
HDPE
HDPE 550kta
550kta

ϥΎΜϳ
1,165kta ϦϴϠϴΜϳ
ϥΎΑϭήΑ

HDPE/ LDLPE 550kta
100kta 1-ϦϴδϜϴϫ

445kta ϦϴϠΑϭήΒϟ

Δϛήθϟ :έΪμϤϟ

ϲϟϮΑ

400kta ϦϴϠΑϭήΒϟ

40kta ϦϴϠΑϭήΒϟ

ΔϛήθϠϟ ΔττΨϤϟϭ ΔϘΑΎδϟ ϝΎϤϟ αέ ΓΩΎϳί ΕΎϴϠϤϋ Ϧϋ ΓάΒϧ
βΒϴϠϴϓ ϥϭήϔϴη ϞϴΒΠϟ ωϭήθϣ ϞϳϮϤΘϟ ϱΩϮόγ ϝΎϳέ 1,200,000,000 ϰϟ· ϱΩϮόγ ϝΎϳέ 550,000,000 Ϧϣ ΎϬϟΎϣ αέ ΓΩΎϳΰΑ Δϛήθϟ ΖϣΎϗ
ΓΩΎϳί ΖϤΗ ˬϡ2005 ϡΎϋ ϲϓϭ .Δϛήθϟ ϲϓ βϴέ ϢϫΎδϤϛ ΖϤπϧ ϲΘϟ ΪϋΎϘΘϠϟ ΔϣΎόϟ ΔδγΆϤϟ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ϦϴϴϟΎΤϟ ϦϴϤϫΎδϤϟ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϴτϐΘΑ
ϢϬγϷ ΩΪϋ ϊϓέ ϰϟ· ϯΩ ΎϤϣ ϦϴϤϫΎδϤϟ ϞΒϗ Ϧϣ ϦϴϛϮϠϤϣ ϦϴϤϬγ ϞϜϟ ΪΣϭ ϢϬγ ϊϳίϮΗ ϖϳήσ Ϧϋ ϝΎϳέ 1,800,000,000 ϰϟ· Δϛήθϟ ϝΎϣ αέ
.ΪΣϮϟ ϢϬδϠϟ ΔϳΩϮόγ ΕϻΎϳέ 10 ώϠΒΗ ΔϴϤγ ΔϤϴϘΑ ϢϬγ 180,000,000 ϰϟ· ϢϬγ 120,000,000 Ϧϣ ΔΟέΪϤϟ

˰ϫ 1
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وصف أعمال الشركات التابعة
شركة شيفرون فيليبس السعودية ()SCP
يستخدم مصنع شركة شيفرون السعودية تقنية أرومكس ( )Aromaxالمسجلة باسم شيفرون فيليبس لمعالجة  28,000برميل في
اليوم من النافثا الخفيف ،وتحويلها إلى بنزين يستخدم إلنتاج السايكلوهكسين وغازولين المركبات .ويتم الحصول على النافثا
الخفيف من شركة أرامكو السعودية والتي يتم معالجتها في مجمع الجعيمة التابع ألرامكو السعود َية .وتجرى معالجة إضافية ألجزاء
تمكنت شركة شيفرون
من البنزين والهيدروجين إلنتاج السايكلوهكسين في مصنع شيفرون السعودية .وعند بدء اإلنتاج التجاري
َ
فيليبس السعودية شيفرون السعودية من أن تصبح واحدة من أكثر الشركات العالمية المنتجة للبنزين المنخفض التكلفة.
وبعد فترة وجيزة من بدء إنتاج مصنع شيفرون السعودية ،أنشأت شيفرون السعودية في العام 2002م معالج هيدروجيني الستقبال
ومعالجة بيرولسيس الغازولين ( ،)Pyrolysis Gasolineوهو إحدى مشتقات عملية إنتاج االثيلين من شركة كيميا (إحدى شركات سابك)
إلنتاج كميات إضافية من مزيج البنزين وغازولين المركبات كما تم توسعة طاقة وحدة إنتاج السايكلوهكسين من طاقة إنتاجية سنوية
تبلغ  220,000طن إلى  280,000طن في العام .إضافة إلى ذلك ،تقوم شركة شيفرون السعودية وبالتعاون مع شركة الجبيل شيفرون بإجراء
توسعة لمنشاتها ،نسبة اإلكتمال حاليًا  ،%100و سوف تزداد الطاقة اإلنتاجية بعد هذه التوسعة كما هو موضح في الجدول التالي:
الشكل رقم ( )28أحجام اإلنتاج في شركة شيفرون فيليبس السعودية
الطاقة اإلنتاجية

الطاقة اإلنتاجية المتوقعة

قبل التوسعة (طن في العام)

بعد التوسعة (طن في العام)

بنزين
سايكلوهكسين

500,000
220,000

885,000
280,000

%77
%27

غازولين المركبات

385,000

765,000

%99

شيفرون السعودية

التغير

المصدر :المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

ولقد تم تمويل هذه التوسعة من خالل تمويل ذاتي وقروض من صندوق التنميه الصناعية وصندوق اإلستثمارات العامة وكذلك قروض
تجارية (لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة قسم «القروض طويلة األجل»).
من المتو َقع أن يؤدي مشروع التوسعة إلى تحقيق زيادة بنسبة  %60في إنتاجية المواد الخام .ويمكن تحقيق هذه الزيادة بقدرات المصنع
الحالي نظرًا للتحسينات التي أدخلت على العامل المحفز .وسوف يتم إضافة مفاعل جديد بتقنية أرومكس ،باإلضافة إلى تعديل وترقية
بعض المعدات في المفاعالت لكي تتعامل مع التحسينات التي أدخلت على العامل المحفز ،ولتتساوى الحياة العملية المقدرة لجميع
المفاعالت اإلنتاج َية .وسيتم بيع إنتاج البنزين وغازولين المركبات ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،و يستمر تصدير وبيع
السايكلوهكسين بشكل رئيسي إلى أوروبا.
تقوم شيفرون السعودية بشكل مباشر بتوظيف عمالة يبلغ عددها  160شخصًا ،كما أنها متعاقدة مع  90آخرين على أساس دوام كامل.
وتلتزم شيفرون السعودية باالستثمار في الطاقات البشر َية لرفع نسبة العاملين السعوديين في المصنع و التي تبلغ .%73
أما على صعيد المحافظة على البيئة وااللتزام بقواعد السالمة فلدى شركة شيفرون السعودية سجل مميز في هذا المضمار .فقد
ّ
حصلت شيفرون السعودية مؤخرًا على تقدير من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمحافظتها على مستوى اإلنتاج مع االلتزام بمتطلبات
البيئة والسالمة.
شركة الجبيل شيفرون فيليبس ()JCP
هذا المشروع قيد اإلنشاء حيث تبلغ نسبة اإلكتمال حال ًيا  ،%98ومن المتوقع أن يبدأ عملياته التشغيلية في شهر مارس من عام 2008م.
وسيقوم مصنع الجبيل شيفرون بتصنيع وتسويق مواد كيماوية أساسية تستخدم في جميع أنحاء العالم لصناعة عدد كبير من
إن المنتجات األولية التي سيتم تصنيعها في هذا المشروع هي البروبلين ،واإليثيل بنزين ومونومر
المنتجات االستهالكية والصناع َيةَ .
الستايرين.
وسيتم خلط المواد المخففة من اإلثيلين مع البنزين الذي توفره شيفرون السعودية إلنتاج  777,000طن من اإليثيل بنزين باستخدام
تقنية مثبته مرخصة من شركة أيه بي بي كما أ َنه من المتو َقع أن تنتج وحدة الستايرين  730,000طن من الستايرين باستخدام تقنية
مرخصة من شركة أيه بي بي وسابك.
وسوف تقوم الجبيل شيفرون بتسويق الستايرين واإليثيل بنزين والبوليمر من درجة البروبلين داخل المملكة العربية السعودية وفي
منطقة الشرق األوسط .وسوف تقوم شركة شيفرون فيليبس العالمية لبيع المنتجات الكيماوية إل إل سي التابعة للشركة العربية،
والمملوكة بالكامل لشيفرون فيليبس ،بالتسويق الحصري لمنتجات الجبيل شيفرون خارج منطقة الشرق األوسط .ويتركَ ز برنامج
التسويق على الشرق األقصى وأوروبا وهي أسواق تشهد نموًا كبيرًا في الطلب على هذه المنتجات.
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الشكل رقم ( )29أحجام اإلنتاج المتوقعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس
حجم التشغيل المتوقع

أحجام اإلنتاج المرخصة من
الهيئة العامة لالستثمار

الطاقة اإلنتاجية التصميمية (طن
في العام)

(طن في العام)

مشروع إيثيل بنزين
مشروع بروبلين

850,000
150,000

777,000
140,000

1,150,000
300,000

مشروع ستايرين

775,000

730,000

1,000,000

المنتج

(طن في العام)

المصدر :الشركة

شركة السعودية للبوليمرات
اتفقت الشركة مع شركة شيفرون العربية على إجراء توسعة إضافية كاملة لمجمع إنتاج البتروكيماويات المذكور أعاله في مدينة
الجبيل الصناعية .وسوف يتم تملك وإنشاء وتشغيل السعودية للبوليمرات بواسطة ( )1الشركة ( )%50و( )2شركة شيفرون فيليبس
العربية للكيماويات المحدودة ( )%50وسوف يتشارك مشروع السعودية للبوليمرات في المرافق العامة وتدفقات المنتجات مع مشروع
الجبيل شيفرون.
وسيتكون مشروع السعودية للبوليمرات من مصنعين منفصلين:
• (الجزء الشمالي) ،الذي يتكون من وحدة إلنتاج اإلثيلين بمستوى عالمي ومصنع إلنتاج الهكسين.1-
• (الجزء الجنوبي) ،الذي سيتكون من مصانع إلنتاج البولي إثيلين والبولي بروبلين والبولي ستايرين .وإضافة على ذلك ،سوف
تشتمل هذه المشاريع على مرافق توسعية للبروبلين ومرافق شحن لتصدير منتجات البوليمر ووحدة مشتركة إلنتاج
الطاقة ،والتي ستقوم بتزويد مصنعي شيفرون السعودية والجبيل شيفرون بالطاقة الكهربائية الالزمة.
• سوف يستخدم مشروع الجزء الشمالي جهازًا لتكسير اإليثين/البروبين لمعالجة  775,000طن في العام من اإليثين و1,080,000
طن من البروبان .وسوف يتم استخدام جزء من إجمالي اإليثيلين الذي سيتم إنتاجه في وحدة التكسير والبالغ 1,100,000
طن في العام في الجزء الشمالي إلنتاج مادة الهكسين بينما سيتم بيع معظم اإلثيلين لمشروع الجزء الجنوبي إلنتاج
البولمر..
كذلك سوف يقوم مشروع الجزء الشمالي ببيع جزء من إنتاجه من الهكسين 1-للجزء الجنوبي لينتج من خالله هذا األخير البولي إثيلين،
بينما سيتم بيع الجزء المتبقي للسوق المحلي .إضافة إلى ذلك ،سوف يقوم مشروع الجزء الشمالي بإنتاج البروبلين والبنزين ووقود
المحركات وزيت الوقود .وسوف يتم بيع معظم كميات البروبلين المنتج لمشروع الجزء الجنوبي ،وذلك إلنتاج البروبلين ،بينما تأخذ
الكمية المتبقية طريقها إلى السوق .كذلك سيتم بيع زيت الوقود ووقود المحركات في األسواق المحل َية .وسوف تستخدم وحدات
اإلنتاج المختلفة في مشروع السعودية للبوليمرات تقنية شيفرون فيليبس .ومن المتوقع أن تنتهي األعمال اإلنشائية وبدء التشغيل
التجريبي لمشروع السعودية للبوليمرات في النصف الثاني من عام 2011م.
تكلفة مشروع السعودية للبوليمرات
من المتوقع أن تبلغ التكلفة اإلجمالية لمشروع البوليمرات  18,671مليون ريال سعودي بما في ذلك تكاليف عقود المقوالت الهندسية
والتوريدية واإلنشائية (“عقود اإلنشاء”) وتكاليف التطوير والتمويل خالل فترة اإلنشاء بما في ذلك المصروفات الطارئة( .لمزيد من
التفاصيل يرجى مراجعة “ استخدام متحصالت االكتتاب”) ويتوقع أن يغطي رأس المال نسبة  5,6( %30مليار ريال سعودي) من تكلفة
المشروع .أما النسبة المتبقية وقدرها  ،%70فسوف يتم تمويلها باستخدام قروض من مؤسسات التمويل الحكومية وشبه حكوم َية
ومن البنوك التجارية السعودية والعالمية.

تكامل المجمع
سيتم تشغيل مشاريع الشركات التابعة كوحدات متكاملة ،وذلك بهدف ضمان عملية تصنيع تتسم بالفعالية وانخفاض التكلفة
والقدرة على المنافسة في األسواق العالمية وعلى توفير أساس لالستثمارات الرأسمالية المستقبلية .ورغم إمكانية اعتماد كل مشروع
من المشروعات الثالثة على قدراته الذاتية من حيث إمدادات المواد الخام األولية وتسويق المنتجات ،فإن الجدوى االقتصادية النسبية
لهذه المشاريع يمكن تعزيزها عن طريق تكامل العمليات التشغيلية والمرافق العامة لهذه المشاريع.
إن خطى اإلنتاج الرئيسيين اللذين يمكن إحداث تكامل بينهما بين المصنعين هما الستايرين والبروبيلين .فوحدة إنتاج الستايرين
في مصنع الجبيل شيفرون فيليبس توفر  %100من المواد الخام لوحدة إنتاج البوليسترين التي تنتج كريات البوليستايرين البالستيكية.
ومع أن وحدة األوليفينات تنتج كمية كافية من البروبيلين في ظروف التشغيل العادية لتزويد وحدة إنتاج البولي بروبيلين بجميع
احتياجاتها ،فإن جميع تمديدات األنابيب الالزمة والمعدات الضرورية يتم توفيرها لتوفير جزء من لقيم البروبيلين من مصنع الجبيل
شيفرون فيليبس إذا نشأت الحاجة لذلك ويوفر ذلك مرونة إضافية تتمثل في أن بعض كميات البروبيلين يمكن التزود بها من مصنع
الجبيل شيفرون في حالة مرور وحدة اإلبدال في الجزء الشمالي ببعض الصعوبات التشغيلية أو إذا كانت وحدة اإلثيلين تعمل بمعدالت
منخفضة.
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عالوة على ذلك ،فقد تم تصميم وحدة إنتاج األوليفينات لمعالجة جزيئات الكربون الخماسي من تجزئة لقيم الجبيل شيفرون ،وEB Vent
 Gasمن وحدة اإلثيلين بمصنع الجبيل شيفرون والـ  Raffinateمن وحدة االستخالص بمصنع شيفرون فيليبس السعودية ولقيم NHT
الفائض .إن وحدة األوليفينات تشتمل على وحدة إبدال تتلقى جزيئات الكربون الرباعي من وحدة األوليفينات بمصنع الجبيل شيفرون
فيليبس أيضًا.
وإذا أخذنا في االعتبار أن بعض المرافق والبنيات التحتية والخدمات المساندة األخرى يتم استخدامها بصورة مشتركة بين مشروع
البوليمرات ومشروع الجبيل شيفرون ومشروع شيفرون السعودية القائم ،فسوف يتم تحقيق فوائد إضافية ووفورات في رأس المال
من هذا التكامل بين المرافق.
الشكل رقم ( )30المواد الخام األساسية ومنتجات الشركات التابعة
األساسية
المادة الخام
َ

منتجات الشركات التابعة

الغازولين الطبيعي

بنزين ،6غازولين المركبات ،6سيكلوهيكسين
7
بروبيلين ،7الستايرين
7
إيثالين ، 7بولي إيثالين عالي الكثافة

إيثين/بروبين

6

بروبلين ،7هكسين ،7بولي إيثالين خطي منخفض الكثافة

7

المصدر :الشركة

إن المادة الخام األساسية المطلوبة للشركة هي الغازولين الطبيعي ( )A187بكمية تصل إلى  28.000طن في اليوم ،و( )A182بكمية تصل
إلى  40.000برميل في اليوم ويتم الحصول على كال النوعين من شركة أرامكو السعودية ،إضافة إلى اليرولسيس الغازولين بحد أدنى
يبلغ  50.000طن متري في العام وسيتم الحصول عليه من شركة كيميا إحدى الشركات التابعة لسابك (فض ً
ال راجع “ملخص االتفاقيات
الهامة -اتفاقيات التوريد”).
َ
لقد فوضت وزارة البترول والثروة المعدنية شركة أرامكو السعودية بتزويد السعودية للبوليمرات كميات جديدة من المواد الخام
األساسية تبلغ  775,000طن في العام من اإلثيلين و  1,080,000طن في العام من البروبان.
إن هذه الكمية من المادة الخام تعتبر كافية لتشغيل المصانع بطاقتها اإلنتاجية الكاملة تقريبًا.

إمدادات المادة الخام
من المتوقع أن تقوم أرامكو السعودية بتزويد المشروع باحتياجاته من المواد الخام على اختالف أنواعها وهى الغاز الطبيعي A182
و  A187واإليثان والبروبان وذلك بموجب شروط قياسية تتبعها أرامكو السعودية مع جميع عمالئها (فض ً
ال راجع “ملخص االتفاقيات
الهامة -اتفاقيات التوريد”).
َ

المجمع
موقع
َ
سوف يتم تشييد مصانع الشركتين التابعتين في مواقع متجاورة في مدينة الجبيل الصناعية ،وذلك من أجل استغالل التكامل
الهندسي استغالال تامًا.
وتشغل مصانع شركة شيفرون السعودية قطعتين من األراضي ،األولى بمساحة  652,428,5م 2داخل المنطقة الصناعية بالجبيل بينما
تشغل الثانية مساحة  159,644,2م 2وهى عبارة عن ساحة تخزين تقع على الميناء الصناعي .وتشغل مصانع شركة الجبيل شيفرون
أرضًا مساحتها 639,641م 2في المنطقة الصناعية بالجبيل ،أما مشروع السعودية للبوليمرات فقد خصصت لها قطعة أرض بمساحة
تبلغ 417,288,5م 2بمجمع شيفرون فيليبس السعودية بمنطقة الصناعات األساسية بمدينة الجبيل الصناعية التي تقع في المربع رقم
 25القسم  ،Kوذلك وفقًا للشروط الواردة في خطاب تخصيص الموقع الصادر عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتاريخ  22ذو القعدة
1426هـ (الموافق 2005/12/24م).
إن مدينة الجبيل الصناعية تتمتع ببنية تحتية متطورة جدًا ،كما تضم عددًا من مصانع التكرير والبتروكيماويات التي توفر فرصًا
مجتمعة لتوريد المواد الخام وبيع المنتجات الثانوية باإلضافة إلى شحن السلع التامة الصنع .وتستفيد مدينة الجبيل من خدمات ميناء
الملك فهد الصناعي الذي يضم العديد من مرافق الشحن والذي يحتوي على أكثر من  27رصيفًا بحريًا

6
7

منتجات شيفرون السعودية
المنتجات المتوقعة للجبيل شيفرون و السعودية للبوليمرات
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.ΔϳΩΎμΘϗϻ ΎϫϭΪΟ ΖΘΒΛ Ϊϗ ΔϴΟΎΘϧ· ΕΎϴϨϘΗ ϡΪΨΘδΗ ΔόΑΎΘϟ ΕΎϛήθϟ ˴ϥϭ .ΔϠϣΎϜΘϤϟ ΔϴϤϟΎόϟ ΕΎϔλϮϤϟ ΕΫ ΔόΑΎ˴Θϟ ΕΎϛήθϟ ΕήϤϴϟϮΒϠϟ
تملك شيفرون فيليبس خبرة واسعة في تطوير وتشغيل وحدات إنتاجية مماثلة لتلك الموجودة في شيفرون السعودية وشيفرون
ΔϴϨϘΗ ήΒΘόΗالتابعة
ΎϤϛ ˬΓήηΎΒϣ
ϦϳΰϨΒϟ
Loop-Slurry
ΝΎΘϧϹ ΔϳΩΎμΘϗ ήΜϛϷ (ϱήτόϟ) ϲΗΎϣϭέϷ ϦϳΰϨΒϟ ΝΎΘϧϹ βΒϴϠϴϓ ϥϭήϔϴη ΔϴϨϘΗ ήΒΘόΗϭ
إنتاجية"قد
تستخدم" تقنيات
الشركات
وان
َ .الجبيل والسعودية للبوليمرات الشركات ال َتابعة ذات المواصفات العالمية المتكاملة
.ϢϟΎόϟ ϲϓ ˱έΎθΘϧ ΔμΧήϤϟ ΕΎϴϨϘΘϟ ήΜϛ Ϧϣ ΓΪΣϭ ΔϓΎΜϜϟ ϲϟΎϋ ϦϴϠϴΜϳ· ϲϟϮΒϟ ΝΎΘϧΈΑ ΔλΎΨϟϭ βΒϴϠϴϓ ϥϭήϔϴθϟ
˱ΎϳήμΣجدواها
ΔϛϮϠϤϤϟأثبتت
.االقتصادية
Loop-«  كما تعتبر تقنية،وتعتبر تقنية شيفرون فيليبس إلنتاج البنزين األروماتي (العطري) األكثر اقتصادية إلنتاج البنزين مباشرة
” المملوكة حصريًا لشيفرون فيليبس والخاصة بإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة واحدة من أكثر التقنيات المرخصة انتشارًاSlurry
50
.في العالم
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إستراتيجية التسويق
سوف تستمر شيفرون فيليبس ،والتي تعتبر من الشركات الرئيسية البارزة في أسواق إنتاج البنزين ،الستايرين ،البولي إثيلين،البولي
بروبلين والبولي ستايرين ،بتسويق جزء كبير من إنتاج شركة شيفرون السعودية،كما ستقوم بتسويق اإلنتاج المستقبلي المتوقع
يتم بيع الجزء األكبر من مبيعات الشركات التابعة إلى السوق المحلي وإلى
الجبيل شيفرون والسعودية للبوليمرات ومن المتوقع أن َ
كحصة لألسواق اآلسيوية واألوروبية ،حيث لشيفرون فيليبس مكانة راسخة
تقدر بـ  %40من المبيعات
َ
مما يبقي نسبة َ
أسواق المنطقةَ ،
ومتميزة فيها .وفي نفس السياق ،إن توحيد القنوات التسويقية لشيفرون فيليبس والشركة باإلضافة إلى النمو المتوقع في األسواق
عال من استغالل الطاقة اإلنتاجية للمصانع العاملة والمصانع الجديدة منذ بداية
المستهدفة ،والذي من شأنه أن يضمن تحقيق معدل ٍ
التشغيل.
وسوف تعقد السعودية للبوليمرات اتفاقيات تسويق جديدة مع شيفرون فيليبس للمشاريع المقبلة والتي من المتوقع أن تستكمل
خالل عام 2007م.
ليتم شحنها في شاحنات أو
على الصعيد اللوجستي ،سوف يتم تكرير بعض المنتجات مثل (البولي بروبلين والبولي ستايرين)
َ
يختص بمعظم اإلنتاج ،يتوقع شحنه في أكياس عبوة  25كيلوجرام يتم تحميلها في حاويات ،وسوف يتم نقل جميع هذه
حاويات .فيما
ّ
أما بالنسبة للشحنات الخارجية ،فسوف يتم نقلها إلى مرافق تحميل الحاويات في ميناء
الشحنات من المصنع بواسطة الشاحناتَ .
مما يبقي على كميات اإلنتاج الصغيرة والمنتجات المشتركة التي سيتم استهالكها داخليًا أو نقلها عبر خط
الملك عبد العزيز بالدمامَ ،
األنابيب للمستهلكين المحليين.

التأمين
سوف يكون للشركة برنامج تأمين شامل خالل مرحلة اإلنشاء والعمليات التشغيلية لمصنع السعودية للبوليمرات وسيكون مشابهًا
لما طبقته شيفرون السعودية والجبيل شيفرون ويشمل ذلك تغطية ُ
توقف األعمال حسب الشروط المتوفرة تجاريًا في السوق .إن
غطاء التأمين القياسي الذي سوف تقوم الشركة السعودية للبوليمرات يكون على الشكل التالي:
تأمين المسؤولية العامة

تأمين السيارات

تأمين المسؤولية عن المنتجات

تأمين مسؤولية أصحاب العمل

تأمين العمليات المكتملة

تأمين مسؤولية الطوارئ الناشئة عن
التشغيل

تأمين الضرر الناجم عن انفجار الغاليات
تأمين جميع المخاطر التي تؤدي إلى
خسائر مادية مباشرة

تعطل الماكينات
التأمين الخاص بتوقف األعمال

تأمين كافة المخاطر التي تسبب خسائر أو أضرار مادية مباشرة للممتلكات أيًا كان نوعها:
تكلفة التحكم في آبار النفط أو الغاز
المتعطلة
مصروفات التقاضي والعمالة
جميع المخاطر المتعلقة بالتركيب
واإلنشاء ومسؤولية الغير

مصروفات إزالة األنقاض
المسؤولية القانونية ،وتشمل
المسؤولية التي يقررها العقد فيما
يتعلق بتلوث البيئة و المياه.

لمزيد من التفاصيل حول عقود التأمين ،يرجى الرجوع إلى « ملخص االتفاقيات األساسية».

الصحة والسالمة البيئية
ستواصل الشركة وشركاتها التابعة االلتزام واتباع نظام اإلدارة التشغيلي الممتاز( )OEMSلشيفرون فيليبس والذي يشتمل على
أنظمة وقواعد دقيقة تتعلق بالصحة والسالمة والجوانب البيئية باإلضافة إلى طرق التشغيل .وسوف يقوم فريق خبراء من شيفرون
فيليبس ومهندسو عقود بمراجعة تصميم العمليات وإج��راءات البدء بالمشاريع بشكل مكثف وذلك للتقليل من مخاطر السالمة
المرتبطة بها.
ولدعم هذه السياسة سيولى اهتمام خاص لجوانب األمن والصحة والبيئة والجودة خالل مراحل تصميم وإنشاء وتشغيل المشاريع.
وبناء عليه ،ستحرص الشركة على أن تستمر الشركات التابعة في:
ً
• العمل على إحراز التكامل بين عناصر السالمة والصحة وحماية البيئة في كل جوانب أعمالها.
حد سواء.
• االلتزام بكل القوانين واللوائح الخاصة بالسالمة والحريق والبيئة على ٍ
• إتباع مقاييس وممارسات هندسية جيدة ومبادئ إدارة المخاطر ،وذلك لتطبيق نشاطات الشركات التابعة الخاصة بالسالمة
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والحريق وحماية البيئة .وسوف ينطبق ذلك بالتحديد على تصميم وإنشاء المرافق الجديدة أو التعديالت التي يتم إدخالها على
المرافق القائمة.
• وزيادة على أنظمة الصحة و السالمة التابعة للشركة ،تحافظ الشركة على إتباع انظمة الصحة و السالمة التابعة للهيئة الملكية
للجبيل و ينبع التي هي واجبة على جميع المصانع في المنطقة الصناعية في الجبيل و ينبع.

البحوث والتطوير
نظرًا لكونه أن الشركة تمتلك  %50المشروع ،سوف تستفيد الشركات التابعة من البحوث والتقنية الرئيسة الخاصة بشيفرون فيليبس
والتي يقودها علماء في مجاالت البحوث ويدعمها فريق من المهندسين والكيميائيين من غير مقابل إال في حالة طلب بحث خاص
للشركة فسوف تدفع الشركة تكاليف الدراسة و البحث .ويعمل لدى شيفرون فيليبس في الوقت الراهن قرابة  330من العلماء والباحثين
والمهندسين المتفرغين لتقديم االبتكارات وإنجاز االختراعات ،وذلك في مراكز البحوث الستة التابعة لها وهي:
• مركز بارت لسفيل للبحوث والتقنية ( - )BRTCبارت لسفيل ،أوكالهوما.
• مركز كنج وود للتكنولوجيا ( - )KTCكنج وود ،تكساس.
• مركز ماريتا للتقنية والبحوث( - )MTCماريتا ،أوهايو.
• مركز أورانج للتقنية ( - )OTCأورانج ،تكساس.
• مركز تركيب وتطوير المنتجات البالستيكية ( - )PCDCسنغافورة.
• مختبر تيسنديرلو لضبط الجودة  -تسينديرلو ،بلجيكا.

العالمات التجارية وبراءات االختراع
ال تمتلك الشركة أية عالمات تجارية مسجلة وال براءات اختراع باسمها ،ولكن الشركات التابعة ستستفيد بقدر كبير من محفظة الملكية
الفكرية الخاصة بـشيفرون فيليبس ،وذلك من خالل التراخيص والعقود بهذا الخصوص .تمتلك شيفرون فيليبس حاليًا اكثر من 2.500
براءة اختراع محلية ودولية.
ومن خالل عقد إستخدام التقنية بين الشركة و المشروع فإن تكلفة إستخدام العالمات التجارية و البراءات سوف تضاف إلى المشروع

إدارة المخاطر
إن الشركة مدركة للمخاطر المرتبطة بأعمال الشركات التابعة والمحددة في القسم الخاص بالمخاطر من هذه النشرة .وقد حددت
َ
بناء على خبرتها المشتركة مع شيفرون فيليبس في تطوير وتشغيل مصانع أخرى للبتروكيماويات وعلى
الشركة هذه المخاطر
ً
فهمها لسوق البتروكيماويات .وتعتقد الشركة ،استنادًا إلى هذه الخبرة ،أن بإمكانها وبالتعاون مع شيفرون فيليبس تطبيق
عمليات إلدارة المخاطر والتعامل معها حيث تدعو الحاجة ،وذلك بوضع خطط معالجة وعمل ،مبن َية على فرضيات يتم تطويرها
بجهد مشترك.
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التراخيص
لتتمكن من ممارسة
العامة لالستثمار ،وذلك
الصادرة عن الهيئة
َ
َ
على الشركات التابعة الحصول على بعض التراخيص الصناع َية الالزمة َ
النشاطات المسموح بها حسب مستندات تأسيسها.أدناه قائمة التراخيص المتوفرة حاليًا:
العامة لالستثمار
الشكل رقم ( :)32تراخيص شركة شيفرون فيليبس السعودية الصادرة عن الهيئة
َ
المشروع

الترخيص

التاريخ

الموقع

الغرض من الترخيص
(مليون طن متري سنويًا)

مشروع شيفرون فيليبس
الوطنية ـ بولي إثيلين وبولي
بروبيلين

ترخيص صناعي
رقم 57/1

1426/01/18هـ

مدينة الجبيل الصناعية

 1,300من البولي بروبلين
 500من البولي بروبالين
 240من البولي إستايرين

مشروع شيفرون فيليبس
الوطنية ـ إثيلين وهكسين

ترخيص صناعي
رقم 58/1

1426/01/18هـ

مدينة الجبيل الصناعية

 110من مزيج الوقود
 550من البولي بروبلين
 45من زيت الوقود
 100من الهكسين
 1,300من اإلثيلين و
 50من البنزين

الجبيل شيفرون فيليبس

ترخيص صناعي
رقم 1384/1

1423/12/22هـ

مدينة الجبيل الصناعية

الجبيل شيفرون  1من ستايرين،
0.013طن من مخلوط بنزين
المحركات
Mogasblend
ِ
 0.004،من البنزين
 0.003من زيت وقود
فرع الجبيل شيفرون 1.15 :من اإلثيل
بنزين
المحركات
بنزين
مخلوط
من
0 .265
ِ
Mogasblend
 0.055من زيت الوقود
0.44طن بنزين
 0.4من اإلثيلين
 0.3من البروبيلين
 0.1 (LPQ) 0.75من غاز بترول مسال
من خام التغذية للعامل المحفز
أرومكس

شيفرون فيليبس السعودية

ترخيص صناعي
رقم 374/2

1424/4/8هـ

مدينة الجبيل الصناعية

 1.1بنزينن
 0.299تولوين
 0.156مخاليط هيدروكربونية
 0.075غاز وقود
 0.097هيدروجين
 0.745ايزوبنتان
 0.613هبتان
 1.34بنتان عادي

المصدر :الشركة
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الهيكل التنظيمي للشركة
مجلس اإلدارة
من دون إخالل بالصالحيات المخولة للجمعية العامة للمساهمين ،يتمتع مجلس إدارة الشركة («مجلس اإلدارة» أو «المجلس») بكامل
الصالحيات إلدارة أعمال الشركة واتخاذ القرارات فيما يتعلق بمشاركة الشركة في شركات أخرى .و يجوز للمجلس ،ضمن حدود السلطات
التي يتم َتع بها ،تخويل سلطاته وتفويض واحد أو أكثر من أعضائه أو طرف ثالث للقيام بمهمة أو مهمات محددة.
تتم إدارة الشركة حاليًا من قبل مجلس إدارة يضم عشرة ( 8)10أعضاء مجلس إدارة (“األعضاء”) تعينهم الجمعية العامة العادية لفترة
ثالث سنوات .وتنتهي دورة المجلس الحالية في 2009/06/30م (الموافق 1430/7/7هـ) .ويضم المجلس أعضاء غير تنفيذيين باإلضافة إلى
عضو مجلس اإلدارة المنتدب.
الرئيس الحالي لمجلس إدارة الشركة هو معالي الشيخ /عبد العزيز زيد القريشي (“رئيس مجلس االدارة”) ،باإلضافة إلى الرئيس ،ع َين
المجلس لجنة تنفيذية (“اللجنة التنفيذية”) ولجنة للمراجعة (“لجنة المراجعة”).
ويتكون مجلس إدارة الشركة من المساهمين والممثلين اآلتية أسماؤهم:
الشكل رقم ( :)33أعضاء مجلس إدارة الشركة
العمر

الجنسية

المنصب

االسم
معالي الشيخ /عبد العزيز زيد القريشي

74

سعودي

رئيس مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي

األستاذ /إبراهيم عبد العزيز الطوق
األستاذ /حمد عبد اهلل الزامل
األستاذ /محمد عبيد سعيد بن زقر
معالي األستاذ  /محمد عبداهلل الخراشي
األستاذ /حاتم علي الجفالي
الدكتور /عبد الرحمن سليمان الراجحي
األستاذ /داود سليمان القصيبي
األستاذ /سليمان محمد المنديل

66
65
63
56
46
42
37
56

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

عضو مستقل
عضو مستقل
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل
عضو مجلس اإلدارة المنتدب  -تنفيذي

المصدر :الشركة

خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة
معالي الشيخ /عبد العزيز زيد القريشي
رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ،وقد تقلد هذا المنصب منذ انضمامه للمجلس في عام 1996م ،ويتبوأ
معالي الشيخ /القريشي في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون فيليبس السعودية ،وشركة الجبيل شيفرون
فيليبس ،التابعتين للشركة ،ومنصب رئيس مجلس اإلدارة المشارك لمجلس األعمال السعودي األمريكي (في واشنطن والرياض) .كما
يشغل منصب عضو مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي ،وعضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة علي زيد القريشي وإخوانه،
ورئيس مجلس إدارة الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة (ناسكو) .إلى جانب ذلك ،فإن معاليه عضو في الهيئة االستشارية للمجلس
األعلى لدول مجلس التعاون الخليجي .كما تبوأ معاليه في السابق عددًا من المناصب الحكومية منها محافظ مؤسسة النقد العربي
السعودي من عام 1974م إلى عام 1993م.
ولد الشيخ /عبد العزيز القريشي في عام 1932م ،وحصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا في الواليات
المتحدة األمريكية عام 1958م.
األستاذ /إبراهيم عبد العزيز الطوق
عضو مجلس إدارة الشركة ،يشغل األستاذ /إبراهيم الطوق حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي .كما شغل
سابقا أعماال خاصة في مجال الصناعة واالستثمار والمقاوالت والطباعة.
ولد األستاذ /إبراهيم الطوق في عام 1940م ،ودرس الهندسة المدنية في جامعة شتودجارد األلمانية.
األستاذ /حمد عبد اهلل الزامل
عضو مجلس إدارة الشركة ،يشغل األستاذ /حمد الزامل حاليًا منصب رئيس شركة مجموعة الزامل القابضة( :رئيس مجلس إدارة شركة
الزامل للسفر والسياحة ،ورئيس مجلس إدارة شركة الزامل بيرال للخدمات الفنية المحدودة ،ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد اهلل
حمد الزامل) ،وعضو مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي ،وعضو مجلس إدارة شركة  Bishof & Clienالشرق األوسط ،وعضو
مجلس إدارة البنك السعودي البحريني ،وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة إلنتاج الكرتون المحدودة ،هذا باإلضافة إلى كونه عضوًا
لمجلس اإلدارة في المجلس السعودي الفرنسي للتجارة.
 8خالل الدورة الحالية ،توفي عضو مجلس اإلدارة المستقل األستاذ /أحمد عبداهلل الزامل ،و بناءًا على نظام الشركة ،فإنها غير ملزمة على تعين عضوًا آخر.
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شغل األستاذ /حمد الزامل في وقت سابق العديد من المناصب وعلى وجه التحديد :رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية
بالمنطقة الشرقية ،ورئيس مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة لمجلس الغرف التجارية
الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ولد األستاذ /حمد الزامل في عام 1941م ،وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة شمال كاليفورنيا في الواليات
المتحدة األمريكية  ،ودرجة الماجستير في الصحة العامة من الجامعة األمريكية في بيروت سنة 1975م.
األستاذ /محمد عبيد بن سعيد بن زقر
عضو مجلس إدارة الشركة ،يشغل األستاذ /بن زقر حاليًا منصب عضو مجلس اإلدارة شركة شيفرون فيليبس السعودية ،وشركة
الجبيل شيفرون فيليبس ،التابعتين للمجموعة ،وفي الوقت ذاته هو عضو في مجموعة بن زقر وعضو في مجلس إدارة مؤسسة النقد
العربي السعودي ،وهو أيضًا عضو في مجلس منطقة مكة المكرمة ،وقنصل فخري لدولة فنلندا في مدينة جدة منذ العام 1987م.
شغل األستاذ /بن زقر سابقًا منصب عضو مجلس اإلدارة للعديد من الشركات مثل شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) من
عام 1978م إلى عام 1986م ،وشركة ابن البيطارمن عام 1985م إلى عام 1991م ،وهما شركتان تابعتان لشركة سابك ،كما كان عضوًا في
مجلس إدارة المؤسسة العامة للسكك الحديدية من عام 1997م إلى عام 1999م ،والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من عام 1999م
إلى عام 2002م ،وكذلك الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة من عام 1998م إلى عام 2005م.
ولد األستاذ /بن زقر في عام 1943م ،وحصل على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في االقتصاد والدراسات السياسية من كلية
كاثبورت بجامعة درهام بالمملكة المتحدة سنة 1967م.
معالي األستاذ /محمد عبد اهلل الخراشي
يشغل حاليًا منصب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد ونائبًا لرئيس مجلس إدارتها ،كما كان سابقًا المدير العام للمؤسسة من عام
1421هـ حتى عام 1425هـ ،ومن مناصبه الحالية عضوية مجلس اإلدارة بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني ،وشركة االتصاالت السعودية،
والمجموعة السعودية لألبحاث والنشر.
ولد معالي األستاذ /محمد الخراشي عام 1950م ،ونال درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض ،.ثم حصل على
شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة أوكالهوما سيتي (الواليات المتحدة) سنة 1981م.
األستاذ /حاتم علي الجفالي
عضو مجلس إدارة الشركة ،يشغل األستاذ /حاتم الجفالي حاليًا منصب عضو مجلس اإلدارة لشركة شيفرون فيليبس السعودية،
وشركة الجبيل شيفرون فيليبس ،التابعتين للمجموعة ،كما أنه عضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة إبراهيم الجفالي وأبناؤه .إضافة
إلى ذلك ،فإن األستاذ /حاتم الجفالي يشغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة األسمنت السعودية.
ولد األستاذ /حاتم الجفالي في عام 1960م ،وحصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول و الثروة
المعدنية سنة 1984م.
الدكتور /عبد الرحمن سليمان الراجحي
عضو مجلس إدارة الشركة ،يشغل الدكتور /عبد الرحمن الراجحي حاليًا منصب مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة سليمان بن عبد
العزيز الراجحي القابضة (تحت اإلنشاء) ،وعضو مجلس إدارة شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي (دواجن الوطنية ،والشركة الوطنية
الزراعية ،ومطاعم داجن).
هو عضو مجلس إدارة ،وعضو في اللجنة التنفيذية ،لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية ،كما أنه مؤسس وعضو في
مجلس إدارة شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي وأبناؤه.
ولد الدكتور /عبد الرحمن في عام 1964م ،وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود سنة 1986م ،.ودرجة
الماجستيرفي اإلدارة المالية ثم الدكتوراه من جامعة بنسلفينا بالواليات المتحدة األمريكية سنة 1992مفي اإلدارة المالية أيضا ،إضافة إلى
ذلك  ،فهو زميل وعضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة.
األستاذ  /داود سليمان القصيبي
يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وإخوانه ،ومنصب العضو المنتدب للشركة العربية لتغليف
األنابيب ،وعضو اللجنة التأسيسية بشركة األساس للتنمية العقارية ،وعضو مجلس إدارة شركة عبر البالد العربية للبتروكيماويات،
وعضو لجنة السياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
ولد األستاذ /داود القصيبي عام 1969م ،ونال درجة البكالوريوس في إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز بجدة سنة
1998م.
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األستاذ /سليمان بن محمد المنديل
عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب ،يشغل األستاذ /سليمان المنديل حاليًا منصب العضو المنتدب إلدارة الشركة منذ العام 1996م،
وعضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية لشركتي شيفرون فيليبس السعودية ،والجبيل شيفرون فيليبس ،التابعتين للشركة.
شغل قبلها منصب مدير عام بنك الرياض منذ عام 1992م إلى عام 1994م ،ومنصب وكيل وزارة المالية واالقتصاد الوطني منذ عام
1982م إلى عام 1995م .بدأ حياته المهنية عام 1974م في صندوق التنمية الصناعية ،وأكمل برنامج بنك تشيس مانهاتن لالئتمان عام
1975م.
ولد األستاذ /سليمان في العام 1950م ،وحصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة غرب والية واشنطن عام 1974م.

حوكمة الشركة
وضعت الشركة ضوابط إدارية لعملياتها من خالل مجلس إدارتها ،كما وضعت ضوابط محكمة لعمليات التشغيل واألشراف والرقابة
الداخلية.وتقر الشركة بأنها قد التزمت بجميع المواد والمتطلبات حسب الئحة حوكمة الشركة ،وقد شكل مجلس اإلدارة عددًا من
اللجان لإلشراف على المجاالت الرئيسية لألعمال على النحو التالي:
اللجنة التنفيذية
تتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة ( )3أعضاء .ولها صالحيات مالية محددة  ،وتحل مكان مجلس اإلدارة بين اجتماعات المجلس عند الضرورة
وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
الشكل رقم ( :)34اللجنة التنفيذية
المنصب

األعضاء
معالي الشيخ /عبد العزيز القريشي
األستاذ /إبراهيم الطوق

رئيس اللجنة
عضو اللجنة

األستاذ /سليمان المنديل

عضو اللجنة

المصدر :المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

لجنة المراجعة
تتكون لجنة المراجعة من ثالثة ( )3أعضاء .يشمل مجال عمل هذه اللجنة حاليًا  ،مراجعة الحسابات السنوية للشركة (مرة واحدة في
العام على األقل ،أو كلما دعت الحاجة) والعمل مع اإلدارة لضمان توافق النظام المحاسبي للشركة مع المتطلبات الحكومية .إضافة إلى
ذلك ،فإن لجنة المراجعة المالية مسؤولة عن التوصية باختيار وتقييم المراجعين الخارجيين للشركة.
ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء الحاليين في لجنة المراجعة:
الشكل رقم ( :)35لجنة المراجعة
األعضاء
الدكتور /عبد اهلل العبد القادر
الدكتور /عبد الرحمن سليمان الراجحي
األستاذ /محمد عمران العمران

المنصب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

المصدر :المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

الدكتور /عبد اهلل العبد القادر – رئيس لجنة المراجعة
رئيس لجنة المراجعة في الشركة ،يشغل الدكتور /عبد اهلل العبد القادر حاليًا منصب مدير عام الشركة السعودية للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية ،رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون العربية لصناعة المنتجات الطبية «عناية»  ،رئيس مجلس إدارة الشركة
العربية لأللياف الصناعية (ابن رشد) ،كما شغل الدكتور  /عبد اهلل عضوية كأل من المؤسسة العامة للصناعة الحربية من عام 1995م إلى
عام 1998م ،مجلس إدارة الكليات التقنية من عام 1995م إلى عام 1999م.
ولد الدكتور /عبد اهلل العبد القادر في عام 1946م ،وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من جامعة الملك سعود
بالرياض ،وماجستير في المحاسبة من جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية سنة 1974م  ،ودكتوراه في إدارة األعمال من
جامعة والية فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية سنة 1979م
الدكتور /عبد الرحمن سليمان الراجحي – عضو لجنة المراجعة
(فض ً
ال راجع القسم الخاص بـ «مجلس اإلدارة ـ خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة»).
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ΕϓΎϜϤϟϭ ΕΎΤϴηήΘϟ ΔϨΠϟ
:ϲϠϳ Ύϣ ΔϨΠϠϟ ΕΎϤϬϣ ϞϤθΗϭ ˬΕϓΎϜϤϟϭ ΕΎΤϴηήΘϟ ΔϨΠϟ ˯Ύθϧ· ΎϴϟΎΣ Δϛήθϟ ςτΨΗ
x

ϪΘϧΩ· ΖϘΒγ κΨη ϱ ϴηήΗ ϡΪϋ ΓΎϋήϣ ϊϣ ˬΓέΩϹ βϠΠϣ ΔϳϮπόϟ ϴηήΘϟΎΑ ΔϴλϮΘϟ
ˬΔϧΎϣϷϭ

Ϊϋ·ϭ ΓέΩϹ βϠΠϣ ΔϳϮπόϟ ΔΒγΎϨϤϟ ΕέΎϬϤϟ Ϧϣ ΔΑϮϠτϤϟ ΕΎΟΎϴΘΣϼϟ ΔϳϮϨδϟ ΔόΟήϤϟ x
األستاذ /محمد عمران العمران – عضو لجنة المراجعة
االتصاالت
شركة
 ΪϳΪΤΗإدارة
ϚϟΫمجلس
ϲϓعضو
منصب
العمران حاليًا
ΔϳϮπόϟمحمد
يشغل األستاذ/
عضو لجنة المراجعة في الشركة،
السعوديةβϠΠϣ ϝΎϤϋϷ،
Ϯπόϟ Ϧϣ
ϡίϼϟ
ΖϗϮϟ
ΎϤΑ ˬΓέΩϹ
βϠΠϣ
ΔΑϮϠτϤϟ

عضو مجلس إدارة شركة سعودي أوريكس للتأجير التمويلي ،عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).

·ΤΗϭ ˬΎϫ΅ήΟ
ϦϜϤϳ ϲΘϟ ΕήϴϴϐΘϟ ϥ΄η ϲϓ ΕΎϴλϮΘϟ ϊϓέϭ ΓέΩϹ βϠΠϣ ϞϜϴϫ ΔόΟήϣ x
ولد األستاذ /محمد العمران في عام 1965م ،وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود
ˬΓέΩϹجامعة
المشاريع من
بالرياض ،وماجستير هندسة وإدارة
1988مˬΔϛήθϟ ΔΤϠμϣ ϊϣ
سنةϖϔΘϳ
كاليفورنياΎϤΑ
جنوبΎϬΘΠϟΎόϣ
ΡήΘϗϭ
βϠΠϣ
لجنة الترشيحات والمكافآت

ϛ Ϋ· ϟΎμϣ νέΎόΗ ϱ ΩϮΟϭ ϡΪϋϭ ˬϦϴϠϘΘδϤϟ
ΔϴϟϼϘΘγ
والمكافآتϦϣ،
الترشيحاتϱϮϨγ Ϟ
إنشاء لجنةϜθΑ Ϊϛ΄Θϟ
تخطط الشركة حاليا x
 ˯ΎπϋϷيلي:
مهمات اللجنة ما
وتشمل
·ˬϯήΧ Δϛήη ΓέΩ
• التوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ،مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف
واألمانة،

ήϴϳΎόϤΑ ΔϧΎόΘγϻϭ
ˬϦϴϳάϴϔϨΘϟ
وإعدادέΎΒϛϭ
ΓέΩϹ
βϠΠϣ
ΕΎγΎϴγ
ϊοϭ
والمؤهالت
وصف للقدرات
اإلدارة
˯Ύπϋمجلس
ΕϓΎϜϤϟلعضوية
 ΔΤοϭالمناسبة
من المهارات
المطلوبة
• المراجعة السنوية xلالحتياجات
المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الالزم من العضو ألعمال مجلس اإلدارة،
.ΕϓΎϜϤϟ
التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها ،وتحديد جوانب الضعف والقوة في
• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع
مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة،

يشغل
العضو
 ΓέΩϹكان
βϠΠϣمصالح إذا
Ϧϣتعارض
وجود أي
وعدم
األعضاء
استقاللية
سنوي من
• التأكد بشكل
عضويةόΟήϤϟ ΔϨΠϟ
˯Ύπϋ
έΎϴΘΧ
ΪϋϮϗ
ΡήΘϗ
المستقلينϰϠϋ،
˱˯ΎϨΑ ΔϛήθϠϟ
ΔϣΎόϟ
ΔϴόϤΠϟ
έΪμΗϭ
مجلس إدارة شركة أخرى،
واالستعانة .بمعايير ترتبط باألداء في تحديد تلك
مجلس
• وضع سياسات واضحة
التنفيذيينϦϴϠϘΘδϤϟ،
وكبار Ϧϣ ϞϗϷ
اإلدارة ϰϠϋ
˯Ύπϋ
أعضاءΔΛϼΛ
لمكافآت Ϧϣ
ΔϨΠϠϟ ϥϮϜΘΘγϭ
المكافآت.

ΎϴϠόϟ ΓέΩϹ

بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب
وتصدر الجمعية العامة للشركة
ً
عمل اللجنة .وستتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من المستقلين.

όϟ ΕΎΟέΪϟ ΔϠϤΣ Ϧϣ ϦϴϳΩϮόδϟ Ϧϣ ΔϋϮϨΘϣ Ε˯Ύϔϛ (ΎϴϠόϟ ΓέΩϹ) ΔϛήθϟΎΑ ΎϴϠόϟ ΓέΩϹ ϖϳήϓ ϊϤΠϳ
اإلدارة العليا
.ΔϳΩϮόδϟ ΔϋΎϨμϟϭ ϲϠΤϤϟ ΩΎμΘϗϻ ϥϭΆθΑ ΔϓήόϤϟΎΑ ΔΟϭΰϤϤϟ ΔϴϤϟΎόϟ
يجمع فريق اإلدارة العليا بالشركة (اإلدارة العليا) كفاءات متنوعة من السعوديين من حملة الدرجات العلمية العليا والذين يتمتعون

بشؤون
بالمعرفة
الممزوجة
السعوديةϥΎϤοϭ ΎϬΘϳ΅έ άϴϔϨΗϭ Δϛήθϟ ΓέΩ·ϭ ΓΩΎϴϗ.
والصناعةΔϛήθϠϟ
المحليΏΪΘϨϤϟ
االقتصادϮπόϟ
ˬϞϳΪϨϤϟ
ϥΎϤϴϠγ
/ΫΎΘγϷ
العالميةϞϛϭ
بأفضل الخبرات Ϊϗϭ
ήϳΪϤمع.ϲϟΎϤϟ
ϟ ΐμϨϣ
˱ΎϴϟΎΣ
ϞϴϋΎϤδϟ
الشركةϟΎλ
ϦϤΣήϟ
قيادةΪΒϋ
/ΫΎΘγϷ
العضوΎϤϛ
.ΎϫϮϤϫΎδϣ
وقد وكل األستاذΎϬϘϴϘΤΘϟ/
الشركة
توافق أداء
وضمان
وتنفيذ رؤيتها
وإدارة
Ϟϐθϳللشركة
المنتدب
سليمان المنديل،
األهداف التي يصبو لتحقيقها مساهموها .كما يشغل األستاذ /عبد الرحمن صالح السماعيل حاليًا منصب المديرالمالي.

.ΔϛήθϠϟ ΎϴϠόϟ ΓέΩϹ ϖϳήϓ ΕήΒΧϭ
ΕϼϫΆϤΑ
ΔλΎΨϟ
ϞϴλΎϔΘϟ
الخاصةϲϠϳ
ΎϤϴϓ ΩέϮϧϭ
للشركة.
اإلدارة العليا
وخبرات فريق
بمؤهالت
ونورد فيما يلي التفاصيل
العليا
الشكل رقم( :)36اإلدارة
ΎϴϠόϟ ΓέΩϹ :(36)Ϣϗέ
ϞϜθϟ

ΔϳάϴϔϨΘϟ ΔϨΠϠϟ

ΓέΩϹ βϠΠϣ

ΔόΟήϤϟ ΔϨΠϟ

ΓέΩϹ βϠΠϣ βϴέ
ΏΪΘϨϤϟ Ϯπόϟ
ϱάϴϔϨΗ ήϴΗήϜγ

·ϊϳέΎθϤϟ ΓέΩ
المصدر :الشركة

ΔϴϟΎϤϟ ΓέΩϹ

Δϛήθϟ :έΪμϤϟ
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األستاذ /سليمان محمد المنديل – العضو المنتدب
(فض ً
ال راجع القسم الخاص بـ «مجلس اإلدارة ـ خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة»).
األستاذ /عبد الرحمن صالح السماعيل ـ المدير المالي (35عامًا)
يشغل األستاذ /عبد الرحمن صالح السماعيل منذ أغسطس 2006م منصب المدير المالي للشركة .وقد التحق األستاذ /عبد الرحمن
بالشركة كمدير للمشاريع في بداية عام 2004م .وشغل قبل التحاقه بالشركة بمنصب مديرًا عام لشركة الحلول المترابطة للتقنية
من عام 2002م إلى عام 2004م ومديرًا لبرامج االستثمار بالمعهد المصرفي بمؤسسة النقد العربي السعودي من عام 1997م إلى
عام 2002م .وقد حصل األستاذ /عبد الرحمن السماعيل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في مجال اإلدارة المالية
وحصل بعد ذلك على درجة الماجستير في االقتصاد من جامعة جنوب إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية عام 1997م.
األستاذ /فيصل سعد البداح – منسق المشاريع ( 27عامًا)
انضم للعمل في المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بوظيفة منسق مشاريع عام 2006م .وعمل األستاذ فيصل سابقًا
بوظيفة محاسب في شركة السيف جنرال إليكتريك للخدمات الطبية سنة  2001م ،ومن ثم وظيفة مدير اإلمدادات واللوجسيتك
وتقدير التكاليف في شركة العليان الطبية من عام 2003م إلى عام 2006م.
ولد األستاذ /فيصل البداح عام 1979م ،وتخرج من جامعة الملك سعود قسم محاسبة بدرجة البكالوريوس سنة 2001م .أكمل
برنامج التدريب الوطني المصمم من قبل شركة إرنست أند يونغ ،وحصل على شهادة محاسب فني معتمد ( )CATمن قبل
الهيئة البريطانية للمحاسبين القانونين  ACCAوذلك في عام 2002م.
األستاذ /عزام محمد أبو هدهود – رئيس حسابات ( 42عامًا)
انضم للعمل في المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بوظيفة رئيس حسابات في يونيو  ،2007ويحمل االستاذ /عزام أبو
هدهود شهادة التأهيل المحاسبي االمريكي  CPAمن والية مونتانا منذ عام  .1995وقد عمل االستاذ عزام في مجاالت التحليل
المالي واالدارة المالية والتدقيق الداخلي في كل من شركة االتصاالت السعودية كأخصائي تحليل مالي من عام  2000وحتى يونيو
 ،2007ومديرا ماليا لشركة المستثمرون العرب المتحدون/االردن عام  ،1999كما عمل مدققا داخليا لدى بنك االسكان للتجارة
والتمويل  /االردن منذ مارس  1992وحتى فبراير 1999م .علما بأن االستاذ عزام حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة
والمالية المصرفية من جامعة اليرموك  /االردن عام .1992
األستاذ /فراس خالد كردي – محاسب ( 24عامًا)
انضم للعمل في المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بوظيفة محاسب عام 2005م .وعمل األستاذ فراس سابقًا كمتدرب أثناء
دراسته الجامعية في عدة شركات كبرى مثل مكتب الفوزان وبانقا  KPMGلخدمات المراجعة واالستشارات ،و سامباكابيتال،
ومجموعة شركات إميانتيت.
ولد األستاذ /فراس كردي عام 1982م ،ونال درجة البكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة األمير سلطان بالرياض
سنة 2005م ،وحصل خالل دراسته الجامعية على لقب الطالب المتميز علميًا ،كما حصل على منحة دراسية بالجامعة عن تفوقه
العلمي.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
يقر أعضاء مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة المنتدب وفريق اإلدارة العليا بأنه:
• لم يسبق أن أعلن إفالسهم أو تعرضهم لدعاوى قضائية بخصوص اإلفالس.
• باستثناء ما تم توضيحه في الجدول ( )24من هذه النشرة ،فإن لم يكن لديهم شخصيًا أو ألي من أقاربهم أو األشخاص
التابعين لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم أو أدوات الدين الخاصة بالشركة.
• لم يكن لديهم شخصيًا أو لدى أقاربهم أو األشخاص التابعين لهم ،أي مصالح مادية بواسطة أي عقد مكتوب أو شفهي أو
ترتيبات سارية المفعول أو من المزمع الدخول فيها حتى تاريخ هذه النشرة ،مما يعتبر مهمًا فيما يتعلق بأعمال الشركة.
• إن نظام الشركة األساسي واألنظمة التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب حق
التصويت على عقد أو اقتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية ،أو التصويت على مكافآت تمنح لهم أو حق االقتراض من
الشركة
• اإللتزام بالمادة  69من نظام الشركات والتي تنص على أنه “ ال يجوز أن يكون لعضو مجلس االدارة أية مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة اال بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد كل سنة ويستثنى
من ذلك األعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس االدارة صاحب العرض االفضل.وعلى عضو مجلس
االدارة ان يبلغ المجلس بماله من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ,ويثبت هذا التبليغ في
محضر االجتماع وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن”
• اإللتزام بالمادة  70من نظام الشركات والتي تنص على أنه “ال يجوز لعضو مجلس االدارة بغير ترخيص من الجمعية العامة
العادية يجدد كل سنة ,أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله واال
كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها”.
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الشكل رقم ( :)37أعضاء مجلس إدارة الشركة ـ األسهم المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر
الصفة

عدد األسهم المملوكة
(باإلضافة إلى أفراد عائلته)

نسبة الملكية
قبل االكتتاب ()%

رئيس المجلس – غير تنفيذي
عضو مستقل

270,062
1,613,336

%0.12
%0.72

األستاذ /حمد عبد اهلل الزامل

عضو مستقل

1,000

%0.00

األستاذ /محمد عبيد بن زقر

عضو – غير تنفيذي

1,312,600

%0.58

عضو – غير تنفيذي

1,900,950

%0.84

عضو مستقل

12,731

%0.01

عضو مستقل

250,6

%0.00

4,400,000

%1.96

االسم
األستاذ /عبد العزيز زيد القريشي
األستاذ /إبراهيم عبد العزيز الطوق

األستاذ /حاتم على الجفالي
الدكتور /عبد الرحمن سليمان الراجحي
األستاذ /داود سليمان القصيبي
عن شركة أحمد حمد القصيبي
األستاذ /محمد عبداهلل الخراشي

عضو – غير تنفيذي

عن المؤسسة العامة للتقاعد
األستاذ /سليمان محمد المنديل

العضو المنتدب – تنفيذي

-

-

22,940,000

%10.2

187,500

%0.08

المصدر :المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي (كما في 2007/10/18م).

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
• بلغ إجمالي األتعاب التي دفعتها الشركة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مقابل ما قدموه من خدمات ما مجموعه  400.000ريال
سعودي لكل واحد منهم عن السنتين الماليتين 2003م و 2004م .ولم يتقاضى أي منهم مبالغ مالية عن عام 2005م كما بلغت
األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  200,000ريال لكل منهم عن السنة المالية 2006م
• بلغ إجمالي الرواتب المدفوعة لإلدارة التنفيذية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2006م 2.4 ،مليون ريال سعودي وهي تشمل الراتب
األساسي ،والحوافز ،وبدل السكن ،والمزايا األخرى.
• تقر الشركة بأنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أوأتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحها المصدر ،أو أي عضو في
مجموعته خالل السنتين السبقتين مباشرة لتاريخ تقديم طلب اإلدراج المتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية ،باإلضافة إلى أعضاء
مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذين ،أو القائمين بالترويج أو الخبراء.
• لقد دخل عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمدراء التنفيذيين في عقود محددة المدة مع الشركة .وهي عقود تحدد مدة خدماتهم
ومكافآتهم ،وتشمل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،الرواتب ،بدل السكن ،التعليم ،الحوافز ،والمزايا األخرى.
ملخص عقد عمل العضو المنتدب
في 1995/4/1م أبرمت الشركة مع األستاذ سليمان بن محمد المنديل عقد عمل كعضو منتدب وتم تجديد العقد في 2000/4/1م ومرة
أخرى في 2005/4/1م ،وذلك وفقًا لما ينص عليه النظام األساسي للشركة ،وما يحدده مجلس اإلدارة من مهام ومسؤوليات وصالحيات،
و لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا ،ويخضع العقد لفترة إخطار من ستة أشهر ،وذلك في حال عدم رغبة أي من الطرفين في
االستمرار ،كما يخضع العقد لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ،51/وتاريخ 1426/8/23هـ.
ملخص عقد المدير المالي
في 2004/03/15م أبرمت الشركة مع األستاذ عبدالرحمن بن صالح السماعيل عقد عمل كمدير للمشاريع يجدد تلقائي ُا سنويًا ،وتم ترقيته
كمدير مالي في 2006/08/01م.

إستمرار األنشطة
• بإستثناء عمليات الصيانة الدورية المجدولة مسبقا ،لم يحدث أي توقف لعمليات أنشطة الشركة في الـ  12شهرًا التي سبقت تاريخ
هذه النشرة .وال يزمع أعضاء اإلدارة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أنشطة الشركة وأي من شركاتها التابعة .وال يوجد أي تغيير
جوهري سلبي في المركز المالي أو التجاري للشركة في السنتين المالييتين الماضيتين والسنة المالية الحالية حتى تاريخ هذه
النشرة.

الشركات التابعة
مجلس المديرين
بحسب عقد تأسيس كل من الشركات التابعة .يتكون مجلس المديرين من  8أعضاء يمثلون مناصفةً الشركة وشركة شيفرون العربية
على أن يكون رئيس مجلس المديرين ممثال عن الشركة .ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء الحاليين في مجلس المديرين في
الشركات التابعة.
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الشكل رقم ( :)38أعضاء مجلس مديرين الشركات التابعة
العمر

الجنسية

المنصب

االسم
الشيخ  /عبد العزيز بن زيد القريشي

74

سعودي

رئيس مجلس المديرين

األستاذ /محمد عبيد بن سعيد بن زقر

63

سعودي

عضو

األستاذ /حاتم بن علي الجفالي

46

سعودي

عضو

األستاذ /سليمان بن محمد المنديل

56

سعودي

عضو

األستاذ /رايموند ويلكوكس

60

أمريكي

عضو

األستاذ /غريغ غارالند

49

أمريكي

عضو

األستاذ /مايكل باركر

60

أمريكي

عضو

األستاذ /غريغ ماكسويل

49

أمريكي

عضو

المصدر :الشركة

ونورد فيما يلي التفاصيل الخاصة بمؤهالت وخبرات مجلس إدارة الشركات التابعة.
معالي الشيخ /عبد العزيز زيد القريشي – رئيس مجلس اإلداراة
(فض ً
ال راجع القسم الخاص بـ «مجلس اإلدارة ـ خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة»).
األستاذ /محمد عبيد بن سعيد بن زقر
(فض ً
ال راجع القسم الخاص بـ «مجلس اإلدارة ـ خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة»).
األستاذ /حاتم علي الجفالي
(فض ً
ال راجع القسم الخاص بـ «مجلس اإلدارة ـ خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة»).
األستاذ /سليمان محمد المنديل
(فض ً
ال راجع القسم الخاص بـ «مجلس اإلدارة ـ خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة»).
األستاذ /رايموند ويلكوكس (أمريكي)
األستاذ /رايموند ويلكوكس هو الرئيس وكبير المسئولين التنفيذيين لشركة شيفرون فيليبس الكيميائية ،وقد تم انتخابه لهذا المنصب
بدءًا من أول أبريل 2006م ،شغل سابقًا منصب نائب الرئيس لشركة فيليبس ،ومنصب الرئيس لشركة شيفرون لعمليات االستكشاف واإلنتاج
ألمريكا الشمالية ،ورئاستها في هيوستن بوالية تكساس ،وكان بحكم ذلك المنصب مسؤوالً عن إدارة نشاطات استكشاف وإنتاج النفط والغاز
وقاعدة مواردها في أمريكا الشمالية .لقد عمل األستاذ /رايموند في شركة شيفرون لمدة  38عامًا ،وظل يؤدي مهامه كمسئول تنفيذي في
األدوار الموكلة إليه على الصعيدين المحلي والعالمي وكذلك في قطاعات إنتاج الطاقة والقطاعات الوسيطة في هذا النشاط.
ولد األستاذ /ويلكوكس في والية كونكتيكت ،وقد تخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بمرتبة الشرف من جامعة
متشيجان عام 1968م ،وكذلك أكمل برنامج كلية لندن إلدارة األعمال لكبار المسؤولين التنفيذيين عام 1994م.
األستاذ /غريغ غارالند (أمريكي)
األستاذ /غريغ هو النائب األول للرئيس للتخطيط والمنتجات الخاصة لشركة شيفرون فيليبس الكيميائية ،وكان قبل ذلك يتولى منصب النائب
األول للرئيس للتخطيط والمعامالت االستراتيجية ،وتشمل خبرته عمله كمدير عام لشركة قطر الشرق األوسط لشركة فيليبس بتروليوم
(حاليًا كونوكو فيليبس) ،وهو منصب أوكل إليه في عام 1997م ،وكان قد تولى منصب المدير العام لقطاع سوائل الغاز الطبيعي في عام
1995م ،وفي عام 1994م كان قد تم تعيينه مديرًا للتخطيط والتنمية في التخطيط والتقنية ،أما خالل الفترة بين عامي 1992م و1994م فقد
كان األستاذ /غريغ مديرًا لقطاع  K-Resinفي شركة فيليبس .كان قد بدأ حياته العملية مع شركة فيليبس في عام 1980م كمهندس مشروع
للمركز الفني للمنتجات البالستيكية ،وخالل الفترة من عام 1982م إلى عام 1988م عمل كمهندس مبيعات في قسم الراتنجات البالستيكية
لشركة فيليبس ،وكمدير لخدمة األعمال للمواد المتطورة ،وفي عام 1989م أصبح مديرًا لقطاع األولفينات للمواد الكيماوية.
حصل األستاذ /غريغ على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس  A&Mعام 1980م ،وهو عضو في الهيئة
االستشارية الصناعية للهندسة الكيميائية لجامعة تكساس .A&M
األستاذ /مايكل باركر (أمريكي)
األستاذ /مايكل باركر هو النائب األول للرئيس لقطاع المركبات األروماتية ومنتجات االستايرين لشركة شيفرون فيليبس الكيميائية،
وقد شغل من قبل منصب المدير العام لقطاع األولفينات والمنتجات البالستيكية في شركة شيفرون الكيميائية ،وهو منصب تم
تعيينه فيه في عام 1999م ،كان قد بدأ حياته العملية كمهندس لعمليات اإلنتاج مع شركة يونيون كاربايد في عام 1968م ،وفي
عام 1975م التحق بشركة الخليج للنفط كمحلل تخطيط في إدارة تنمية األعمال الجديدة ،وقد تقلد العديد من المناصب في مجاالت
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·ΝΎΘϧ· ωΎτϘϟ ϊϳίϮΘϟϭ ΕΩΪϣϺϟ ˱ήϳΪϣ ϪϨϴϴόΗ ϢΗϭ ˬϞϳϭ ϒϠϏϭ ϥϭήϔϴη ϲΘϛήη ΞϣΩ ΪϘϟϭ ˬϡ1985 ϡΎϋ ϲϓ ΕΎόϴΒϤϠϟ ˱ήϳΪϣ Βλ ϥ ϰϟ
˱ήϳΪϣ Βμϴϟ ϰϗήΗ ϢΛ ˬϡ1996 ϡΎϋ ϲϓ ΔϴϜϳήϣϷ ΕΎϳϭΎϤϴϜϟ ωΎτϘϟ ΕΩΪϣϺϟ ˱ΎϣΎϋ ˱ήϳΪϣ Βλ ϢΛ ˬϡ1992 ϡΎϋ ϲϓ ϚϟΫϭ ΕΎϘΘθϤϟϭ ΕΎϨϴϔϴϟϭϷ
.ϡ1998 ϡΎϋ ϲϓ Btx / Styrene ωΎτϘϟ ˱ΎϣΎϋ
ϰϠϋ ϞμΣ Ϛϟάϛϭ ˬϡ1968 ϡΎϋ ϲϓ A&M αΎδϜΗ ΔόϣΎΟ Ϧϣ ΔϴϜϴϧΎϴϜϤϟ ΔγΪϨϬϟ ϲϓ αϮϳέϮϟΎϜΒϟ ΔΟέΩ ϰϠϋ ήϛέΎΑ ϞϜϳΎϣ /ΫΎΘγϷ ϞμΣ
ΔόϣΎΟ ϲϓ ϦϴϳάϴϔϨΘϟ έΎΒϜϟ ϲϤϴϠόΘϟ ΞϣΎϧήΒϟ ϞϤϛ ϢΛ ˬϡ1975 ϡΎϋ ϲϓ ϦϴΘγϮϴϫ ΔόϣΎΟ Ϧϣ ΔϴϟΎϣ κμΨΗ ϝΎϤϋϷ ΓέΩ· ϲϓ ήϴΘδΟΎϤϟ ΔΟέΩ
.ϡ1998 ϡΎϋ ΎϴΒϣϮϟϮϛ
المبيعات واإلدارة في قطاعات األولفينات واأللفينات األلفية (الرئيسية) إلى أن أصبح مديرًا للمبيعات في عام 1985م ،ولقد دمج شركتي
(ϲϜϳήϣمديرًا لإلمدادات والتوزيع لقطاع إنتاج األوليفينات والمشتقات وذلك في عام 1992م ،ثم أصبح مديرًا
وتم)تعيينه
وغلف أويل،
ϞϳϮδϛΎϣ
شيفرونώϳήϏ /
ΫΎΘγϷ
عامًا لإلمدادات لقطاع الكيماويات األمريكية في عام 1996م ،ثم ترقى ليصبح مديرًا عامًا لقطاع  Btx / Styreneفي عام 1998م.

ΐΎϨϛ ˱ΎϘΑΎγ ϞϤϋ Ϊϗϭ ˬ ΔϴΎϴϤϴϜϟ βΒϴϠϴϓ ϥϭήϔϴη Δϛήθϟ ϲϟΎϤϟ ΐϗήϤϟϭ ΔϴϟΎϤϟ ΓέΩϹ ήϳΪϣϭ βϴήϠϟ ϝϭϷ ΐΎϨϟ Ϯϫ ϞϳϮδϛΎϣ ώϳήϏ /ΫΎΘγϷ

ϲϓ ΐγΎΤϤϛ
ϡ1978
تكساسϡΎϋ
ϲϓ (βΒϴϠϴϓ
ϮϛϮϧϮϛ
) ϡϮϴϟϭήΘΑ βΒϴϠϴϓ
ΔϛήθΑ
ˬΕΎϳϭΎϤϴϜϠϟ
βΒϴϠϴϓ
Δϛήθϟ ΐϗήϣϭ
1968م ،وكذلك
في عام
A&M
جامعة
˱ΎϴϟΎΣمن
المكيانيكية
الهندسة
ϖΤΘϟϭفي
البكالوريوس
درجة
ϥϭήϔϴηعلى
مايكل باركر
βϴήϠϟاألستاذ/
حصل
 ςϴلكبار
التعليمي
البرنامج
أكمل
ثم
1975م،
عام
في
هيوستين
جامعة
من
مالية
تخصص
األعمال
إدارة
في
الماجستير
درجة
على
حصل
τΨΘϟ ΓέΩ· ϰϟ· ˱ΎϴϗήΘϣ ϞϘϧ ΎϣΪϨϋ ϡ1989 ϡΎϋ ϰΘΣ ΕΎΑΎδΤϟ ϲΒϗήϣ ΔϋϮϤΠϣ ϲϓ ΐλΎϨϤϟ Ϧϣ ΪϳΪόϟ ΪϠϘΗ Ϊϗϭ ˬΕΎΑΎδΤϟ ϲΒϗήϣ ΔϋϮϤΠϣ
التنفيذيين في جامعة كولومبيا عام 1998م.

ΔϨϳΰΨϟ ΓέΩ· ϲϓ Ϧϴϴδϴήϟ ϦϴϴϟΎϤϟ ϦϴϠϠΤϤϟ ΪΣ ϞϳϮδϛΎϣ /Ϊϴδϟ Βλ ϡ1991 ϡΎϋ ϲϓϭ ˬςϴτΨΘϟ ϲλΎμΘΧ ήϴΒϛ Δϔϴχϭ ϲϓ ΔϛήθϟΎΑ ΔϴϤϨΘϟϭ
ΕΎΠΘϨϤϟ ωΎτϘϟ ϲϟΎϣ ήϳΪϤϛϭ ˬϡ1994 ϰϟ· ϡ1992 ϡΎϋ Ϧϣ ΓήΘϔϟ ϝϼΧ ϡϮϴϟϭήΘΑ βΒϴϠϴϓ ΔϛήθΑ ΕΎϳϭΎϤϴϜϟ
ωΎτϘϟ ϲϟΎϣ
غريغήϳΪϤϛ ϞϤϋ
األستاذΪϗϭ /
ˬΔϛήθϟΎΑ
(أمريكي)
ماكسويل
وقد عمل
فيليبس
شيفرون
ϪϨϴϴόΗالمالي
والمراقب
المالية
ϡΎϋاألول
النائب
ماكسويل هو
غريغ
األستاذ/
الكيميائية ϚϟΫ،
ϲϓ Ϟχϭ ϡϮϴϟϭήΘΑ
βΒϴϠϴϓ
لشركةΔϛήθϟ
˱ΎϣΎϋ ˱ΎόΟήϣ
ϢΗ ϡ1998
اإلدارةϡΎϋ
ومديرϲϓϭ ˬϡ
للرئيس1998
ϰϟ· ϡ1994
Ϧϣ ΓήΘϔϟ
ϝϼΧ ΔϛήθϠϟ
ΔϴϜϴΘγϼΒϟ
سابقًا كنائب للرئيس ومراقب لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات ،والتحق بشركة فيليبس بتروليوم (حاليًا كونوكو فيليبس) في عام
.ϡ2000 ϡΎϋ ϲϓ ΕΎϳϭΎϤϴϜϠϟ βΒϴϠϴϓ ϥϭήϔϴη ΔϛήθΑ ϪϗΎΤΘϟ ϰΘΣ ΐμϨϤϟ
1978م كمحاسب في مجموعة مراقبي الحسابات ،وقد تقلد العديد من المناصب في مجموعة مراقبي الحسابات حتى عام 1989م عندما نقل
المحللين
ماكسويل
السيد/
1991ϲϓم
عام
التخطيط ،وفي
 Ϯϴϧوظيفة
Δϳϻϭفي
بالشركة
والتنمية
التخطيط
مترقيًا إلى
ϲϓ ϮϜϴδϜϣ
ΔόϣΎΟ
Ϧϣ ϞϳϮδϛΎϣ
إدارةώϳήϏ
/ΫΎΘγϷ
ΝήΨΗ
أحدΔϳϻϭ ϲϓ
˱ΎϴϧϮϧΎϗ
˱ΎΒγΎΤϣ Βλ
أصبحΪϗϭ
ˬΔΒγΎΤϤϟ
αϮϳέϮϟΎϜΒϟ
اختصاصيΔΟέΪΑ
كبيرϡ1978 ϡΎϋ
الماليين الرئيسيين في إدارة الخزينة بالشركة ،وقد عمل كمدير مالي لقطاع الكيماويات بشركة فيليبس بتروليوم خالل الفترة من عام
ΔόϣΎΟ
ϲϓ
ϝΎϤϋϸϟ
ϱέΎθΘγϻ
ϝΎϤϋϷ
βϠΠϣ
ϲϓ
ρΎθϨΑ
Ύ
˱
πϳ
ϢϬδϳϭ
ˬϡ
1998
ϡΎϋ
ϲϓ
Ύ
˱
ϴϧϮϧΎϗ
Ύ
˱
ϴϠΧΩ
Ύ
˱
όΟήϣ
Βλ
ΎϤϛ
ˬϡ
1981
ϡΎϋ
ΎϣϮϫϼϛϭ
1992م إلى 1994م ،وكمدير مالي لقطاع المنتجات البالستيكية للشركة خالل الفترة من عام 1994م إلى 1998م ،وفي عام 1998م تم تعيينه
عامًا لشركة فيليبس بتروليوم وظل في ذلك المنصب حتى التحاقه بشركة شيفرون فيليبس للكيماويات في عام 2000م.
مراجعًا
.ϮϜϴδϜϣϮϴϧ
تخرج األستاذ /غريغ ماكسويل من جامعة والية نيو مكسيكو في عام 1978م بدرجة البكالوريوس في المحاسبة ،وقد أصبح محاسبًا
ΎϴϠόϟوالية أوكالهوما عام 1981م ،كما أصبح مراجعًا داخليًا قانونيًا في عام 1998م ،ويسهم أيضًا بنشاط في مجلس األعمال
 ΓέΩϹفي
قانونيًا
االستشاري لألعمال في جامعة نيومكسيكو.

ϲϟΎΘϟ ϞϜθϟ ϞΜϤϳϭ .ϢϬμμΨΗ ϝΎΠϣ ϲϓ ΔϤϛήΘϤϟ ΔϴϠϤόϟ ΕήΒΨϟϭ ΔϴϤϠόϟ Γ˯ΎϔϜϟ ϱϭΫ Ϧϣ ΩΪϋ Ϧϣ ΔόΑΎΘϟ ΕΎϛήθϠϟ ΎϴϠόϟ ΓέΩϹ ϖϳήϓ ϒϟ΄Θϳ
ϞϜϴϬϟالعليا
اإلدارة
ΔόΑΎΘϟ ΕΎϛήθϠϟ ϱέΩϹ
يتألف فريق اإلدارة العليا للشركات التابعة من عدد من ذوي الكفاءة العلمية والخبرات العملية المتراكمة في مجال تخصصهم .ويمثل
للشركاتΔόΑΎΘϟ
ΕΎϛήθϠϟ ϱέΩϹ
ϞϜϴϬϟ :(39
الشكل)Ϣϗέ
ϞϜθϟ
التابعة
الهيكل اإلداري
التالي
الشكل رقم( :)39الهيكل اإلداري للشركات التابعة
ΓέΩϹ βϠΠϣ
ΓέΩϹ βϠΠϣ βϴέ

ϥϭήϔϴη ϞϴΒΠϟϭ ΔϳΩϮόδϟ ϥϭήϔϴη ϲΘϛήη βϴέ
·ζϴϠϴΟΪϧ ΎΠϳϼϳ

ΔϴϨσϮϟ βΒϴϠϴϓ ϥϭήϔϴη ωϭήθϣ ήϳΪϣ
ήϴθϳϻ ϙέΎϣ

ΔϳέΩϹϭ ΔϴϟΎϤϟ ϥϭΆθϠϟ βϴήϠϟ ϝϭϷ ΐΎϨϟ
ΓΩϮΟΎΑ ΪϤΤϣ Ϊϴόγ

ΝΎΘϧϹ ϥϭΆθϟ βϴήϠϟ ϝϭϷ ΐΎϨϟ
ΕήΒϠΟ ϞϜϳΎϣ

ΔϧΎϴμϟϭ ΔϴϨϘΘϟ

ΝΎΘϧϹ

ΔόγϮΘϟ

ΔϴϨϘΗϭ ΔϴϟΎϤϟ

ΔϨϳΰΨϟ

ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϟ

ϥϮΌθϟϭ ϦϣϷ

Δϛήθϟ :έΪμϤϟ

المصدر :الشركة

ونورد فيما يلي التفاصيل الخاصة بمؤهالت وخبرات اإلدارة العليا للشركات التابعة.
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األستاذ /إياليجا آندجيليش –  51عامًا – رئيس شركتي شيفرون السعودية والجبيل شيفرون (أمريكي)
األستاذ /إياليجا آندجيليش هو رئيس شركتي شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس وعضو الفريق التنفيذي وفريق
القيادة للشركتين ،وقد ترأس الشركتين في سبتمبر 2004م .لدى األستاذ /إياليجا خبرة قوامها 25عامًا في صناعة البتروكيماويات ،وقد
تقلد العديد من الوظائف في مجاالت التشغيل والتخطيط والتحليل وإدارة المنتجات خالل الفترة من عام 1979م إلى عام 1991م ،وعلى
مدى فترة الخمسة عشر عامًا الماضية تقلد عددًا من الوظائف في مجال تنمية األعمال العالمية ،إذ عمل في مشاريع في كل من فنزويال
وإندونيسيا ونيجيريا وسنغافورة وكازاخستان والمملكة العربية السعودية ،هذا وقد بدأ حياته المهنية في مجال األعمال العالمية مع
بداية تطوير شركة شيفرون فيليبس السعودية في عام 1992م.
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ولد األستاذ /إياليجا آندجيليش في عام 1955م ،ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة بورديو في والية إنديانا في الواليات
المتحدة األمريكية سنة 1978م ،كما يحمل درجة الماجستير في اإلدارة من كلية كرانرت لإلدارة في الواليات المتحدة األمريكية سنة
1998م.
األستاذ /سعيد محمد باجودة –  44عاما – النائب األول للرئيس للشؤون المالية واإلدارية (سعودي)
األستاذ /سعيد باجودة هو النائب األول للرئيس للشؤون المالية واإلدارية كما أنه عضو في الفريق التنفيذي وفريق القيادة لشركتي
شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس ،وقد التحق بشركة شيفرون فيليبس السعودية في مارس 1997م .وكان
قد بدأ حياته العملية في عام 1984م كمحاسب في معهد اإلدارة العامة بالرياض ،وفي وقت الحق عمل كمراجع داخلي وعضو هيئة
تدريب في معهد اإلدارة العامة قبل أن يتنقل إلى الشركة الوطنية لنقل الكيماويات في عام 1992م بالرياض في وظيفة نائب الرئيس
التنفيذي (للمالية واإلدارة) ،وهو عضو الجمعية السعودية للمحاسبيين القانونيين ،وعمل في اللجنة االجتماعية التابعة لمعهد اإلدارة
العامة ،وقام أيض َا بتقديم الخدمات االستشارية في معهد اإلدارة العامة لتطوير موجهات إجراءات العمل في مصلحة الزكاة والدخل
التابعة لوزارة المالية بالرياض.
ولد األستاذ /سعيد باجودة في عام 1962م ،ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض ،ودرجة الماجستير
في المحاسبة المهنية من جامعة ميامي بوالية فلوريدا عام 1989م.
األستاذ /مايكل جلبرت –  51عاما  -النائب األول للرئيس لشؤون اإلنتاج (أمريكي)
األستاذ /مايكل جلبرت هو النائب األول للرئيس لشؤون اإلنتاج ،كما أنه عضو في الفريق التنفيذي وفريق القيادة لشركتي
شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس ،وقد التحق بالشركتين في يوليو 2004م ،بدأ حياته المهنية في عام
1987م مع شركة غلف أويل في بورت أرثر بوالية تكساس كمهندس عمليات حتى عام 1982م ،كما عمل كمشرف للعمليات
التشغيلية لشركة غلف أويل  /شيفرون الكيميائية من عام 1982م وحتى 1988م ،كذلك فقد عمل في شركة شيفرون الكيميائية
كمهندس أول في مدينة هيوستن من عام 1988م وحتى 1993م ومديرًا فنيًا ،ومديرًا لعمليات سانت جيمس في لويزيانا من
عام 1993م وحتى 1999م ،وتولى مهمة قائد فريق المنطقة في مصنع المنتجات األروماتية (العطرية) الخام التابع لشركة منتجات
شيفرون في باسكاغوال من عام 1999م وحتى 2000م ،وأخيرًا عمل كمدير للمصنع في مصنع سانت جيمس التابع لشركة شيفرون
فيليبس الكيميائية في سانت جيمس في لويزيانا من عام  2000وحتى  2004قبيل قدومه إلى المملكة ليتولى منصب النائب األول
للرئيس لشؤون اإلنتاج.
األستاذ /مايكل جلبرت عضو في رابطة لويزيانا للكيماويات منذ عام 2001م ،كما انتخب كرئيس لمجلس اإلدارة منذ عام 2004م .إضافة إلى
ذلك فهو عضو في مجلس إدارة لجنة والية لويزيانا للتصنيع ( )Louisiana Manufacturing -- Political Action Committeeمنذ عام
2003م.
ولد األستاذ /مايكل جلبرت عام 1955م ،ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة والية أوكالهوما سنة
1978م.
الدكتور /مارك اليشير –  45عاما -مدير مشروع السعودية للبوليمرات (أمريكي)
الدكتور /مارك اليشير هو مدير عمليات التخطيط للمشروع للتخطيط والعمليات االستراتيجية لشركة شيفرون فيليبس
للكيماويات ،وهو منصب تقلده في يوليو 2005م ،ويتولى حاليًا إدارة مشروع السعودية للبوليمرات نيابة عن مالك شركة شيفرون
فيليبس السعودية .كان الدكتور /مارك اليشير قد بدأ حياته العملية في عام 1989م مع شركة فيليبس بتروليوم (حاليًا كونوكو
فيليبس) كمهندس بحوث ويحمل عشر ( )10براءات اختراع أمريكية ،وخالل الفترة ما بين عامي 1994م و 1996م ،عمل كمهندس
إنتاج في مجمع فيليبس سويني للبتروكيماويات ،وفي عام 1996م التحق بمجموعة التخطيط واإلستراتيجية في شركة فيليبس
الكيميائية ،وكانت مهامه هي مساندة النشاطات العالمية ،وفي عام 1997م ،أصبح مديرًا لألولفينات قبل أن ينتقل إلى سنغافورة
في عام 1999م ،وقد أصبح عضوًا منتدبًا لشركة فيليبس بتروليوم سنغافورة للكيماويات وشركة فيليبس بتروليوم الكيميائية
في آسيا في عام 1999م ،وفي العام التالي تم دمج قطاعي الكيماويات في شركتي فيليبس بتروليوم وشيفرون ،ليكونا شركة
شيفرون فيليبس الكيميائية ،وقد ظل في سنغافورة في منصب المدير العام اإلقليمي لشركة شيفرون فيليبس الكيميائية
في آسيا حتى عام 2005م.
ويحمل الدكتور اليشير درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة والية ايوا في الواليات المتحدة األمريكية سنة 1985م .ودرجة
البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من نفس الجامعة سنة 1989م.
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الموظفون
بلغ عدد الموظفين العاملين في الشركة والشركات التابعة حوالي  338موظفًا بتاريخ  31سيبتمبر 2007م .وفيما يلي ملخص بالموظفين
حسب القطاع الذي يعملون فيه.
الشكل رقم ( :)40عدد الموظفون بحسب الشركة (2004م – سيبتمبر 2007م)
اسم الشركة
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
شيفرون السعودية
الجبيل شيفرون
المجمــــــوع
المصدر :الشركة

تطور العدد حسب السنوات
2004م

2005م

2006م

2007

5
179
184

5
166
29
200

8
193
81
282

8
232
98
338

تخضع عملية تعيين الموظفين إلجراءات محددة وصارمة كالمقابلة الشخصية واالمتحانات التحريرية والفحوصات الطبية .ويتم فيما بعد
إعداد عقود العمل الالزمة وفقًا لنظام العمل والعمال السعودي .وبصورة عامة فإن الشركة تؤمن لجميع الموظفين السكن الالزم كما
تمنحهم بدالت الضمان الطبية والتأمين ضد الحوادث بجانب ما يتقاضونه من أجور ورواتب وميزات أخرى.
ويوضح الشكل التالي أعداد الموظفين حسب المناصب المشغولة في سيبتمبرمن عام 2007م.
الشكل رقم ( :)41عدد الموظفون حسب المناصب اإلدارية
اسم الشركة
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
شيفرون السعودية
الجبيل شيفرون
المجمــــــوع
المصدر :الشركة

المدراء التنفيذيين

اإلدارة

العمال

المجموع

2
9
2
13

5
10
9
24

1
213
87
301

8
232
98
338

ويوضح الشكل التالي تكلفة الموظفين في 2006/12/31م.
الشكل رقم ( :)42تكلفة الموظفون (آالف الرياالت) بحسب الشركة (2004م – سيبتمبر 2007م)
اسم الشركة

2004م

2005م

2006م

2007م

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

2,543

3,086

3,393

2,738

شيفرون السعودية

43 ,155

48,765

51,345

-

7,118

14,441

41,779
22,458

45,698

58,969

69,179

67,002

الجبيل شيفرون
المجمــــــوع
المصدر :الشركة

سعودة الوظائف
علما بأن نسبة السعودة في الشركة تبلغ  %63من إجمالي الموظفين ،إال أن الشركة ال تخضع لشروط السعودة التي تقتضي من
الشركات االحتفاظ بنسبة سعودة ال تقل عن  %30من مجموع قواها العاملة إذا كان عدد موظفيها أكثر من  20موظف .وبالنسبة
للشركات التابعة ،يمثل الموظفون السعوديون نسبة  %73من إجمالي الموظفون في الشركات التابعة .وبالرغم من أن الشركات
التابعة ملتزمة بنسبة السعودة إال أنها تواصل بذل جهودًا لتشجيع المواطنين السعوديين لالنضمام للعمل بها من خالل توفير عدد
من المزايا للموظفين السعوديين.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات
إن مناقشة وتحليل اإلدارة المبين أدناه والمتعلق بالمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها مبنية على القوائم المالية لفترة الستة أشهر كما في  30يونيو 2006م (غير
مراجعة)و2007م (مراجعة) والقوائم المالية المراجعة عن السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2004م و2005م و2006م ويجب أن تُقرأ مع الحسابات المتعلقة بها التي تمت
مراجعتها من قبل العظم والسديري والنمر محاسبون ومراجعون قانونيون (عضو حليف هوروث الدولية) ،كما تظهر تلك القوائم المالية المراجعة والظاهرة في مكان
آخر من هذه النشرة.
يتضمن تقرير وتحليل اإلدارة “توقعات مستقبلية” تشتمل على مخاطر وتصورات غير مؤكدة ،إن النتائج الفعلية للشركة يمكن أن تختلف عن تلك التوقعات بسبب
العديد من العوامل التي تم تناولها أدناه والمبينة في أماكن أخرى من النشرة( .فض ً
ال راجع “عوامل المخاطرة”).

		
إقرار مجلس اإلدارة بشأن سالمة المعلومات المالية
ُيقر أعضاء مجلس اإلدارة ،منفردين و/أو مجتمعين ،بأن كافة المعلومات المالية الظاهرة في هذه النشرة قد تم إعدادها من واقع
القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 2004م و2005م و2006م والقوائم المالية المراجعة لستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2006م (غير مراجعة) و2007م (مراجعة) للشركة دون إجراء أي تغيير جوهري عليها ،وأنه تم إعداد القوائم المالية المراجعة طبقًا
للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين («هيئة المحاسبين»).
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي يذكر في الموقف المالي أو التجاري للشركة للسنتين السابقتين وخالل الفترة
من  30يونيو 2007م حتى تاريخ هذه النشرة .ويقر أعضاء مجلس اإلدارة كذلك بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمال المصدر والمجموعة
يمكن أن يؤثر على الوضع المالي خالل األشهر االثني عشر األخيرة بإستثناء الصيانة الدورية المجدولة مسبقا.

عامة
نظرة
َ
تأسست المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  1010139946بتاريخ
وبناء على الموافقة التي صدرت من معالي وزير التجارة والصناعة ،تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة
1416/8/10هـ (الموافق 1996/1/1م)
ً
عامة .وفي عام 2003م ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من  550,000,000ريال سعودي إلى  1,200,000,000ريال سعودي لتمويل مشروع الجبيل
شيفرون فيليبس عن طريق مساهمة نقدية من قبل المساهمين الحاليين باإلضافة إلى المؤسسة العامة للتقاعد التي انضمت
كمساهم رئيس في الشركة .وفي عام 2005م ،تمت زيادة رأس مال الشركة إلى  1,800,000,000ريال عن طريق توزيع سهم واحد لكل سهمين
مملوكين من قبل المساهمين مما أدى إلى رفع عدد األسهم المدرجة من  120,000,000سهم إلى  180,000,000سهم بقيمة اسمية تبلغ  10رياالت
سعودية للسهم الواحد .كما قامت الشركة في 2006م ،بزيادة رأس مالها من  1,800,000,000ريال إلى  2,250,000,000ريال عن طريق توزيع سهم
واحد لكل أربعة أسهم مملوكة من قبل المساهمين مما أدى إلى رفع عدد األسهم المدرجة من  180,000,000سهم إلى  225,000,000سهم
بقيمة اسمية تبلغ  10رياالت سعودية للسهم الواحد ليبلغ رأس مال الشركة  2,250مليون ريال سعودي.
ولغرض تمويل جزء من تكاليف “مشروع السعودية للبوليمرات” ،فقد أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 1428/5/27ه��ـ
(الموافق 2007/6/13م) بزيادة رأسمال الشركة من  2,250,000,000ريال سعودي إلى  4,500,000,000ريال سعودي عن طريق إصدار  225,000,000سهمًا
جديدًا بقيمة اسمية قدرها  10رياالت سعودية وذلك بعد أن يتم الحصول على موافقة الجهات المختصة من غير إضافة عالوة إصدار
للسهم الواحد بعد إقرار ذلك من الجمعية العامة الغير عادية للشركة .وعقب انتهاء عملية طرح األسهم الجديدة لالكتتاب ،سوف
يصبح رأس مال الشركة  450( 4,500,000,000مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ  10رياالت سعود َية للسهم الواحد).

رسالة الشركة

تتلخص رسالة الشركة في «مجال تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة ،وعلى األخص الصناعات البتروكيماوية ،من أجل إتاحة
الفرصة للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال الصناعات البتروكيماوية».

النشاط الرئيس وهيكل العمليات
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي هي شركة مساهمة عامة مدرجة في س��وق األسهم السعودي .وتضم قائمة الجهات
المساهمة في الشركة مؤسسات شبه حكومية ،رجال أعمال سعوديون بارزون والعديد من شركات المساهمة العامة السعودية التي
تركز على االستثمار الصناعي في صناعة البتروكيماويات في المملكة .ويتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة معالي الشيخ /عبد العزيز
زيد القريشي ،وقد دخلت الشركة في مشروع مشترك مع شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة ،وهي شركة
تابعة مملوكة بالكامل لشيفرون فيليبس ،وذلك من أجل الترويج للشركات التالية:
• شركة شيفرون فيليبس السعودية ،وهي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست بموجب السجل التجاري رقم
 2055003839بتاريخ 1417/2/22هـ (الموافق 1996/7/8م) ،ويبلغ رأس مالها  655مليون ريال سعودي ،ويقع مقرها في مدينة الجبيل
الصناعية .تمتلك المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ما نسبته  % 50من الحصص والـ  % 50األخرى تمتلكها شركة شيفرون
فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة ،وتقوم الشركة بإنتاج البنزين باستخدام تقنية أروماكس ( )®Aromaxالخاصة
بشيفرون فيليبس .كما تقوم بإنتاج السايكلوهكسين وغازولين المركبات.
• شركة الجبيل شيفرون فيليبس ،وهي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست بموجب السجل التجاري رقم 2055005901
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بتاريخ 1424/6/25ه��ـ (الموافق 2003/8/23م) ،ويبلغ رأس مالها  150مليون ريال سعودي ،ويقع مقرها في مدينة الجبيل الصناعية.
تمتلك المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ما نسبته  %50من الحصص والـ  %50األخرى تمتلكها شركة شيفرون فيليبس
العربية للبتروكيماويات المحدودة .ويتم حاليًا إنشاء المشروع الذي يتكون من مصنع متكامل إلنتاج الستايرين ويمثل توسعة
لمصنع شيفرون السعودية المجاور للمركبات األروماتية (العطرية) .ويتوقع بدء اإلنتاج في المصنع في الربع األول من عام 2008م.
• بعد الحصول على الترخيص االستثماري ال�لازم من الهيئة العامة لالستثمار ،تعمل الشركة على إنشاء مشروع السعودية
للبوليمرات (فضال راجع قسم”وصف أعمال الشركة”).
تشكل هذه المصانع الثالث مجمعًا متكام ً
ال ،بحيث يتم استخدام إنتاج الواحد منها كمادة خام للمصنع اآلخر.
• وسوف
ِ

السياسات المحاسبية الهامة
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ،وفيما يلي ملخصا ألهم
السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:
أسس توحيد الحسابات
إن القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية للمجموعة السعودية لالستثمار الصناعي كما في  31ديسمبر  2006والشركات التابعة
لها من واقع القوائم المالية المراجعة لهذه الشركات كما في  31ديسمبر  .2006وألغراض إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ،فقد تم
استبعاد وتسوية جميع األرصدة والعمليات ذات العالقة الهامة بين الشركة والشركات التابعة لها.
بناء على عدم ممانعة الهيئة
تم توحيد القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها وفق معيار التوحيد التناسبي الدولي وذلك
ً
السعودية للمحاسبين القانونيين.
المخزون
يتكون المخزون من بضاعة جاهزة وتحت التصنيع ومواد أولية ويتم إظهارها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .وتشمل
تكلفة البضاعة الجاهزة وتحت التصنيع على تكلفة المواد األولية واأليدي العاملة ومصاريف التصنيع غير مباشرة .أما تكلفة مخزون
المواد األولية فيتم التوصل إليها بطريقة المتوسط المرجح ،كما يتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبطيء الحركة.
االستثمارات قصيرة األجل
تتكون االستثمارات القصيرة األجل من استثمارات في سندات التنمية الحكومية يتم إظهارها بالتكلفة ويتم إثبات المكاسب المحققة
عند االستحقاق.
نفقات إيراديه مؤجلة
يتم إطفاء النفقات اإليرادية المؤجلة بموجب طريقة القسط الثابت على مدى عشر سنوات.
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات حسب التكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم .ويجري احتساب االستهالك عليها بموجب طريقة القسط
الثابت على الفترة المقدرة للعمر اإلنتاجي لها باعتماد النسب السنوية التالية:
		
		
		
		

		
أثاث ومفروشات
			
سيارات
		
المصنع والمعدات
			
مباني

%15 - %10
%25
%17 - %5
%5

مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتم االستدراك لتعويض ترك الخدمة للموظفين والمترتب على الشركة عند انتهاء خدمتهم وذلك بموجب أنظمة العمل المعمول بها
في المملكة العربية السعودية.
تحقيق اإليراد
يتحقق اإليراد من المبيعات عند تسليم البضاعة للعمالء .وإصدار فاتورة بها ،ويتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.
الزكاة
إن الزكاة التزام على الشركة ويتم استدراكها في القوائم المالية المرفقة بتحميلها على قائمة الدخل ،ويتم معالجة الفروقات ما بين
المخصص والربط النهائي.
المصاريف
تتكون المصاريف التي تتكبدها الشركة و/أو الشركات التابعة من مصاريف بيع وتوزيع ومصاريف إدارية وعمومية وتكاليف إنتاج .ويتم
تحميل تكاليف اإلنتاج بكامل تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة .ويتم تصنيف المصروفات الناتجة من
مجهودات الشركة المتعلقة في عمليات تسويق وبيع المنتجات التامة الصنع في بند مستقل تحت مسمى مصاريف البيع والتسويق.
ويتم تصنيف المصاريف المباشرة وغير المباشرة األخرى المتعلقة باإلدارة والتي ال تتعلق بوظيفة اإلنتاج أو وظيفة البيع والتسويق
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كمصاريف إدارية وعمومية .ويتم توزيع المصاريف المشتركة إذا دعت الحاجة لذلك بين المصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف البيع
والتسويق وتكاليف اإلنتاج على أساس ثابت .ويتم تطبيق مبدأ االستحقاق في تحميل الفترة المالية بالمصروفات اإلدارية والعمومية
ومصاريف البيع والتسويق.
ترجمة العمالت األجنبية
تظهر القوائم المالية األولية المرفقة بالريال السعودي ،ويتم استخدام سعر التحويل المناسب لترجمة العمليات أو األرصدة التي تتم
بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفقًا لألسعار السائدة حين إجراء المعامالت .ولم ينتج عن هذا التحويل أية أرباح أو خسائر ذات
صبغة جوهرية.

نتائج العمليات
الشكل رقم ( :)43نتائج العمليات للمجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
المبالغ بآالف الرياالت السعودية
المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف إدارية وعمومية
صافي دخل العمليات
مصاريف تمويل
إيرادات أخرى
صافي الربح قبل الزكاة
الزكاة
صافي الربح

2004م

2005م

2006م

معدل النمو السنوي
المركب 2006-2004م

1,246,048
()658,365
587,683
()8,355
()17,355
561.973
()11,505
16,842
567,310
()14,220
553,090

1,158,467
()747,088
411,379
()6,360
()11,835
393.184
()5,528
37,738
425,394
()10,605
414,789

1,573,933
()1,004,431
569,502
()3,151
()16,860
549,491
()1,050
56,244
604,685
()17,735
586,950

%12.39
%23.52
(%)1.56
(%)38.59
(%)1.44
(%)1.12
(%)69.79
%82.74
%3.24
%11.68
%3.02

المصدر :البيانات المالية اإلدارية المراجعة

ً
مقارنة بأسعار البنزين
اإليرادات وصافي أرباح المجموعة
يقدم الجدول التالي تحليل مصادر اإليرادات في المجموعة مقارنةً بأسعار البنزين عن كل من األعوام المالية المنتهية في  2004و2005و
2006م.
الشكل رقم ( :)44تحليل مصادر إيرادات المجموعة مقارنة بأسعار البنزين
المبالغ بآالف الرياالت السعودية
المبيعات
النمو السنوي
صافي الربح
صافي هامش الربح
متوسط سعر البنزين (ريال سعودي لكل طن)
التغير في سعر البنزين

2004م

2005م

2006م

معدل النمو السنوي
المركب 2006-2004م

1,246,048
%54
553,090
%44.4
3,158
%75.8

1,158,467
(%)7
414,789
%35.8
3,149
%0.3-

1,573,933
%36
586,950
%37.3
3,526
%12.0

%12.39
ال ينطبق
%3.02
ال ينطبق
%5.67
ال ينطبق

المصدر :البيانات المالية اإلدارية المراجعة

سجلت المبيعات معدل نمو سنوي مركب قدره  %12للسنوات الثالث المالية المنتهية في 2006م ،ويعود ذلك بسبب رئيس للزيادة
في أسعار بيع البنزين ومشتقاته .حيث ارتفع سعر بيع البنزين بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %6بين 2004م و2006م (حسب أسعار
السوق العالمية) بسبب زيادة الطلب العالمي على البنزين في الثالثة أعوام المنتهية في 2006م عن كمية العرض( .فض ً
ال أنظر «صناعة
البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية – البنزين ومشتقاته») .ومن المهم ذكره أنه في عام 2005م هبطت مبيعات الشركة
وذلك لسببين وهما ارتفاع سعر البنزين وإغالق المصنع لمدة  28يومًا في شهر أبريل من عام 2005م إلجراء صيانة دورية مجدولة وتغير
المحفز الكيميائي المستخدم في عمليات اإلنتاج.
وتقوم الشركة بتصدير معظم إنتاجها إلى الخارج ،حيث نمت حصة إيرادات التصدير من إجمالي المبيعات من  %75.9في عام 2004م إلى
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 %76.3في عام 2006م ،أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %12.7بالمقارنة مع معدل نمو سنوي مركب للمبيعات المحلية قدره .%11.5
الشكل رقم ( :)45إيرادات المجموعة المحلية والتصدير
2004م

2005م

2006م

معدل النمو السنوي
المركب 2006-2004م

1,246,048
300,270
945,778
%24.10
%75.90

1,158,467
263,530
894,938
%22.75
%77.25

1,573,933
373,530
1,200,403
%23.73
%76.27

%12.39
%11.53
%12.66
ال ينطبق
ال ينطبق

المبالغ بآالف الرياالت السعودية
المبيعات
المبيعات المحلية
مبيعات التصدير
نسبة المبيعات المحلية من إجمالي المبيعات
نسبة مبيعات التصدير من إجمالي المبيعات
المصدر :البيانات المالية اإلدارية المراجعة

تحليل اإليرادات
البنزين
تقوم شيفرون السعودية ببيع كامل إنتاجها من مادة البنزين ،باستخدام تقنية أروماكس ( )®Aromaxالمرخصة من قبل شيفرون
فيليبس ،في السوق المحلي ،حيث سجلت مبيعات مادة البنزين  %36من إجمالي المبيعات في عام 2006م مقارنةً بــ  %42في عام 2004م،
ويعود هذا االنخفاض بسبب الزيادة في سعر بيع السايكلوهكسين مقارنةً بالبنزين (فض ً
ال أنظر “مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي
ونتائج العمليات – إيرادات السايكوهكسين”) .يشمل الجدول أدناه على تحليل إيرادات البنزين للسنوات المالية 2004م و2005م و2006م.
الشكل رقم ( :)46إيرادات البنزين
2004م

2005م

2006م

معدل النمو السنوي
المركب 2006-2004م

523,584
300,270
3,158

502,459
263,530
3,149

563,199
373,530
3,526

%3.71
%11.53
%5.67

إيرادات البنزين
حجم اإلنتاج (بالطن)*
اإليرادات (ألف ريال سعودي)
متوسط سعر البنزين (ريال سعودي لكل طن)
المصدر :البيانات المالية اإلدارية المراجعة
* يشمل المبيعات الخارجية ويستخدم لإلنتاج السايكلوهكسين

لقد نمت إيرادات البنزين بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %11.5بين 2004م و2006م ،وذلك بشكل أساسي لزيادة أسعار البيع من  3,158ريال
سعودي للطن في عام 2004م لتصل لــ  3,526ريال سعودي للطن في عام 2006م .وتعود الزيادة في األسعار لعدة عوامل من أهمها ارتفاع
متوسط أسعار النفط الخام (مزيج غرب تكساس) من  41دوالر أمريكي للبرميل في 2004م ليبلغ  66دوالر أمريكي في عام 2006م.
وفي 2005م ،انخفض إنتاج البنزين ليبلغ  502آلف طن في العام ،وذلك لتوقف وحدات اإلنتاج لمدة  28يومًا في شهر أبريل من عام 2005م
إلجراء صيانة دورية مجدولة ،مما أدى إلنخفاض إيرادات البنزين من  300.3مليون ريال سعودي في عام 2004م لـ  263.5مليون ريال سعودي
في عام 2006م.
السايكلوهكسين
تقوم شيفرون السعودية ببيع كامل إنتاجها من مادة السايكلوهكسين في منطقة أوروبا ( )%85و منطقة الصين والشرق األقصى
( ،)%15وذلك عبر اتفاقيات البيع والتسويق مع شيفرون فيليبس (فض ً
ال أنظر «ملخص االتفاقيات الهامة  -اتفاقيات البيع والتسويق»).
ويشمل الجدول أدناه على تحليل إيرادات السايكلوهكسين للسنوات المالية 2004م و2005م و2006م.
الشكل رقم ( :)47إيرادات السايكلوهكسين
إيرادات السايكلوهكسين
حجم اإلنتاج (بالطن)
اإليرادات (ألف ريال سعودي)
متوسط سعر السايكلوهكسين (ريال سعودي لكل طن)

2004م

2005م

2006م

معدل النمو السنوي
المركب 2006-2004م

346,313
601,209
3,274

325,914
520,509
3,225

355,867
680,036
3,991

%1.37
%6.35
%10.41

المصدر :البيانات المالية اإلدارية المراجعة

لقد نمت إيرادات السايكلوهكسين بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %6.4بين 2004م و2006م ،وذلك بشكل أساسي لزيادة أسعار
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البيع من  3,274ريال سعودي للطن في عام 2004م لتصل لــ  3,991ريال سعودي للطن في عام 2006م (المرتبط بسعر بيع البنزين).
وفي عام 2004م ،قامت شيفرون السعودية بإعادة توجيه طاقتها اإلنتاجية من البنزين إلنتاج السايكلوهكسين ،األكثر ربحيةً من
حيث هامش إجمالي الربح للمنتج ،ونتج عن ذلك زيادة حجم اإلنتاج بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %1.4بين 2004م و2006م .وفي
2005م ،انخفض إنتاج شيفرون السعودية من السايكلوهكسين ليصل لــ  326ألف طن وذلك بسبب صيانة دورية مجدولة لمدة
 28يومًا في شهر أبريل من عام .2005
غازولين المركبات
إن غازولين المركبات عبارة عن منتج ثانوي من عملية إنتاج مادة البنزين .ويتميز هذا المنتج بنسبة عالية من األوكتين مما يجعله منتج
صالح االستخدام لمزيج وقود المركبات .وتقوم شيفرون السعودية ببيع معظم إنتاجها إلى دول مجاورة (دول الخليج العربي) .وقد نمت
صناعة مزج الغازولين في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل كبير وتعمل وحدات مزج الغازولين هذه على تزويد سوق دولة اإلمارات
وأسواق دول الخليج العربية األخرى وشرق أفريقيا وجنوب آسيا باحتياجاتها .يشمل الجدول أدناه على تحليل إيرادات غازولين المركبات
للسنوات المالية 2004م و2005م و2006م.
الشكل رقم ( :)48إيرادات غازولين المركبات
إيرادات غازولين المركبات
حجم اإلنتاج (بالطن)
اإليرادات (ألف ريال سعودي)
متوسط سعر غازولين المركبات (ريال سعودي لكل طن)

2004م

2005م

2006م

معدل النمو السنوي
المركب 2006-2004م

447,775
344,567
1,403

462,420
374,428
1,856

489,676
520,367
2,300

%4.57
%22.90
%28.00

المصدر :البيانات المالية اإلدارية المراجعة

لقد نمت إيرادات غازولين المركبات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %22.9بين 2004م و2006م ،وذلك بسبب:
• ارتفاع متوسط سعر غازولين المركبات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %28بين 2004م و2006م ليبلغ  2,300ريال سعودي للطن في
عام 2006م .زيادة حجم إنتاج غازولين المركبات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %4.6بين 2004م و2006م ليبلغ  489,676طن في عام
2006م.
كلفة المبيعات وإجمالي الربح
يعكس الجدول أدناه تكلفة المبيعات وإجمالي الربح الموحد للشركة للسنوات المالية 2004م و2005م و2006م.
الشكل رقم ( :)49تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
المبالغ بآالف الرياالت السعودية
المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
إجمالي هامش الربح

2004م

2005م

2006م

معدل النمو السنوي
المركب 2006-2004م

1,246,048
()658,365
587,683
%47.2

1,158,467
()747,088
411,379
%35.5

1,573,933
()1,004,431
569,502
%36.2

%12.39
%23.50
(%)1.60
(*%)11

المصدر :البيانات المالية المراجعة
* التغير بين إجمالي هامش الربح بين عام 2004م و2006م.

لقد ازدادت تكاليف المبيعات بنسبة أكثر من اإليرادات خالل األعوام من 2004م و2006م ،مما أدى إلنخفاض إجمالي هامش الربح من  %47.2في
عام 2004م إلى  %36.2في عام 2006م ،وذلك بسبب الزيادة في تكلفة المواد الخام بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %22.9بين 2004م و2006م.
ويعود التحسن الطفيف في هامش الربح في عام 2006م للزيادة في حجم اإلنتاج بنسبة  %9.1مقارنةً بالعام 2005م البالغ  1,290,793ليصل
لـ  1,408,742في عام 2006م.
تكلفة المبيعات
يعكس الجدول التالي تكلفة المبيعات الموحدة للشركة للسنوات المالية 2004م و2005م و2006م.
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الشكل رقم ( :)50تكلفة إيرادات الشركة
المبالغ بآالف الرياالت السعودية
المواد الخام
التكاليف الثابتة
التكاليف المتغيرة
2
أخرى
إجمالي تكلفة المبيعات

2004م

2005م

2006م

521,198
122,766
22,745
()8,344
658,365

617,574
136,986
27,461
()34,933
747,088

831,284
138,395
34,752
0
1,004,431

معدل النمو السنوي
المركب 2006-2004م
%26.29
%6.17
%23.61
%23.52

 2تشمل المبيعات الداخلية بين وحدات اإلنتاج .المصدر :البيانات المالية اإلدارية المراجعة

الشكل رقم ( :)51تكلفة إيرادات الشركة ( )%من المبيعات
المبالغ بآالف الرياالت السعودية

2004م

2005م

2006م

التغير 2006-2004م

المواد الخام
التكاليف الثابتة
التكاليف المتغيرة
أخرى
إجمالي تكلفة المبيعات

%41.8
%9.9
%1.8
(%)0.7
%52.8

%53.3
%11.8
%2.4
(%)3.0
%64.5

%52.82
%8.79
%1.49
%0
%63.10

%12.41
(%)5.77
(%)9.02

المصدر :البيانات المالية اإلدارية المراجعة

ويعود سبب التحسن في نسبة إجمالي الربح بشكل أساسي إلى انخفاض تكلفة اإليرادات إلى نسبة  %64.5من اإليرادات (من %68.7
في عام 2003م) ،بسبب اقتصاديات الوفرة الناتجة عن زيادة اإلنتاج .ويوضح الجدول التالي العالقة بين اإلنتاج وإجمالي تكلفة المبيعات
للسنوات المالية 2004م و2005م و2006م.
الشكل رقم ( :)52العالقة بين حجم اإلنتاج وتكلفة المبيعات
العالقة بين حجم اإلنتاج وتكلفة
2005م
2004م
المبيعات
1,290,793
1,317,672
حجم اإلنتاج (بالطن)
إجمالي تكلفة المبيعات ( %من المبيعات)

%52.8

2006م

معدل النمو السنوي المتراكم 2006-2004م

1,408,742

%3.40

%64.5

(*%)4.2

المصدر :البيانات المالية اإلدارية المراجعة
* التغير بين 2004م و2006م

الدخل من العمليات
الشكل رقم ( :)53دخل العمليات
دخل العمليات
المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف إدارية وعمومية
صافي دخل العمليات

قائمة الدخل (بأالف الرياالت السعودية)
2006م
2005م المعدلة
2004م المعدلة
1,573,933
1,158,467
1,246,048
)(1,004,431
)(747,088
)(658,365
569,502
411,379
587,683
)(3,151
)(6,360
)(8,355
)(16,860
)(11,835
)(17,355
549,491
393.184
561.973

معدل النمو السنوي
المتراكم 2006-2004م
%12.39
%23.52
(%)1.56
(%)38.59
(%)1.44
(%)1.12

المصدر :القوائم المالية المراجعة.
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يشتمل الجدول أدناه على تحليل لمصاريف العمليات للسنوات المالية  2004و 2005و2006م.
الشكل رقم ( :)54مصاريف العمليات
مصاريف العمليات
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف إدارية وعمومية
إجمالي مصاريف العمليات

مصاريف العمليات ( %من اإليرادات)
2006م
2005م
2004م
%0.2
%0.55
%0.67
%1.1
%1.02
%1.39
%1.3
%1.57
%2.06

التغير
(%)0.47
(%)0.29
(%)0.76

المصدر :القوائم المالية المراجعة.

حققت المجموعة وفورات بسيطة في مصاريف العمليات خالل األعوام من  2004و2006م ،حيث انخفض إجمالي مصاريف العمليات كنسبة
مئوية من اإليرادات بنسبة . %0.76
الدخل قبل الزكاة
الشكل رقم ( :)55الدخل قبل الزكاة
الدخل قبل الزكاة
صافي دخل العمليات
مصاريف تمويل
إيرادات أخرى
صافي الربح قبل الزكاة

الدخل قبل الزكاة (بآالف الرياالت السعودية)
2006م
2005م
2004م
549,491
393.184
561.973
)(1,050
)(5,528
)(11,505
56,244
37,738
16,842
604,685
425,394
567,310

معــــدل النمو السنوي
المتراكم -2004م2006
(%)1.12
(%)69.79
%82.74
%3.24

المصدر :القوائم المالية المراجعة.

مصاريف التمويل تمثل مصاريف (فوائد) القروض طويلة األجل ممنوحة لشركة شيفرون فيليبس السعودية لتمويل رأس المال الغير
عامل ،كما أن هذه القروض طويلة األجل تم الحصول عليها مقابل رهن المصنع والمعدات وبضمانات من المجموعة السعودية لالستثمار
الصناعي تعادل  %50من حصتها في رأس مال شركة شيفرون فيليبس السعودية وقروض ممنوحة لشركة الجبيل شيفرون فيليبس
لتمويل إنشاءات المصنع (فض ً
ال أنظر “ملخص االتفاقيات الهامة – اتفاقيات التمويل”) .ويرجع السبب النخفاض مصاريف التمويل لقيام
شيفرون السعودية بسداد جزء من القروض التجارية المشتركة وسداد أخر دفعة من قرض شيفرون السعودية لصندوق التنمية
الصناعية السعودي .أما اإليرادات أخرى فتتكون من إيرادات استثمارات قصيرة األجل (سندات التنمية الحكومية السعودية) وإيرادات
ودائع بنكية .و يرجع النمو في اإليرادات األخرى إلى االرتفاع في متوسط العائد على السندات الحكومية التنمية السعودية من  %2في
عام 2004م إلى  %5في عام 2006م.
صافي الدخل
الشكل رقم ( :)56صافي الدخل
صافي الدخل
صافي الربح قبل الزكاة
الزكاة
صافي الربح
ربح السهم 9بالريال السعودي

قائمة الدخل (بآالف الرياالت السعودية)
2006م
2005م
2004م
604,685
425,394
567,310
)(17,735
)(10,605
)(14,220
586,950
414,789
553,090
2.61
1.84
2.46

معدل النمو السنوي
المتراكم 2006-2004م
%3.24
%11.68
%3.02
%3.00

المصدر :القوائم المالية المراجعة.
 -9تم حسابه ،خالل السنوات  ، 2004و  ، 2005و 2006م ،على أساس إجمالي عدد األسهم وقدرها  225مليون سهم.

نتيجة لنمو المبيعات وثبات المصاريف وزيادة اإليرادات اآلخرى ،ازداد صافي الدخل من  553.1مليون ريال سعودي في العام 2004م إلى
 587.0مليون ريال سعودي في العام 2006م ،أي بمعدل نمو سنوي متراكم نسبته  %3.0في تلك الفترة ،ليرتفع ربح للسهم الواحد إلى 2.61
ريال سعودي .بينما في عام 2005م هبطت أرباح الشركة نتيجة إرتفاع االسعار و وقوف عمل المصنع  28يومًا إلجراء صيانة دورية مجدولة
سابقًا.
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التدفقات النقدية والسيولة
نتج عن تطبيق استراتيجية الشركة في إقامة مشاريع توسعة وزيادة المبيعات إلى توافر تدفقات نقدية كافية لتمويل مشاريع توسع
مستقبلية .الجدول التالي يلخص مصادر التمويل والبنود التي تم الصرف فيها خالل الفترة 2006 -2004م
الشكل رقم ( :)57التدفقات النقدية
التدفقات النقدية
صافي ربح السنة
إستهالكات
إطفاءات
تسويات سنوات سابقة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
التدفقات النقدية التشغيلية قبل رأس المال العامل
تغيرات في رأس المال العامل
التدفقات النقدية التشغيلية
تحويل وشراء ممتلكات ومعدات
صافي التغير في االستثمارات قصيرة األجل
صافي التغير في النفقات اإلدارية المؤجلة
مشاريع تحت التنفيذ
التدفقات النقدية في األنشطة االستثمارية
صافي التغير في القروض طويلة األجل
عالوة إصدار محولة إلى االحتياطي النظامي
الزيادة في رأس المال
توزيع أرباح
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في أرصدة النقد ولدى البنوك
أرصدة النقد ولدى البنوك في بداية السنة
أرصدة النقد ولدى البنوك في نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية (بآالف الرياالت السعودية)
2006
2005م
2004م
586,950
414,789
553,090
56,327
57,015
56,089
12,456
15,475
6,262
)(889
)(359
)(1,790
3,330
408
768
658,174
487,328
614,419
113,392
)(15,934
40,351
771,566
471,394
654,770
)(6,841
)(3,694
)(2,803
136,300
30,791
)(107,126
)(24,000
)(8,754
)(6,507
)(1,204,568
)(672,731
)(115,551
)(1,099,109
)(654,388
)(231,987
461,582
157,181
16,991
)(96,000
)(2,200
461,582
157,181
)(81,209
134,078
()25,813
341,574
469,045
494,858
153,284
603,123
469,045
494,858

معدل النمو السنوي
المتراكم 2006-2004م
%3.02
%0.21
%41.04
(%)29.53
%108.23
%3.50
%67.63
%8.55
%56.22
ال ينطبق
%92.05
%222.87
(%)117.66
%421.21
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
(%)37.35
%74.93
%10.40

المصدر :القوائم المالية المراجعة.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
تأثرت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بشكل رئيس خالل الثالث سنوات بالزيادة في صافي أرباح الشركة ،والتي زادت بزيادة
أسعار بيع منتجات الشركة .وعلى الرغم من أن التدفقات النقدية من العمليات (وقبل إدخال التغييرات في رأس المال العامل) قد
ارتفعت من  614مليون ريال سعودي خالل عام 2004م إلى  658مليون ريال سعودي خالل عام 2006م ،كما أن قدرة الشركة على إدارة
متطلبات رأس المال العامل السنوية ،قد أدى لنمو التغيرات في رأس المال العامل من  40مليون ريال سعودي في 2004م ليبلغ  113مليون
ريال سعودي في 2006م.
وبالرغم من ارتفاع المبيعات وأسعار المواد الخام ،فقد سجلت الدورة النقدية تحسنًا ملحوظا ،فقد انخفضت أيام الدورة النقدية من 74
يوما في 2004م بمعدل نمو سنوي متراكم قدره ( )%39خالل فترة الثالث سنوات الماضية لتبلغ  28يوما في 2006م .وتتكون معظم الذمم
المدينة من عمليات بيع شيفرون السعودية عبر اتفاقيات البيع والتسويق مع شيفرون فيليبس (فض ً
ال أنظر “ملخص االتفاقيات الهامة
 اتفاقيات البيع والتسويق”) وقد انخفضت أيام الذمم المدينة من  52يوما في 2004م إلى  24يوما في 2006م .وتمثل الوسائط الكيميائية(المحفز الكيميائي المستخدم في عملية اإلنتاج) النسبة األكبر من إجمالي المخزون ،إال أن شيفرون السعودية قامت بإدارة مخزونها
بكفاءة حيث قامت ببرمجة اإلنتاج حسب متطلبات السوق ،وذلك بإعادة توجيه الطاقات اإلنتاجية بحسب متغيرات الطلب العالمي،
وبتخزين متوسط شهرين ونصف من احتياجاتها من الوسائط الكيميائية والمخزون تام الصنع .ونتج عن ذلك انخفاض أيام المخزون
من  66يوم في 2004م ليصل لــ  29يوما في 2006م

.
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الشكل رقم ( :)58فترة دوران النقدية

فترة دوران النقدية
الذمم المدينة
المخزون
الذمم الدائنة
أيام الدورة النقدية

2004م
60
66
52
74

فترة دوران النقدية (باأليام)
2005م
44
72
62

2006م
23
29
24

(%)38.09
(%)33.71
(%)32.06

54

28

(%)38.49

معدل النمو السنوي المتراكم
2006-2004م

المصدر :القوائم المالية المراجعة

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
الشكل رقم ( :)59تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
تحويل وشراء ممتلكات ومعدات
العائد من بيع ممتلكات ومعدات
صافي التغير في االستثمارات في السندات الحكومية
صافي التغير في النفقات االيرادية المؤجلة
مشاريع تحت التنفيذ
صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

م2004
()2,803
0
()107,126
()6,507
()115,551
()231,987

آالف الرياالت
م2005
()3,694
0
30,791
()8,754
()672,731
()654,388

م2006
()9,074
2,233
136,300
()24,000
()1,204,568
()1,099,109

المصدر :الشركة

تشمل التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بشكل أساسي من مشاريع تحت التنفيذ واستثمارات قصيرة اآلجل في
سندات التنمية الحكومية السعودية .وتمثل مشاريع تحت التنفيذ جزء من إستراتيجية الشركة في التوسع في أعمالها ،حيث
إن مصنع شركة الجبيل شيفرون فيليبس قيد اإلنشاء حال ًيا ،ومن المتوقع أن يبدأ عملياتها التشغيلية في بداية عام 2008م.
َ
وسيقوم مصنع الجبيل شيفرون بتصنيع وتسويق مواد كيماوية أساسية تشمل البروبلين واإليثيل بنزين ومونومر الستايرين.
ال أنظر “وصف أعمال الشركة – وصف الشركات التابعة – شركة الجبيل شيفرون فيليبس”) .كما تقوم الشركة ،عبر شيفرون
(فض ٍ
السعودية ،بزيادة الطاقة اإلنتاجية في مصنعها القائم( .فض ً
ال أنظر “وصف أعمال الشركة – وصف الشركات التابعة – شركة
شيفرون فيليبس السعودية”).
أما االستثمارات قصيرة األجل ،فهي استثمارات للفوائض النقدية للشركة في االستثمار في سندات التنمية الحكومية السعودية.
الشكل رقم ( :)60تفاصيل اإلستثمارات في السندلت الحكومية
تفاصيل اإلستثمارات في السندلت الحكومية
شراء  /استخدام اموال
بيع  /مصادر اموال
صافي نقد متحصل من استثمار في سندات حكومية

آالف الرياالت
9
2006م
730,155
866,455
136,300

المصدر :الشركة

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
قامت الشركة ،عبر الشركات التابعة ،بتمويل متطلبات رأس المال العامل بها وخطة االستثمارات الرأسمالية من خالل مزيج من التمويل
الرأسمالي ومجموعة من القروض الطويلة اآلج��ل .ولتمويل جزء من تكلفة مشروع الجبيل شيفرون تم الدخول في عام 2004م في
اتفاقيات تمويل مع كل من صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي وعدد من البنوك التجارية السعودية
واإلقليمية والدولية بشروط تجارية تقليدية (فضال أنظر «ملخص االتفاقيات الهامة – اتفاقيات التمويل») .وفي 2006م ،كان مجموع القروض
 1,091مليون ريال سعودي عن طريق عدد من البنوك التجارية السعودية واإلقليمية والدولية بشروط تجارية تقليدية .وفي عام 2004م،
تمت زيادة رأس مال الشركة إلى  1,800مليون ريال سعودي عن طريق توزيع سهم واحد لكل سهمين مملوكين من قبل المساهمين
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مما أدى إلى رفع عدد األسهم المدرجة من  120مليون سهم إلى  180مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
وفي عام 2005م ،تمت زيادة رأس مال الشركة إلى  2,250مليون ريال سعودي عن طريق توزيع سهم واحد لكل  4أسهم مملوكين من
قبل المساهمين مما أدى إلى رفع عدد األسهم المدرجة من  180مليون سهم إلى  225مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ  10رياالت سعودية
للسهم الواحد.
الشكل رقم ( :)61تفاصيل التغيرات في األنشطة التمويلية

صافي التغير في القروض طويلة األجل*
توزيعات أرباح
مكافأة اعضاء مجلس االدارة
صافي النقد (المستخدم) /المحصل من انشطة التمويل

2004م
16,991
()96,000
()2,200

آالف الرياالت
2005م
157,181
0
0

تفاصيل التغيرات في األنشطة التمويلية

2006م
461,582
0
0

()81,209

157,181

461,582

مصدر (استخدام) التمويل:
صندوق االستثمارات العام

78,019

323,231

142,500

()9,730
()51,298
16,991

()58,749
()107,301
157,181

141,249
177,833
461,582

قروض من بنوك تجارية
صندوق التنمية الصناعية السعودي
صافي التغير في القروض طويلة األجل
المصدر :الشركة

القروض طويلة األجل
فيما يلي ملخص بأرصدة القروض طويلة األجل كما في  30يونيو:
الشكل رقم ()62
ملخص بأرصدة القروض طويلة األجل
قرض صندوق اإلستثمارات العامة
قروض من بنوك تجارية
قرض من صندوق التنمية الصناعي السعودي
إجمالي القروض الممنوحة

2006م
543,750
150,000
98,150
791,900

2007م
543,750
468,750
320,000
1,332,500

المصدر :الشركة

تمثل القروض طويلة األجل قروض ممنوحة لشركة الجبيل شيفرون فيليبس لتمويل إنشاءات المصنع،كما أن هذه القروض الطويلة
األجل تم الحصول عليها مقابل رهن المصنع و المعدات و بضمانات من المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي تعادل  %50من حصتها
في رأس المال .عدا ذلك ال تمتلك الشركة أي قروض أو ديون أخرى.

التعهدات وااللتزامات المحتملة
التزمت المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بمبلغ  167مليون ريال سعودي باعتبارها شريك بنسبة  %50في شركة شيفرون
بناء على قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد مصاريف رأسمالية مستقبلية للشركة يبلغ إجماليها  334مليون
فيليبس السعودية وذلك ً
ريال سعودي كما في  31ديسمبر  608( 2006مليون ريال سعودي في  31ديسمبر  )2005لغرض إنشاء مشاريع معينة ،كما التزمت المجموعة
السعودية لالستثمار الصناعي بتمويل إضافي لمشروع شركة الجبيل شيفرون فيليبس بقيمة  206.250.000مليون ريال سعودي من خالل
ضمان بنكي مقابل رهن سندات حكومية بنفس القيمة.

48

قائمة المركز المالي للشركة
تفاصيل القوائم المالية للشركة موضحة في الجدول التالي:
الشكل رقم ( :)63قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي (بآالف الرياالت السعودية)
2006م
2005م
2004م

معدل النمو السنوي
المتراكم 2006-2004م

نقد في الصندوق ولدى البنوك

494,858

469,045

603,123

%10.40

ذمم مدينة

204,726

139,200

97,979

(%)30.82

مخزون

119,558

147,041

79,382

(%)18.52

استثمارات قصيرة األجل

787,829

757,038

620,738

(%)11.24

8,245

15,652

18,605

%50.22

41

235

162,045

%6186.75

إجمالي الموجودات المتداولة

1,615,257

1,528,211

1,581,872

(%)1.04

نفقات إدارية مؤجلة – صافي

37,751

31,030

42,574

%6.20

مشاريع تحت الدراسة والتنفيذ

198,426

871,157

2,026,738

%219.59

ممتلكات ومعدات – صافي

823,646

770,325

769,787

(%)3.32

إجمالي الموجودات

2,675,080

3,200,723

4,420,971

%28.56

94,677

126,031

65,627

(%)16.74

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

101,051

59,044

-

ال ينطبق

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

190,022

112,292

341,970

%34.15

إجمالي المطلوبات المتداولة

385,750

297,367

407,597

%2.79

قروض طويلة األجل

370,812

570,000

1,090,626

%71.50

مخصص تعويض نهاية الخدمة

5,792

6,200

9,530

%28.27

إجمالي المطلوبات

762,354

873,567

1,507,753

%40.63

رأس المال المدفوع

1,200,000

1,800,000

2,250,000

%36.93

االحتياطي النظامي

113,541

154,889

135,852

%9.38

األرباح المبقاة

599,185

372,267

527,366

(%)6.18

إجمالي حقوق المساهمين

1,912,726

2,327,156

2,913,218

%23.41

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

2,675,080

3,200,723

4,420,971

%28.56

إيرادات مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

ذمم دائنة

المصدر :القوائم المالية المراجعة

وقد نما إجمالي موجودات الشركة بمعدل نمو سنوي متراكم بلغ  ،%29وبلغ حوالي  4,421مليون ريال سعودي في عام 2006م مقارنة بمبلغ
 2,675مليون ريال سعودي في 2004م .وشكلت المشاريع تحت الدراسة والتنفيذ  %46من إجمالي موجودات الشركة في نهاية عام 2006م،
وتتكون هذه بصورة رئيسية من بعض األعمال اإلنشائية في كل من شيفرون السعودية والجبيل شيفرون وتطوير ودراسة السعودية
ال أنظر «وصف أعمال الشركة – وصف الشركات التابعة») .وشكلت الممتلكات والمعدات حوالى  %17من إجمالي موجودات
للبوليمرات (فض ٍ
الشركة في نهاية عام 2006م ،وتتكون الممتلكات والمعدات بشكل رئيس من ثالث وحدات إلنتاج البنزين والسايكلوهسين وغازولين
المركبات .كما شكلت االستثمارات قصيرة األجل  %14من إجمالي الموجودات ،وتتكون من استثمارات الشركة في السندات الحكومية،
حيث تقوم الشركة باستثمار الفائض النقدي من عملياتها في االستثمار في السندات الحكومية.
تم زيادة رأسمال الشركة إلى  1,800مليون ريال سعودي في عام 2005م من  1,200مليون ريال سعودي في 2004م عن طريق توزيع سهم واحد
لكل سهمين مملوكين من قبل المساهمين مما أدى إلى رفع عدد األسهم المدرجة من  120مليون سهم إلى  180مليون سهم بقيمة
اسمية تبلغ  10رياالت سعودية للسهم الواحد .كما قامت الشركة في عام 2006م من زيادة رأس مال الشركة إلى  2,250مليون ريال سعودي
عن طريق توزيع سهم واحد لكل  4أسهم مملوكين من قبل المساهمين مما أدى إلى رفع عدد األسهم المدرجة من  180مليون سهم
إلى  225مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ  10رياالت سعودية للسهم الواحد.
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وتؤكد الشركة أنه ال رأسمالها وال رأسمال أي من شركات المجموعة مشمول بحق خيار .وفيما يلي المؤشرات الرئيسية لهيكل رأس مال
الشركة للفترة من عام 2004م وحتى 2006م.
الشكل رقم( :)64تفاصيل بعض بنود الميزانية:

بآالف الرياالت السعودية

تفاصيل بعض بنود الميزانية

2006
411,154
209,584
620,738

استثمار في سندات التنمية الحكومية لدى البنك العربي
استثمار في سندات التنمية الحكومية لدى سامبا
قروض طويلة االجل:
قرض صندوق االستثمارات العامة
قروض من بنوك تجارية
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

543,750
346,875
200,001
1,090,626

مشاريع تحت التنفيذ:
مشاريع تحت التنفيذ ألعمال شركة الجبيل شيفرون
مشاريع تحت التنفيذ ألعمال شركة سعودي شيفرون
مشاريع تحت التنفيذ ألعمال السعودية للبوليمرات

1,660,063
343,691
22,984

المصدر :الشركة

الشكل رقم ( :)65المؤشرات الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة
()%

2004م

2005م

2006م

التغير

إجمالي المطلوبات  /إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات  /حقوق الملكية
إجمالي القروض  /حقوق الملكية

%28.5
%39.9
%24.7

%27.3
%37.5
%27.0

%34.1
%51.8
%37.4

%5.6
%11.9
%12.7

المصدر :الشركة

بيان رأس المال العامل
يؤكد مجلس اإلدارة وإدارة الشركة والشركات التابعة بأنه يوجد لدى الشركة والشركات التابعة األموال الكافية لتمويل متطلبات رأس
المال العامل خالل فترة 12شهرًا التي تلي تاريخ إصدار هذه النشرة.
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أهم البيانات المالية كما في  30يونيو 2007م
الشكل رقم ( :)66مؤشرات األداء في الربع الثاني لستة 2006م و2007م بآالف الرياالت السعودية:

مؤشرات الميزانية العمومية
نقد في الصندوق ولدى البنوك
ممتلكات ومعدات
استثمارات قصيرة األجل
إجمالي الموجودات
إجمالي الدين
إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
مؤشرات قوائم الدخل
المبيعات
إجمالي الربح
410
األرباح التشغيلية
صافي الربح
مؤشرات التدفقات النقدية
تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية
تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية
تدفقات نقدية من نشاطات تمويل
صافي التغير في الرصيد النقدي
المؤشرات الرئيسية
نمو (انخفاض) المبيعات
نمو صافي الربح
هامش ربح التشغيل
صافي هامش الربح
511
العائد على حقوق المساهمين
3
ربح السهم (بالريال)
613
ربح السهم النقدي الموزع (بالريال للسهم الواحد
األسهم العينية الموزعة (لكل سهم)

2006م
(المراجعة)

2007م
(المراجعة)

نسبة التغير
(2007 -2006م)

459.6
793.1
705.1
3,728
791.9
1,121.2
2,606.8

739.4
1,023.8
514.4
4,621.9
1,332.5
1,739.5
2,882.3

%60.88
%29.09
()%27.05
%23.98
%68.27
%55.15
%10.57

738.9
293.8
259.1
279.7

565.9
195.5
168.6
192.3

()%23.41
()%33.46
()%34.93
()%31.25

365.6
()537.8
162.8
()9.4

159.5
()38
14.7
136.2

()%56.37
()%92.93
()%90.97
ال ينطبق

%35.0
%38.7
%10.7
1.24
ال ينطبق
ال ينطبق

)%(23.41
()31.1
%29.7
%34.8
%6.7
0.85
ال ينطبق
2:1

ال ينطبق
ال ينطبق
()%15.14
()%10.08
()%37.38
()%31.45
ال ينطبق
ال ينطبق

المصدر :القوائم المالية غير المراجعة

حققت الشركة النتائج المالية الموضحة أعاله خالل فترة النصف األول من عام  2007م و من أهم ها:
• نمو سلبي للمبيعات بنسبة  %23.41مقارنةً بنفس الفترة من عام 2006م ،ليبلغ  565.9مليون ريال سعودي في النصف األول من 2007م.
• نبلغ مجموع إجمالي الربح  195.5مليون ريال سعودي في النصف األول من عام 2007م ،بإنخفاض نسبته  %33.46مقارنة بنفس الفترة
من العام الماضي.
• نيرجع االنخفاض في صافي األرباح إلى توقف اإلنتاج في مشروع الشركة األول (شيفرون فيليبس السعودية) ابتداء من األول من
شهر فبراير  ،وذلك لمدة  70يوما  ،لعمل الصيانة الدورية المجدولة  ،وإلنهاء أعمال ربط المشروع األول بالمشروع الثاني  ،وأعمال
التوسعة للمشروع األول  .وقد عاود المشروع اإلنتاج الطبيعي بتاريخ 2007\4\10م .إال أن الفترة المتبقية من شهر إبريل قد خصصت
لتعبئة الخزانات وتكوين احتياطي من المخزون
• نسجل صافي ربح الشركة نموا سلبيًا قدره  %31.25مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،ليبلغ  192.3مليون ريال سعودي.كما أن
صافي هامش الربح للشركة قد انخفضت بنسبة  %3.9لتصل لــ  %34.8في 2007م ،ويعود ذلك لزيادة تكاليف المواد الخام بنسبة %5
مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي .حيث أن الشركة لم تستطع من تمرير تلك الزيادة بشكل مباشر لعمالئها.
األول من شهر فبراير،
• نكما يعود سبب إنخفاض المبيعات وصافي الربح إلى توقف اإلنتاج في شركة شيفرون السعود َية
إبتداء من َ
ً
األول بالمشروع الثاني ،وقد عاود المشروع اإلنتاج
لمدة  70يومًا ،لعمل الصيانة الدور َية المجدولة ،وإنهاء أعمال ربط المشروع َ
وذلك َ
بتاريخ 2007/4/10م.
• ننمت موجودات الشركة بنسبة  %23.98لتبلغ  4,621.9مليون ريال سعودي ،ويعود ذلك بشكل رئيس لزيادة المشاريع تحت التنفيذ.
• نزاد إجمالي القروض المستحقة على الشركة بنسبة  %68.27ليبلغ  1,332.5مليون ريال سعودي .ويعود ذلك لبدء عملية سحب
القروض الممنوحة للجبيل شيفرون من قبل الجهات المقرضة (فض ً
ال أنظر “ملخص االتفاقيات الهامة – اتفاقيات التمويل”) وذلك
لتمويل أعمال اإلنشاء في مشروع الجبيل شيفرون.
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النشاط التجاري الحالي والتوقعات
مع أن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2006م شهدت ارتفاع في مستوى األرباح مقارنة بالعام المالي 2005م من  415مليون ريال إلى 587
مليون ريال ،أي بنسبة قدرها  %41إ ال انه يعتبر عام مميز بالنسبة لصناعة البتروكيماويات بشكل عام .ومن العوامل الرئيسة المؤثرة في هذا
االرتفاع الزيادة في اإلنتاج وأسعار بيع المنتجات .وتتوقع الشركة أن تظل مستويات الربح مميزة مع استمرار أسعار النفط الخام في ارتفاعها.
ولكن يجب األخذ في االعتبار انه في حال ارتفاع مستمر في أسعار المنتجات التي تنتجها الشركة ومجموعة الشركات ،تصبح بعض المنتجات
البديلة اكثر جاذبية لمستهلكي المنتجات النهائية .ولذا ،فإنه ال توجد توقعات بأن تحافظ الشركة على هذا المستوي في المستقبل.

إقرار من اإلدارة حول سالمة المعلومات المالية
لقد تم إعداد التقرير وتحليل المركز المالي ونتائج العمليات من قبل اإلدارة ،وتم اعتمادهما من مجلس اإلدارة .وتعتقد اإلدارة بأنه لم
يطرأ أي تغيير جوهري سلبي على المركز المالي أو توقعات للشركة للسنتين السابقتين وخالل الفترة من  30يونيو 2007م وحتى تاريخ
نشرة اإلصدار .كما تقر بالمسؤولية الكاملة حول صحة ودقة المعلومات وتحليل النتائج المالية ،وتؤكد – بعد إجراء كافة االستفسارات
المعقولة – بأنه تم اإلفصاح عن كافة المعلومات بصورة عادلة ،وأنه لم يتم حذف أي بيانات أو معلومات ينتج عن حذفها أن تكون
التحاليل أعاله مضللة .باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة ،ال يوجد أي رهن أو حقوق أو رسوم على ممتلكات الشركة أو
المجموعة في تاريخ هذه النشرة (فضال أنظر “ملخص االتفاقيات الهامة – اتفاقيات التمويل”).
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في قسم ملخص االتفاقيات الهامة – اتفاقيات التمويل وقسم تقرير مراجعي الحسابات في هذه النشرة ،ال
يوجد لدى الشركة أو الشركات التابعة سحب على المكشوف من الحسابات المصرفية أو التزامات تحت القبول أو ائتمان قبول أو التزامات
شراء تأجيري.
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سياسة توزيع األرباح
يجوز للشركة توزيع أرباح األسهم من صافي الربح السنوي بعد خصم الزكاة ،شرط اقتطاع نسبة ( )%10من صافي الربح بعد خصم الزكاة
وتخصيص هذا المبلغ لالحتياطي النظامي .ويجب على الجمعية العمومية العادية للمساهمين إيقاف اقتطاع هذا المبلغ عندما يبلغ
مجموع االحتياطي النظامي نصف رأس المال المدفوع للشركة.
تتطلب توزيعات لألرباح المقترحة من مجلس إدارة الشركة موافقة الجمعية العامة للمساهمين .إضافة إلى ذلك ،يتعين على المراجعين
القانونيين للشركة اإلعالن بأن اقتراح توزيع األرباح من قبل مجلس إدارة الشركة يتم وفقًا لألنظمة واللوائح الحكومية .ويجب دفع أرباح
األسهم المخطط لتوزيعها على المساهمين وفقًا للمكان والزمان اللذين يحددهما مجلس اإلدارة.
سوف يعتمد إعالن توزيع األرباح على أرباح الشركة ووضعها المالي وظروف األسواق والمناخ االقتصادي العام وعوامل أخرى ،كتحليل
الفرص االستثمارية واحتياجات الشركة إلعادة االستثمار والمتطلبات النقدية والرأسمالية وفرص األعمال ،باإلضافة إلى االعتبارات القانونية
والنظامية األخرى ،وأية قيود تفرض على توزيع األرباح بموجب أية ترتيبات للتمويل عبر االقتراض تنوي الشركة الدخول فيها .ويمكن
للشركة أن تأخذ في االعتبار قواعد توزيع األرباح المتعارف عليها في الشركات السعودية والشركات الرئيسية األخرى العاملة في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات الدولية العاملة في مجال البتروكيماويات.
وحسب النظام األساسي للشركة ،فإن جميع المساهمين يتمتعون بحقوق متساوية فيما يتعلق بأرباح األسهم وتوزيعها .ويحق
للمساهمين في الشركة الحصول على حصص في األرباح الموزعة وفي أية توزيعات أخرى تعلنها الشركة بالتناسب مع األسهم التي
يمتلكونها.
وتعتزم الشركة توزيع أرباح على مساهميها سنويًا بهدف رفع مستوى قيمة استثمارهم في الشركة إلى أقصى درجة ممكنة .لكن
الشركة ال تضمن للمساهمين توزيع أية أرباح فعلية وال تعدهم بأي مبلغ من األرباح التي سيتم توزيعها في أي سنة من السنوات (فض ً
ال
راجع “عوامل المخاطرة ـ توزيع األرباح”).
وسوف تستحق األسهم الجديدة نصيبها من األرباح التي تعلنها الشركة بعد بداية فترة االكتتاب وللسنوات المالية التالية .ويوضح
الجدول التالي ملخصًا لألرباح التي تم اإلعالن عنها خالل السنوات المالية الثالث الماضية.
الشكل رقم ( )67ـ األرباح المعلنة (لكل سهم)
السنة المنتهية
في  31ديسمبر

ربح السهم المعلن
(بالريال)

ربح السهم المعدل
1
(بالريال)

األرباح الموزعة للسهم
الواحد

أسهم منحة

2004م

4.61

2.46

4

2:1

2005م

2.31

1.84

-

4:1

2006م

2.61

2.61

1

-

المصدر:المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
* كما في  30يونيو 2007
 1تم حسابها للسنوات المالية المنتهية 2006 ،2005 ،2004م على أساس إجمالي عدد أسهم يبلغ  225مليون سهم .والشركة تعلن عن وتقوم بتوزيع أرباح عن األسهم على
أساس السنة السابقة للسنة المالية الحالية .ولم تعلن الشركة عن أرباح أسهم للسنة المالية 2005م نظرًا لرسملة الشركة لجزء من أرباحها المتراكمة واحتياطاتها خالل
عام 2005م ،وبذلك أرتفع راس مال أسهمها من  1,800مليون ريال إلى  2,250مليون ريال.
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التمويل والمديونية
الجدول التالي يوضح مكونات رأس مال الشركة كما في  30يونيو 2007م والسنوات المالية المنتهية في 2004م و2005م 2006م .وينبغي
أن يقرأ هذا الجدول مع قسم “مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات” وكذلك تقرير المحاسبين القانونيين بما فيه
اإليضاحات المالية المرفقة به والواردة في مواضع أخرى من هذه النشرة.
الشكل رقم ( :)68رسملة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
كما في  30يونيو
(أالف الرياالت السعودية)
النقدية
إجمالي الدين
صافي المديونية
حقوق المساهمين
رأس مال الشركة
األرباح المبقاة
االحتياطات النظامية
إجمالي حقوق المساهمين
صافي المديونية  /حقوق المساهمين

كما في  31ديسمبر

2007م
(المراجعة)

2004م
(المراجعة)

2005م
(المراجعة)

2006م
(المراجعة)

739.4
1,332.5
()593.1

494.9
471.9
()23.0

469.0
629.0
()160.0

603.1
1,090.1
()487

2,250
477.3
155.0
2,882.4
% 20.5

1.200.0
599.2
113.5
1.912.7
% 1.2

1.800.0
372.3
154.9
2.327.2
%6.9

2,250
527.4
135.9
2,913.2
%16.7

المصدر :البيانات المالية المراجعة

قامت الشركة في 2006م بزيادة رأس مالها من  1,800مليون ريال إلى  2,250مليون ريال من خالل توزيع سهم واحد لكل أربعة أسهم
مملوكة من قبل المساهمين مما أدى إلى رفع عدد األسهم المدرجة من  180مليون سهم إلى  225مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10
رياالت سعودية للسهم الواحد .وتؤكد الشركة أن ك ً
ال من رأس مال الشركة ورأس مال أي شركة تابعة لها ال يخضعان لحق الخيار أو وعد
بالبيع.
ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنه سيكون لدى الشركة موارد مالية لرأسمالها العامل تكفي لفترة ال تقل عن  12شهرا من تاريخ هذه
النشرة  ،آخذين في االعتبار ما يتوفر للشركة وكل واحدة من شركاتها التابعة من أموال في الوقت الحاضر.

54

استخدام متحصالت االكتتاب
يقدر إجمالي متحصالت االكتتاب بنحو  2.25مليار ريال سعودي ،وسوف تخصص منها مبلغ  50مليون ريال للرسوم والمصروفات المتعلقة بطرح
األسهم لالكتتاب ،وذلك يشمل أتعاب كل من المستشار المالي ،مدير االكتتاب ،المستشار القانوني لالكتتاب ،المستشار القانوني لمتعهد
التعهد بالتغطية والمصروفات األخرى المرتبطة باالكتتاب.
التغطية ،المحاسبيين القانونيين ،مستشار الصناعة ،باإلضافة إلى
ُ

استخدام متحصالت االكتتاب
سوف تستخدم كامل متحصالت االكتتاب لغرض تمويل حصة الشركة في رأس مال شركة «السعودية للبوليمرات» فضال راجع («قسم
وصف أعمال الشركة  /أهم التطورات األخيرة للشركة»).
ومن المتوقع ،وفق تقديرات الشركة و شيفرون العربية بأن تبلغ التكلفة اإلجمالية لمشروع البوليمرات  18,671مليون ريال سعودي بما
في ذلك تكاليف عقود اإلنشاء وتكاليف التطوير والتمويل خالل فترة اإلنشاء بما في ذلك المصروفات الطارئة .ومن المتوقع أن يمثل
رأس المال نسبة  %30من تكلفة المشروع  .أما النسبة المتبقية وقدرها  ،%70فسوف يتم تمويلها باستخدام قروض من مؤسسات
التمويل الحكومية وشبه حكوم َية ومن البنوك التجارية السعودية والعالمية.

تسلسل خطوات المشروع المتوقعة
يوضح الجدول التالي تسلسل الخطوات المتوقعة لتنفيذ المشروع.
الشكل رقم ( :)69تنفيذ مشروع البوليمرات المتوقعة
الخطوات
االنتهاء من التصميم الهندسي الكامل للمشروع
تسليم مذكرة المشروع للمقرضين المحتملين وطلب العروض
طلب العروض من مقاولي اإلنشاء
إعادة تقيم تكلفة المشروع
الموافقة النهائية على المشروع من قبل الشركة وشركة شيفرون
العربية
ترسية عقود اإلنشاء
توقيع اتفاقيات القروض

التاريخ المتوقع

مالحظات

الربع األول من عام 2007م
الربع األول من عام 2007م
الربع الثاني من عام 2007م
الربع الرابع من عام 2007م

تم االنتهاء منها
تم االنتهاء منها
تم االنتهاء منها
تم اإلنتهاء منها

الربع الرابع من عام 2007م

تم اإلنتهاء منها

الربع الرابع من عام 2007م
الربع األول من عام 2008م

تم اإلنتهاء منها

المصدر :الشركة

تكلفة المشروع المتوقعة
الشكل رقم ( :)70تكلفة مشروع البوليمرات المتوقعة
البند
تكلفة المشروع
رأس المال العامل االبتدائي
تكاليف التمويل
مصروفات طارئة
إجمالي تكلفة المشروع

مليون ريال سعودي
14,839
1,170
1,823
839
18,671

المصدر :الشركة

تكلفة المشروع
يشمل بند تكلفة المشروع تكلفة عقود الهندسة والتوريد واإلنشاء والتكاليف المرتبطة بالتصميم والتوريد والهندسة وتخطيط
اإلنشاءات وإجراء التشغيل التجريبي ودعمه .وتتضمن أيضًا تكلفة التجهيزات والمعدات والمواد والتوريدات المتعلقة بها.
رأس المال العامل االبتدائي
يتضمن جميع قطع الغيار والمحفزات والمواد الكيميائية الضرورية قبل عملية تشغيل المشروع كما تشمل تكاليف تتعلق باإلعداد
والتطوير والتشغيل التجريبي وبدء المشروع ،ويشمل أيضًا الدراسات التسويقية ودراسات الجدوى االقتصادية وأتعاب المستشارين
والمتطلبات القانونية وجميع المصاريف اإلدارية والعامة.
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تكاليف التمويل
ستبرم الشركة ترتيبات مالية مع مجموعة من المصارف المحلية واإلقليمية والدولية وجهات حكومية وشبه حكومية .وبناء عليه
ستشتمل تكلفة التمويل على عموالت االرتباط واألتعاب المقدمة والفوائد أثناء اإلنشاء ،حيث تشمل تكاليف التمويل:
• فوائد أثناء اإلنشاء بمبلغ  1.234مليون ريال سعودي
• عموالت االرتباط واألتعاب المقدمة بمبلغ  281مليون ريال سعودي
مصروفات طارئة
وتتضمن المصروفات المستجدة خالل فترة إنشاء المشروع.

خطة تمويل المشروع
الشكل رقم ( :)71خطة تمويل مشروع البوليمرات
البند

مليون ريال سعودي

التمويل الرأسمالي

*5,600

صناديق التنمية الحكومية (الصناعي  /االستثمارات)

4,200

التمويل التجاري

6,750

بنك الصادرات األمريكي ()exim
إجمالي التمويل

2,121
18,671

*سوف يتم التمويل الرأس مالي من قبل الطرفين ،الشركة بمبلغ 2,800مليون ريال وكذلك شيفرون فيليبس العربية للبتروكيملويات سوف تدفع  2,800مليون ريال.
و بالتالى سوف يكون المجموع  5,600مليون ريال .علمًا بان التمويل هذا سيتم على مرحلتين  -1سوف تضمن الشركة و الشركة المساهمة رأس المال بمقدار  2.800مليون
ريال لكل منهما و ذلك بنسبة  %50لكل طرفين -2سوف يتم تمويل رأس المال من قبل الشركة المساهمة الجديدة ،وبعد طرحها إلى الجمهور بنسبة  %65و شيفرون
فيليبس العربية بنسبة .%35
المصدر :الشركة

التمويل الرأسمالي
من المخطط أن يمثل التمويل الرأسمالي  %30من إجمالي التمويل .سوف يتم هذا التمويل من قبل الطرفين ،الشركة و شيفرون
بناء على احدث التقديرات  ،فقد تبين ارتفاع كلفة
فيليبس العربية للبتروكيماويات .سوف يدفع كل طرف مبلغ 2,800مليون ريال .وذلك ً
المشروع  ،بحـيث أن حصة المجموعة من رأس المال المطلوبة اآلن  ،سترتفع من مبلغ ( )2,100مليون ريال ،إلى ( )2,800مليون ريال  ،وسيتم
تمويل إجمالي المبلغ من خالل مصدرين:
أ  -اكتتاب حقوق األولوية ،بمبلغ ( )2,250مليون ريال.
ب التدفقات النقدية لدى الشركة  ،بمبلغ ( )550مليون ريال.

  
 - 2ستخصص كامل زيادة رأس المال ،وقدرها ( )2,250مليون ريال ،لمساهمي الشركة المسجلين بسجل المساهمين  ،بتاريخ نهاية
تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  ،التي أوصت بزيادة رأس المال  ،والتي تم عقدها  1429/2/27هـ (الموافق 2008/2/5م).
 - 3يوصي مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة  ،بالموافقة على طرح األسهم بسعر ( )10عشرة رياالت للسهم الواحـد،
بدون عالوة إصدار  ،بحيث يتاح لكل مساهم االكتتاب بسهم واحد  ،عن كل سهم يملكه  ،وبذلك سيتضاعف عدد األسهم المصدرة
من ( )225مليون سهم  ،إلى ( )450مليون سهم.
 -4ستستخدم المجموعة متحصالت زيادة رأس المال  ،لغرض تأسيس شركة مساهمة جـديدة “لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة
قسم وصف أعمال الشركة” ،تساهم بها المجموعـة بنسبة  ،%50وسيطرح الباقي للجمهور  ،وسيتاح للشركة المساهمة الجديدة تم ّلك
 %65من المشروع الثالث  ،في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة  ،%35وستكون القيمة االسمية للسهم عشرة رياالت
أيضا ،بدون عالوة إصدار .كل ذلك سيتم بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العالقة.
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صناديق التنمية الحكومية (الصناعي  /االستثمارات)
وافق مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة على منح قرض طويل األجل لمشروع المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بمبلغ
( )3,000مليون ريال سعودي كحد أقصى أو  %30من إجمالي تكلفة المشروع أيهما أقل .كما أنه من المتوقع أن يتم تمويل الجزء المتبقي
من خالل صناديق التنمية الحكومية (الصناعي /االستثمارات) و أيضًا من قبل صندوق التنمية الصناعي السعودي.
القروض
بناء على المفاوضات التي سيتم إجراؤها مع الجهات الممولة المحتملة ،من المتوقع أن تلتزم الشركة ببعض التعهدات المالية المتعارف
عليها في تمويل المشاريع .وسوف تتضمن هذه التسهيالت تأكيدات وضمانات وتعهدات وحاالت إخالء متعارف عليها في مثل هذا
التمويل ،ومن الممكن أن تتعداها لتطول الحقوق على ممتلكات شركة شيفرون السعودية .كذلك ستحتوى المستندات على شروط
معينة تنطبق على الشركة وعلى عملياتها المالية ومنها احتفاظ الشركة بملكية ال تقل عن  %50من شيفرون السعودية طوال فترة
القروض.
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التعهد بالتغطية
متعهدو التغطية
متعهدو التغطية هم سامبا كابيتال ورياض كابيتال («متعهدي التغظية») و ذلك لعدد  225,000,000سهم تمثل مجموع أسهم
حقوق األولية المطروحة لإلكتتاب بسعر طرح يبلغ  10ريال سعودي للسهم الواحد و بذلك تبلغ قيمة األسهم الجديدة 2,250,000,000
ريال سعودي.

ملخص ترتيبات تعهد التغطية
بيع أسهم الطرح والتعهد بتغطية االكتتاب
بموجب وبعد تحقق أو اإلعفاء من الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين المساهمين البائعين
والشركة ومتعهدوا تغطية االكتتاب:

يتعهد المساهمون البائعون والشركة لمتعهد تغطية االكتتاب بأن يتم بيع األسهم المطروحة لالكتتاب عقب نهاية فترة
االكتتاب («تاريخ التخصيص») للمساهمين المستحقين أو لمتعهد تغطية االكتتاب نفسه في حالة وجود أي أسهم جديدة لم
يتم اإلكتتاب بها أو تخصيصها للمساهمين  .المستحقين.
يتعهد متعهدوا تغطية االكتتاب للشركة بأن يكتتبوا باألسهم التي لم يتم اإلكتتاب بها من إجمالي عدد األسهم المطروحة
في تاريخ التخصيص والموضح أعاله ،وذلك بسعر اإلكتتاب األساسي أي ( 10ريال سعودي كقيمة اسمية من دون عالوة إصدار).
الرسوم والمصاريف
تدفع الشركة لمتعهدي التغطية أتعابا يتم تحديدها بناء على إجمالي قيمة التعهد بالتغطية كما تدفع الشركة الرسوم
والمصاريف (المعقولة) المتعلقة بعملية اإلكتتاب لمتعهدي التغطية.
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األسهم
رأس المال
تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ  2,250,000,000ريال سعودي مقسم إلى 225,000,000سهم عادي متساوية القيمة ،تبلغ قيمة السهم
االسمية لكل منها عشرة ( )10رياالت سعود َية وجميعها أسـهم عادية ،وقد تم دفع قيمة جميع هذه األسهم كاملة .وسوف يتم إصدار
األسهم الجديدة عند تسجيل األسهم في سوق األسهم السعودي ،مما سيزيد رأس مال الشركة بعد عملية االكتتاب إلى  4,500مليون
( )450,000,000سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد.
يجوز للجمعية العمومية غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة (بما فيها هيئة السوق المالية)
أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية ،بشرط أن يكون رأس
المال األصلي قد دفع بأكمله ،وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات .ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ،ويكون للمساهمين األصليين
أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة النقدية .وتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بها بنسبة
ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على
المساهمين األصليين الذي طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه
من األسهم الجديدة ،ويطرح ما يتبقى من األسهم لالكتتاب العام.
بناء على مبررات مقبولة وبعد موافقة هيئة السوق المالية والجهات األخرى المختصة
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية
ً
تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ،وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن
األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات ،وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات .ويبين
القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم
عليه خالل ستين ( )60يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة ،فإذا
اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً ،أو أن تقدم
ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آج ً
ال.
األسهم
تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن يصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي
هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ هذا االحتياطي حده األقصى .والسهم غير قابل للتجزئة ،فإذا
تملكه أشخاص عديدين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص
مسئولون بالتضامن عن االلتزامات المترتبة على ملكية السهم.
ويخضع نقل ملكية األسهم للقواعد واللوائح المنظمة للشركات المدرجة في السوق المالية «تداول» ويعتبر نقل الملكية بخالف ما
تنص عليه هذه األنظمة الغيًا.
حقوق التصويت
لكل مساهم حائز على عشرة ( )10أسهم أو أكثر حق حضور الجمعيات العمومية والتصويت فيها وللمساهم أن يوكل عنه كتابة
مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة (أو أي موظف أو إداري) في حضور الجمعية العمومية نيابة عنه/عنها ،وتحسب األصوات في
الجمعيات العمومية العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماع ،ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة
االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
تصدر قرارات الجمعية العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.
أما قرارات الجمعية العمومية غير العادية فإنها تصدر بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا بزيادة أو
تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماج الشركة في شركة أخرى.
ففي هذه الحالة ال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العمومية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس
اإلدارة ومراقب الحسابات وينبغي على مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات أن يجيب على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة
الشركة للضرر ،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية العمومية التي يكون قرارها في هذا الشأن نافذًاً.
الجمعيات العمومية للمساهمين.
الجمعيات العمومية للمساهمين
الجمعية العمومية المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة.
ويجوز أن تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية في شكل اجتماعات عادية أو استثنائية .وفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية
العمومية غير العادية ،تختص الجمعية العمومية العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة
أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل النظام األساسي للشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا ،ولها أن
تصدر قرارات في األمور التي تكون من صميم اختصاص الجمعية العمومية العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقرر للجمعية
األخيرة.
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ويتم نشر محضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العمومية في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها
مركز الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين ( )25يومًا على األقل .بيد أنه ،وطوال الفترة التي تظل بها أسهم
الشركة اسمية ،يمكن أن يكتفي بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة إلى المساهمين وترسل نسخة من الدعوة
وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة ،خالل المدة المحدودة للنشر.
وال يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون بالمائة ( )%50على األقل من رأس مال
ثان يعقد خالل الثالثون ( )30يومًا التالية لالجتماع السابق وتعلن
الشركة ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع يتم الدعوة الجتماع ٍ
الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( )28من النظام األساسي للشركة ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم
الممثلة فيه.
أما اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فال تنعقد صحته إال بحضور مساهمين يمثلون خمسين بالمائة ( )%50على األقل ،فإذا لم يتوفر
ثان بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون االجتماع
هذا النصاب في االجتماع األول يتم توجيه الدعوة الجتماع ٍ
الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس مال المساهمين على األقل.
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه من أعضاء مجلس اإلدارة في حالة غيابه ،ويعين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع
وجامعًا لألصوات .ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين للمساهمين وعدد األسهم التي في
حيازتهم باألصالة أو بالنيابة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها ،هذا باإلضافة
سجل خاص يوقع عليه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات.
وافي للمناقشات التي دارت في االجتماع في
ملخص
إلى
ٍ
ٍ
ٍ
الزكاة
تستحق الزكاة على المساهمين وفقًا لألنظمة ذات الصلة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وتقتطع الشركة الزكاة
المستحقة عليها من أرباحها الصافية قبل توزيعها.
مدة الشركة وتصفيتها
مدة الشركة خمسون ( )50سنة من تاريخ إصدار قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعالن قيد الشركة بالسجل التجاري .ويمكن تجديد
هذه المدة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ،يصدر قبل عام واحد على األقل من نهاية المدة األصلية للشركة.
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة،
وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل المدة المحددة ،تقرر الجمعية العمومية غير العادية،
ً
طريقة التصفية وتعين مصفي واحد أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم .وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء مدة الشركة ،ومع
ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال
يتعارض مع اختصاصات المصفين.
تنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة .ومع ذلك يستمر المجلس قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفين ،وتبقى
ألقسام الشركة اإلدارية صالحياتها بالقدر الذي ال يتعارض مع صالحيات المصفين.
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ملخص النظام األساسي
اسم الشركة
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي -شركة مساهمة سعودية.
أغراض الشركة
تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة ،وعلى األخص الصناعات البتروكيماوية ،وفتح مجاالت تصديرها لألسواق الخارجية وإفساح
المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات الصناعات البتروكيماوية وذلك بعد الحصول على التراخيص الالزمة
مـن جهات االختصاص .
ويجوز للشركة تملك األراضي والعقارات والمباني الالزمة ،وخاصة ما كان منها متصال أو له عالقة بأغراضها.
المركز الرئيسي للشركة
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،ويجوز لمجلس اإلدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيالت لها
داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
مدة الشركة
مدة الشركة ( )50خمسون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها ،ويجوز دائمًا إطالة مدة الشركة بقرار تصدره
الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بمدة (سنة) على األقل.
رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( )2.250.000.000ريال سعودي (ألفان ومئتان وخمسون مليون ريال سعودي) ،مقسم إلى مائتان وخمسة وعشرون
ِ
مليون ( )225.000.000سهم متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية لكل سهم منها ( )10رياالت سعودية ،مدفوعة القيمة بالكامل.
عدم تسديد قيمة األسهم
إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على
عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني ،ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن
يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة .وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة
لها وترد الباقي لصاحب السهم ،فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم،
وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.
األسهم
تكون األسهم اسمية ،وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة األخيرة
يضاف فـرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولـو بلغ حده األقصى ،والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا تملكـه أشخاص
عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ،ويكون هؤالء األشخاص مسؤولون
بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
نقل ملكية األسهم
جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
سجل األسهم
تتداول األسهم االسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم
ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ،ويؤشر بهذا القيد على السهم ،وال يعتد بنقل ملكية السهم
االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام اآللي
لمعلومات األسهم ،ويفيد االكتتاب في األسهم أو تملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات
المساهمين وفقا ألحكام هذا النظام سواء كان حاضرا أو غائبا وسواء كان موافقا على هذه القرارات أو مخالفا لها.
زيادة رأس المال
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأس مال
الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية التي لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد
دفع بأكمله مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركات ،ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ،ويكون للمساهمين أولوية االكتتاب باألسهم
الجديدة النقدية .وتوزع تلك األسهم على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال
يتجاوز ما يحصلون عيه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثر
من نصيبهم وفق مبدأ النسبة و التناسب ،و يطرح ما يتبقى من األسهم لالكتتاب العام.
تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجهات المختصة تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن
حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ،وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على
الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركات ،ويبين القرار طريقة التخفيض .وإذا كان التخفيض
نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل  60يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في
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جريدة يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي للشركة ،فإذا اعترض أحدهم وقدم للشركة مستنداته في الموعد المذكور
وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان آجال.
تكوين مجلس اإلدارة
يتم تعينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على ثالث
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء (ً )10
13
سنوات.
أسهم التأهيل
يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها اإلسمية عن عشرة آالف ريال وتودع هذه األسهم خالل
ثالثين يومًا من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض ،وتخصص هذه األسهم لضمان
مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة ،وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية في المادة ( )76من
نظام الشركات ،أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة وإذا لم يقدم عضو مجلس اإلدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت
عضويته.
شغور العضوية
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ،وإذا شغر مركز
أحد أعضاء المجلس جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا بالمركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في
أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ،وإذا هبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة
الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء.
صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها
داخـل المملكة وخارجها ،ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض ويوكل نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحدا أو أكثر من أعضائه أو من
الغير في اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا أو كليا.
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المقررة في المادة ( )41من النظام األساسي للشركة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو
أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ،ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل
عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل
التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية،
سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ،كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا ،ويكون للرئيس صالحية دعوة المجلس
الجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس ،ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى ما طلب إليه ذلك اثنان من أعضاء مجلس
اإلدارة .ويحدد مجلس اإلدارة بقرار منه مقدار المكافأة التي يحصل عليها كل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب باإلضافة إلى
المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة.
يعين مجلس اإلدارة سكرتيرا للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين
القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها ،إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة ،ويحدد المجلس
مكافأته.
محاضر االجتماعات
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ،وتكون الدعوة خطية باالستالم أو بخطابات مسجلة قبل موعد االجتماع بوقت مناسب.
نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة
ال يكون االجتماع صحيحا إال إذا حضره ستة من األعضاء على األقل ،وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات
المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقا للضوابط اآلتية:
• ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
• أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة .
• ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.
وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية األعضاء الحاضرين أو الممثلين وعند تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس.
محاضر االجتماعات
تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير ،وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس
المجلس والسكرتير.
 13تم إختيار فقط عشرة ( )10أعضاء في الجمعية العامة العادية بتاريخ 1427/4/25هـ الموافق 2006/5/23م ،وتنتهي دورة المجلس الحالية في 2009/06/30م
(الموافق 1430/7/7هـ) ،وخالل الدورة الحالية توفي العضو اإلستاذ /أحمد عبداهلل الزامل
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الجمعية العامة
الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة ،ولكل
مساهم حائز لعشرة أسهم حق حضور الجمعية العامة ،وللمساهم أن يوكل عنه مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور
الجمعية العامة.
الجمعية العامة العادية
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتنعقد
مرة على األقل في السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة
إلى ذلك.
الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا .ولها أن تصدر
قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية ،وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.
دعوة الجمعيات العامة
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعليه أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات
أو عدد من المساهمين يمثل ( )%5خمسة بالمائة من رأس المال على األقل ،وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية
وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين يومًا على األقل ،وتشتمل الدعوة
على جدول األعمال .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خالل المدة المحددة للنشر.
إثبـات الحضــور
يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم
باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المخصصة لها ،ويكون لكل ذي مصلحة اإلطالع على هذا الكشف.
نصـاب الجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون ( )%50من رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب
في االجتماع وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يومًا التالية لالجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها
في المادة ( )29من النظام األساسي ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.
نصـاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون ( )%50من رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا
النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع ،ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين
يمثل ربع رأس المال على األقل.
حقوق التصويت
تحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم من األسهم الممثلة في االجتماع .ومع
ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
القــرارات
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع .كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية
بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة ،أو بحل الشركة
قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها ،أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى ،فال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية
ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
مناقشـة جـدول األعمـال
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة
ومراقب الحسابات .ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ،وإذا
رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذًا.
إجـراءات الجمعيات العامة
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة ،أو نائب الرئيس في حالة غيابه ،ويعين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا لألصوات ويحرر
باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالنيابة ،وعدد
األص��وات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األص��وات التي وافقت عليها أو خالفتها ،وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في
االجتماع .وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات.
تعـيين مراقب الحسـابات
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية تعينه الجمعية العامة
سنويًا وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه.
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االطـالع على السجـالت
لمراقب الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ،وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي
يرى ضرورة الحصول عليها ،وله أيضًا أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.
تقرير مراقب الحسابات
وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرًا يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات
واإليضاحات التي طلبها ،وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات وأحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات
الشركة للواقع.
السـنة المـالية
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام ميالدي.
مـيزانية الشـركة
يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردًا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور ،كما يعد ميزانية الشركة وحساب
األرباح والخسائر ،وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية،
وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بستين يومًا على األقل .ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل
الموعد المقرر النعقاد الجمعية بخمسة وخمسين يومًا على األقل ،ويوقع رئيس مجلس اإلدارة الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في
المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يومًا على األقل ،وعلى
رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية مـن تقرير
مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات ،وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات قبل انعقاد الجمعية
العامة بخمسة وعشرين يومًا على األقل.
تـوزيع األربـاح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفـات العامة والتكـاليف األخرى على الوجه اآلتي:
• تجنيب الزكاة المفروضة شرعا.
• تجنيب ( )%10عشرة بالمائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى
بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.
• توزيع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )%5خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.
• يخصص بعد ما تقدم ( )%10عشرة بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة.
• يوزع الباقي بعــد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.
ســداد األربـاح
تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة
التجارة والصناعة.
خسـائر الشـركة
إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار
الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة ( )6من هذا النظام ،وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية.
دعـوى المسـؤولية
لكل مساهم الحق في رفـع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق
ضرر خاص به ،بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائمًا .ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
حل الشركة وتصفيتها
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية
العادية
غير
العامة
الجمعية
تقرر
المحدد
األجل
قبل
حلها
حالة
في
عند انتهاء الشركة أو
ً
وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم .وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ،ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائمًا
على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي ،وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين.
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ملخص االتفاقيات الهامة
اتفاقيات التوريد
دخلت أرامكو السعودية في اتفاقيات التوريد التالية بخصوص توريد خامات التغذية للمشاريع التي تنفذها الشركات التابعة:
خطاب تخصيص خام التغذية لمشروع السعودية للبوليمرات
بناء على
قامت شركة أرامكو السعودية بتمديد خطاب التخصيص من الوقود واللقيم إلى الشركة وشركة شيفرون فيليبس العربيةً ،
موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية،للشركة غلى القيام بمشروع البوليمرات وذلك بتخصيص كميات من غاز البيع ،وغاز اإليثان ،وغاز
البروبان ،على أن يتم تنفيذ المشروع من قبل الشركة وشركة شيفرون العربية ،وعلى أن تلتزم الشركة وشركة شيفرون العربية بما
يلي:
-1مكونات المشروع :مصنع تكسير اإليثان والبروبان ،ووحدة الميتاثيسيس ،ومصنع البولي إيثيلين عالي الكثافة ،ومصنع البولي
إيثيلين منخفض الكثافة الخطي ،ومصنع الهيكسين ،ومصنع البولي بروبلين ،ومصنع بولي ستايرين متعدد األغراض ،ومصنع البولي
ستايرين عالي التحمل.
-2تلتزم الشركة وشركة شيفرون العربية على تنفيذ مشروع النايلون  6.6الذي ال يزال في المراحل األولى من التخطيط و هو مشروع
مستقبلي ليس له صلة بإسخدام متحصالت هذا اإلكتتاب ،ولكن هذا المشروع « النيلون  »6.6سوف يستخدم مادة السيكلوهكسين
النتجة من قبل شيفرون فيليبس السعودية ،حاليا تقوم الشركة بتقيم عدة شركات متخصصة للقيام بهذا المشروع ،و بناء على ذلك
سوف تحدد تكلفة المشروع .و سوف ينفذ في المملكة حسب الشروط التالية:
أ -تطوير وتنفيذ مشروع بقياس عالمي إلنتاج نايلون  6.6بطاقة  50ألف طن متري سنويًا بحد أدنى وكذلك إنتاج ( )Adipic Acidبطاقة
إنتاجية  150ألف طن متري سنويًا بحد أدنى.
ب  -التواريخ الرئيسية لمشروع النايلون :6.6
 )1ترسية عقد إدارة المشروع ( )PMCفي موعد ال يتجاوز  31ديسمبر 2007م
 )2توقيع اتفاقيات التقنية في موعد ال يتجاوز  30يونيو 2008م
 )3التوصل إلى إكمال وإنهاء التمويل الالزم للمشروع في موعد ال يتجاوز  30يونيو 2009م
 )4ترسية عقود األعمال الهندسية واإلنشاء ( )EPCفي موعد ال يتجاوز  31يوليو 2009م
 )5يجب أن يبدأ المشروع في موعد ال يتجاوز  30سبتمبر 2012م
ج  -إذا لم يتم تنفيذ مشروع النايلون  6.6حسب الشروط الواردة أعاله ،فإن الشركة وشركة شيفرون العربية تلتزم مباشرة بدفع مبلغ
 3مليون دوالر أمريكي إلى صندوق إنشاء وإدارة مراكز التدريب لدعم الصناعات النهائية في المملكة حسب توجيهات وموافقة الوزارة،
كما تلتزم الشركة وشركة شيفرون العربية خالل موعد ال يتجاوز شهر واحد من تاريخ توقيع خطاب تمديد التخصيص ،بتقديم ضمان
بنكي من أحد البنوك المعتمدة لدى ال��وزارة بمبلغ  300مليون دوالر أمريكي تتعلق بالتزام الشركة وشركة شيفرون العربية بدعم
صندوق التدريب المذكور .ويجب أن تكون صيغة الضمان البنكي مقبولة للوزارة وأن ال تقل مدة الضمان البنكي عن سنة واحدة.
وينتهي االلتزام بدفع مبلغ الضمان البنكي ( 300مليون دوالر أمريكي) عندما تقرر الوزارة بأن إكمال وإنهاء التمويل للمشروع وأن عقود
األعمال الهندسية واإلنشاء قد تم استيفائها.
 - 3يتعين على الشركة وشركة شيفرون العربية أن يقوم مشروع السعودية للبوليمرات ومشروعي شركة شيفرون فيليبس
السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس بتوقيع عقود طويلة األجل مع المستثمرين المحليين الراغبين في شراء مواد خام من
تلك المشاريع ،على أن تكون هذه االتفاقيات والعقود بشروط وأسعار ومواصفات السوق التنافسية السائدة.
 - 4يتعين على الشركة إنشاء شركة جديدة مساهمة لالستثمار في مشروع السعودية للبوليمرات ،وتمتلك ما نسبته  ٪65من مشروع
السعودية للبوليمرات ،وتمتلك شركة شيفرون العربية ما نسبته  ٪35من المشروع .وتقوم الشركة بطرح  ٪50من أسهم الشركة
الجديدة المساهمة لالكتتاب العام بالتكلفة الفعلية ،بعد موافقة هيئة السوق المالية( .راجع قسم متحصالت اإلكتتاب و وصف أعمال
الشركة)
 - 5يجب أن ال يتجاوز بدء اإلنتاج في كامل وحدات المشروع ما عدا مشروع النايلون  30 6.6سبتمبر 2011م.
يتعين على الشركة وشركة شيفرون العربية تقديم تقارير ربع سنوية لشركة أرامكو السعودية عن مراحل سير المشروع وتقدم
العمل في وحداته بدءًا من 2007/9/31م .وتعتبر موافقة الوزارة على تمديد التخصيص حتى 2008/7/31م مشروطة بالتزام الشركة وشركة
شيفرون العربية بالشروط الواردة أعاله ،وإن أي تمديد بعد 2008/7/31م مشروط باستيفاء تلك الشروط ،كما أن عدم استيفاء أي من
الشروط الواردة أعاله يتطلب موافقة الوزارة الخطية المسبقة .أي تقصير في وفاء الشركة وشركة شيفرون العربية بهذه االلتزامات
سيجعل التخصيص عرضة لإللغاء من قبل الوزارة.
اتفاقية توريد خام التغذية من الجازولين الطبيعي
دخلت الشركة مع أرامكو السعودية في اتفاقية توريد خام التغذية بتاريخ  31مايو 2003م لتوريد الجازولين الطبيعي (المواصفة إيه -
 )182للجبيل شيفرون .ومن ثم دخلت الشركة وأرامكو السعودية والجبيل شيفرون في اتفاقية تخصيص تم بموجبها تحويل حقوق
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والتزامات الشركة الواردة في اتفاقية توريد خام التغذية إلى الجبيل شيفرون .وتبلغ مدة االتفاقية  30سنة ما لم يتم إنهاؤها باتفاق
األطراف.
إذا تعرضت أرامكو السعودية لعقبات في التشغيل تقلل من قدرتها على التوريد ،فإنها ال تلتزم بتوفير خام تغذيه بديل .ويتم تحديد
سعر خام التغذية على أساس معادلة معتمدة في هذا المجال ضرب معامل متغير تحدده أرامكو السعودية .وتقوم أرامكو السعودية
بإشعار األطراف األخرى بتغيير األسعار .ويتعين على الجبيل شيفرون أن تدفع شهريًا ألرامكو السعودية قيمة كمية خام التغذية التي
يتم استالمها .وفي حاله فشل الجبيل شيفرون في دفع مبلغ مستحق خالل  60يومًا من تاريخ مطالبة أرامكو السعودية بذلك (أو
فشلها في اتخاذ خطوات للوفاء خالل  30يوم) ،يحق ألرامكو السعودية تعليق توريد خام التغذية.
ويحق ألي طرف إنهاء االتفاقية نتيجة إلخالل فادح لم تتم معالجته خالل فترة  60يوما.
اتفاقية توريد خام التغذية
دخلت الشركة مع أرامكو السعودية في اتفاقية توريد خام تغذية بتاريخ  31مايو 2003م لتوريد الجازولين الطبيعي (هيكسان بلس
فراكشن) لمصنع أروماكس التابع للشركة في الجبيل .وقد تنازلت الشركة عن االتفاقية إلى شيفرون السعودية.
مدة االتفاقية  30سنة إال إذا تم إنهاؤها بناء على رغبة شيفرون السعودية بموجب إشعار مدته  12شهرا .وتجدد االتفاقية تلقائيًا لمدة 5
سنوات ،ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار مدته  6أشهر قبل انتهاء المدة المعنية.
إذا تعرضت أرامكو السعودية لعقبات في التشغيل أو خالفه ،فإنها ال تلتزم بتسليم خام التغذية المتفق عليه أو إعطاء بديل آخر ،وال
تتحمل مسؤولية أي خسائر بسبب عدم تمكنها من الوفاء بهذه االتفاقية .ويتم تحديد سعر خام التغذية على أساس معادلة معتمدة
في هذا المجال ضرب معامل متغير تحدده أرامكو السعودية .وتقوم أرامكو السعودية بإصدار إشعار بتغيير األسعار .وتدفع شيفرون
السعودية شهريًا ألرامكو السعودية قيمة كمية خام التغذية التي يتم استالمها .وفي حال فشل شيفرون السعودية في دفع مبلغ
مفوتر خالل  30يومًا من نهاية فترة التسليم ،يحق ألرامكو السعودية تعليق توريد خام التغذية.
ويحق ألي طرف إنهاء االتفاقية نتيجة إلخالل فادح لم تتم معالجته خالل فترة  60يوما.
اتفاقية توريد الغاز الطبيعي
دخلت شيفرون السعودية مع أرامكو السعودية في اتفاقية توريد مبيعات غاز بتاريخ  11فبراير 1996م لتوريد الغاز الجاف لمصنع أروماكس
التابع لـ شيفرون السعودية في الجبيل .وتبلغ مدة االتفاقية  30سنة إال إذا تم إنهاؤها بناء على رغبة شيفرون السعودية بموجب إشعار
مدته  12شهرًا .وتتجدد االتفاقية تلقائيًا لمدة  5سنوات ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار مدته  6شهور قبل
انتهاء المدة المعنية.
ويتوجب على شيفرون السعودية أن تدفع شهريًا ألرامكو السعودية قيمة كمية الغاز الجاف التي يتم تسليمها .ويحق ألرامكو السعودية
تعليق توريد خام التغذية إذا فشلت شيفرون السعودية في دفع مبلغ مفوتر خالل  30يوما من انتهاء فترة التسليم أو في حالة إخالل
جوهري ولم يعالج خالل  30يوما.
ويحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية نتيجة إلخالل جوهري لم تتم معالجته خالل  60يومًا.
اتفاقية مبيعات بيروليسس الغازولين
دخلت شيفرون السعودية في اتفاقية مبيعات بيرولسيس الغازولين مع شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) ،إحدى شركات سابك،
وذلك بغرض تزويد شيفرون السعودية بـبيرولسيس الغازولين ،وتنتهي االتفاقية بعد عدد محدد من السنوات من تاريخ أول عملية
تسليم .ويجوز إنهاء االتفاقية من قبل أي من الطرفين طبقا ألحكام االتفاقية.

اتفاقيات المشروع
اتفاقية هندسية وتوريدية وإنشائية (ِ)EPC
دخلت الجبيل شيفرون في عقد هندسي مع شركة ( JGCالمقاول الهندسي ،ومقره اليابان) وعقد إنشاء مع  JGCالعربية المحدودة
(مقاول اإلنشاء) لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء الخاصة بمصنع الجبيل شيفرون على أساس مبلغ شامل مقطوع وتسليم
مفتاح .ويغطي العقد الهندسي خدمات التصميم الهندسي والتوريد داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ،بينما يغطي عقد
اإلنشاء خدمات اإلنشاء التي تتم داخل المملكة العربية السعودية.
تحتوى العقود على أحكام عرفية تحدد مسؤوليات المقاول الهندسي ومقاول اإلنشاء (يشار إليهما مجتمعين بـ “المقاول”) عن تصميم
وإنشاء مصنع الجبيل شيفرون بما في ذلك معايير التنفيذ ،متطلبات ضبط الجودة ،متطلبات الصحة والسالمة ،االلتزام بالقوانين
السارية ،معاينة واختيار العناصر؛ متطلبات تقديم خطاب ضمان بنكي للتنفيذ ،وتوفير ضمان معتمد تقضى بالتزام المقاول بتصحيح
األخطاء على حسابه الخاص.
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تحتوى العقود على جدول زمني ملزم يقضي بإنجاز المقاول لألعمال الميكانيكية وتركيب المصنع (بما في ذلك إجراء اختبارات األداء) لمصنع
الجبيل شيفرون في تواريخ محددة .ويتحمل المقاول مسؤولية األضرار الناجمة عن التأخير على أساس يومي وضمن سقف إجمالي محدد.
تم تحديد أسعار العقود على أساس مبلغ مقطوع .ويتعين على الجبيل شيفرون تقديم ضمان من الشركة األم بموجب عقد من
مساهميها ،الشركة وشركة شيفرون العربية ،بما يعادل  %30من قيمة العقد.
يحق لـلجبيل شيفرون إنهاء العقد في أي وقت بموجب إشعار مدته  30يومًا (مع مراعاة تعويض المقاول عن التكاليف المترتبة على
اإلنهاء) أو يجوز لها إنهاء العقد فورًا لعدد من األسباب األخرى مثل اإلخالل الجوهري دون معالجة ،إعسار المقاول أو ثبوت سوء النية.
ويجوز للمقاول إنهاء العقد بسبب تأخر الدفع وعدم معالجة التأخير ،أو تعليق العمل لفترة طويلة أو القوة القاهرة.
اتفاقية إسناد األعمال الهندسية واإلنشائية
دخلت الجبيل شيفرون مع أرامكو السعودية في اتفاقية إسناد أعمال تصميم وإنشاء يتعين بموجبها على أرامكو السعودية توفير
المساندة الهندسية واإلنشائية لتصميم وإنشاء مرافق توريد خام التغذية لمصنع الجبيل شيفرون.
يجب على الجبيل شيفرون تصميم وإنشاء المرافق وفقًا للمواصفات والمقاييس التي تقدمها أرامكو السعودية .وعند اكتمال المرافق،
يتم تحويلها إلى أرامكو السعودية العتماد قبولها للتشغيل والصيانة وفقًا التفاقية تشغيل وصيانة مستقلة.
يتعين على كل طرف أن يعوض الطرف اآلخر عن أضرار معينة يتكبدها ،وذلك كما هو موضح بمزيد من التفصيل في االتفاقية .ويحق
لـلجبيل شيفرون إنهاء االتفاقية في أي وقت .ويحق ألرامكو السعودية إنهاء االتفاقية بسبب اإلخالل بالعقد ويجوز لها تعليق عمل
الجبيل شيفرون بالمرافق في أي وقت.

االتفاقيات التقنية
اتفاقية حقوق تقنية بنزين اإليثيل والستايرين مونومر
دخلت شركة شيفرون العربية والشركة في اتفاقية حقوق تقنية بنزين اإليثيل والستايرين مونومر مع شركة أيه بي بي والشركة
السعودية للصناعات األساسية («سابك») ،تمنح بموجبها شركة أيه بي بي وسابك لـشركة  /ACPPCالشركة بعض الحقوق التقنية
المرخصة إلى جانب المعلومات الفنية ذات العالقة والخاصة بعمليات صناعة بنزين اإليثيل والستايرين مونومر .وقامت الشركة وشركة
شيفرون العربية بتحويل االتفاقية إلى الجبيل شيفرون.
تنتهي االتفاقية بعد عدد محدد من السنوات من وصول مصنع الجبيل شيفرون معدل تشغيل ثابت .ويجوز انتهاء االتفاقية من قبل
أي من الطرفين طبقا ألحكام االتفاقية.
اتفاقية تحويل تقنية تشكيل األوليفينات المعدلة
دخلت شركة الجبيل شيفرون مع شركة شيفرون العربية في اتفاقية طويلة األجل لنقل تقنية تشكيل األوليفينات تمنح بموجبها
شركة شيفرون العربية لشركة الجبيل شيفرون حقوقًا الستخدام التقنية المملوكة لها حصريًا والمعلومات الفنية المرتبطة بها
لمعالجة المواد الخام الهيدروكربونية إلنتاج األوليفينات بطريقة تتسم بفاعلية التكلفة .وتتطلب التقنية المرخصة الحصول على
حقوق تقنية أخرى لكي يتم استخدامها بحيث ال تنتج هي نفسها أي منتج ،ولكنها تؤدي على وفورات في التكلفة.
وقد ُمنحت الجبيل شيفرون حقوقًا خالية من رسوم االمتياز وغير حصرية وغير قابلة للنقض الستخدام التقنية المرخصة لتشييد
وتشغيل وتوسعة مصنع الجبيل شيفرون وتصدير وبيع منتجاته في جميع أنحاء العالم.
وينتهي أجل االتفاقية بعد عدد محدد من السنوات بعد أن يحقق مصنع الجبيل شيفرون معدل تشغيل ثابت .ويجوز للشركة العربية
إنهاء االتفاقية إذا أصبحت مشاركة شركة شيفرون العربية في شركة الجبيل شيفرون أو في أعمالها غير قانونية بسبب قرارات من
الحكومة السعودية تسببت فيها الشركة.

اتفاقيات استئجار األراضي
دخلت كل واحدة من الشركات التابعة (المستأجرون) في اتفاقية الستئجار أرض ألغراض الصناعة األولية مدتها ثالثون ( )30عامًا مع الهيئة
الملكية للجبيل وينبع («الهيئة الملك َية») على قطع من األراضي في حدود المنطقة الصناعية بمدينة الجبيل ،وفي حالة شيفرون
السعودية تشمل االتفاقية ساحة للتخزين في الميناء الصناعي .وعقود اإليجار التي تشملها هذه االتفاقية قابلة للتجديد لفترات مماثلة
بشروط يتم االتفاق عليها.
ويعوض كل مستأجر الهيئة عن التكاليف التي تنشأ نتيجة لما يلي:
( )1تشييد وتشغيل أو إدارة المبنى أو مرفق المستأجر،
( )2أي أفعال أو إهمال من جانب المستأجر أو العاملين لديه ،أو
( )3تلقي خدمات من الهيئة (إال في حالة اإلهمال أو سوء التصرف المتعمد).
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يجوز للهيئة إنهاء عقد اإليجار إذا تركت شركة شيفرون السعودية المبنى أو قامت بتأجيره من الباطن بدون موافقة الهيئة أو توقف
نشاطها كمؤسسة بدون موافقة الهيئة أو توقف نشاطها كمؤسسة قانونية أو إذا أخفقت في دفع قيمة اإليجار أو الخدمات خالل فترة
ثالثة ( )3أشهر ،أو إذا فشلت في االلتزام بأي نصوص جوهرية أخرى تتعلق باإليجار أو إذا انقضت أي من التفويضات المطلوبة وفشلت
شيفرون السعودية في عالج الخلل عقب إخطارها .ويجوز للمستأجرين إنهاء النصوص المتعلقة بخدمة معينة إذا نقضت الهيئة شرطًا
جوهريًا وأخفقت في عالجه بعد توجيه إخطار لها.

اتفاقيات التمويل
اتفاقيات التمويل القائمة -توسعة مجمع شيفرون السعودية وتطوير الجبيل شيفرون
نظرًا لكون الشركة مساهما بنسبة  %50في كل من شيفرون السعودية والجبيل شيفرون ،فإنها (كمساهم في شيفرون السعودية والجبيل
شيفرون على السواء وكذلك باسمها) ،قد أشتركت في عمليات التمويل الثنين من المشاريع هما :توسعة مجمع شيفرون السعودية وتطوير الجبيل
شيفرون .وقد تمت تغطية التمويل عن طريق مساهمات في رأس مال من قبل المساهمين ( )%25واالقتراض ( )%75من ثالثة مصادر رئيسية هي:
• تسهيالت تمويل تجارية بإجمالي بلغ  1,725مليون ريال سعودي.
• تسهيالت تمويل من صندوق االستثمارات العامة بإجمالي  1,245مليون ريال سعودي.
• تسهيالت تمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ  1,041مليون ريال سعودي.
وتشمل اتفاقيات التمويل األولية التي تضم الشركة اتفاقية دعم المساهمين والقروض الثانوية بتاريخ  24يوليو 2004م وهي اتفاقية
تحدد وتنظم التزامات الشركة وشركة شيفرون العربية في تمويل ومساندة كل من شيفرون السعودية والجبيل شيفرون .وتفرض
االتفاقية عددًا من االلتزامات على الشركة فيما يتعلق بالدعم لكل من شيفرون السعودية والجبيل شيفرون ،منها:
• التزام من جانب الشركة بالمساهمة في تسديد تكاليف المشروع.
• التزام بالمساهمة في تسديد أي تكاليف للمشروع تتجاوز التكلفة المرصودة له .وسوف يستمر هذا االلتزام حتى تاريخ اكتمال
المشروع أو تاريخ نهاية المشروع إذا كان ال يتجاوز  31مارس 2011م ،أيهما أقرب.
• التزام على الشركة باالحتفاظ بالحد األدنى من النسبة المئوية من أسهمها في كل من شيفرون السعودية والجبيل شيفرون ،ما
عدا في حالة حصول الشركة على موافقة أغلبية المقرضين (أي أكثر من  )%50على نقل ملكية أو بيع تلك األسهم.
وباإلضافة إلى االلتزامات المذكورة أعاله المتعلقة بالتمويل المقدم من المقرضين بمن فيهم البنوك التجارية وصندوق االستثمارات
العامة ،هناك التزامات على الشركة وشركة شيفرون العربية تتعلق بالتمويل المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي منها
ضمانا قدمته الشركة (بنسبة  %50من إجمالي التسهيالت) إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي كالتزام أساسي بدفع أي مبالغ
مستحقة من أصل القرض أو أي مبالغ أخرى واجبة السداد بموجب هذه التسهيالت في حالة إخفاق شيفرون السعودية و الجبيل
شيفرون في الوفاء بالتزام التسديد بموجب تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي الخاصة.
وتتكون الضمانات للجهات المقرضة ،ضمان لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودية ،قدمت الجبيل شيفرون وشيفرون السعودية الضمانات
التالية لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي ( )1شيفرون السعودية رهن عقاري بخصوص مصنع البنزين ،ورهن عقاري بخصوص مصنع
السايكلوهكسين ،وتنازل عن متحصالت التأمين ،وتنازل عن حقوق التقنية ( )2الجبيل شيفرون رهن عقاري بخصوص مصنع اإلثيلين /وبنزين
اإليثيل ،ورهن عقاري بخصوص مصنع الستايرين ،وتنازل عن متحصالت التأمين ،وتنازل عن حقوق التقنية .كما يوجد ضمانات مقدمة لصالح
المؤمنة:
المؤمنة ،حيث قدمت الجبيل شيفرون وشيفرون السعودية الضمانات التالية لصالح األطراف
األطراف
َّ
َّ
• تنازل عن رسوم على بعض مستندات المشاريع
• تنازل عن رسوم على حسابات المشروع الخارجية
• تنازل عن رهن حسابات المشاريع الداخلية
• تنازل درجة ثانية عن متحصالت التأمين
• تنازل عن المتحصالت المتبقية
كما قدمت الشركة ضمانات لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودية على النحو التالي:
الشكل رقم ( :)72الضمانات المقدمة من قبل المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
الوصف
ضمان المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي لخمسين في المائة ( )%50من قيمة قرض
صندوق التنمية الصناعية السعودي لصالح شركة الجبيل شيفرون فيليبس (مشروع البنزين
األيثيلي) والبالغ  400.000.000ريال سعودي
ضمان المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي لخمسين في المائة ( )%50من قيمة قرض
صندوق التنمية الصناعية السعودي لصالح شركة الجبيل شيفرون فيليبس (مشروع
الستايرين) والبالغ  400.000.000ريال سعودي
إجمالي الضمانات المقدمة من الشركة

القيمة
 200,000,000ريال سعودي
 200,000,000ريال سعودي
 400.000.00ريال سعودي

المصدر :الشركة
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اتفاقيات التمويل المقترحة – تطوير مشروع السعودية للبوليمرات
بالرغم من عدم وجود ترتيبات نافذة لتمويل مشروع السعودية للبوليمرات كما في تاريخ هذه النشرة ،فإن من المتوقع أن تشترك
الشركة في ترتيبات التمويل لصالح السعودية للبوليمرات كما أنه ،وكجزء من شروط الدين ،سوف لن يسمح لكل من الشركة وشركة
شيفرون العربية بخفض حصصها في ملكية شيفرون السعودية بدون الموافقة المسبقة من المقرضين .من المتوقع أيضًا أن تنص
شروط التمويل على أنه بعد تاريخ انتهاء مشروع السعودية للبوليمرات ،يجوز لكل من الشركة وشركة شيفرون العربية خفض
حصتهما في الملكية بدون موافقة الدائنين بشرط أن تحتفظ كل من الشركة وشركة شيفرون العربية بنسبة ال تقل عن  %25لكل
منهما كحصة مباشرة أو غير مباشرة في شيفرون السعودية .ويتوقع أنه سيكون مطلوبًا من كل من شركة شيفرون العربية والشركة
ملكية بالتناسب مع حصتهما في كل من الجبيل شيفرون وشيفرون السعودية وذلك للمحافظة على تناسق الحصص االقتصادية
بين الشركات التابعة.
اتفاقيات التأمين
دخلت الشركة وكل من الشركات التابعة في عدد من بوالص التأمين التي تتضمن تغطية لجميع مخاطر التركيب /اإلنشاء ،جميع
مخاطر الممتلكات ،التأمين البحري وتأمين المسئولية العامة وتأمين السيارات .وهناك استثناءات لحاالت الحرب واإلره��اب والتأميم
الحكومي والخسائر الناجمة عن عوامل أخرى والخسائر الناجمة عن تسرب المياه إلى المواد وعن التلوث.
وه��ذه السياسات متوافقة مع الممارسات المحافظة المعتادة للعمل وه��ي نافذة تمامًا .ول��م تتلق الشركات إخطارًا بإلغاء تلك
السياسات.

الترتيبات المرتبطة بأطراف ذات عالقة
إن الشركة طرف في اتفاقيات مشاركة مع شركة شيفرون العربية واتفاقية حصرية للمبيعات والتسويق مع شركة شيفرون فيليبس
العالمية لبيع المنتجات الكيماوية المحدودة على النحو التالي:
اتفاقيات مشاركة
شيفرون السعودية :بموجب اتفاقية مشاركة موقعة بتاريخ  19يوليو 1996م ،اتفقت كل من الشركة وشركة شيفرون العربية على
تكوين شيفرون السعودية .والغرض من إنشاء شيفرون السعودية هو تصنيع المركبات العطرية (أرومكس) والمذيبات:
• إن��ش��اء مصنعين بالجبيل ،أحدهما لتصنيع البنزين ب��ال��درج��ة الكيميائية والتولوين والزيلينات الممزوجة وآخ��ر لصناعة
السيكلوهكسين بالدرجة الكيميائية (يشار إليها مجتمعة بـ «المنتجات»).
• صناعة المنتجات والمنتجات الجانبية من المواد الخام.
• بيع وتوزيع وتسليم المنتجات والمنتجات الجانبية في المملكة العربية السعودية وبيعها للتصدير خارج المملكة.
يجوز ألي طرف تحويل حصصه إلى شركة فرعية مملوكة بالكامل بعد الموافقة الخطية المسبقة للمساهم اآلخر (الطرف اآلخر غير ملزم
بمنح هذه الموافقة) وفقًا لشروط معينة تشمل الوفاء بأي متطلبات للحكومة أو المقرضين .وال يجوز ألي مساهم تحويل حصته ألي
مساهم آخر غير شركة فرعية مملوكة بالكامل لمدة  20سنة بعد اإلنتاج التجاري األولي للبنزين من الدرجة الكيميائية بواسطة شيفرون
السعودية .وبعد انقضاء هذه الفترة ،يجوز التحويل لطرف غير الشركة المملوكة بالكامل بعد موافقة المساهم اآلخر التي ال يحتاج
لمنحها ويجب أوالً عرض الحصص للبيع للمساهم اآلخر.
وتتعهد شركة شيفرون العربية خالل مدة هذه االتفاقية بعدم منافسة شيفرون السعودية لبيع المنتجات في المملكة وتتعهد
الشركة بعدم المنافسة مع شركة شيفرون العربية أو فروعها لبيع المنتجات للتصدير خارج المنطقة عدا في ظروف محدودة.
أما في ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية ،فيجب على كل مساهم منح اآلخر الفرصة لالستثمار المتساوي بشروط متكافئة ألي مشاريع
مماثلة ( )downstreamيتم تطويرها في المملكة وتؤدي إلى استعمال واحد أو أكثر من المنتجات أو المنتجات الجانبية كخام تغذية
رئيسي.
الجبيل شيفرون :بموجب اتفاقية مشاركة بتاريخ  21يوليو 2003م ،اتفقت الشركة وشركة شيفرون العربية على تكوين شركة الجبيل
شيفرون .والهدف وراء شركة الجبيل شيفرون هو معالجة الهيدروكربونات وغيرها من خامات التغذية إلنتاج بنزين اإليثيل والستايرين
والبروبيلين الكيميائي أو البوليمر (“المنتجات”) ومنتجاتها الجانبية وأيضًا:
• تأسيس مصنعين في الجبيل أحدهما لتصنيع البنزين االثيلي والبروبيلين (والمنتجات الجانبية) واآلخ��ر لتصنيع االستيرين
(ومنتجاته الجانبية).
• تصنيع البنزين اإلثيلي والستايرين والبروبيلين الكيميائي أو البوليمر من المواد الخام.
• بناء وامتالك وتشغيل خط أنابيب لنقل خام التغذية من أرامكو السعودية .
• بيع وتوزيع ونقل المنتجات والمنتجات الجانبية في المملكة وبيعها للتصدير خارج السعودية.
يجوز ألي مساهم نقل حصته إلى شركة فرعية مملوكة بالكامل بعد الموافقة الخطية المسبقة للمساهم اآلخر (التي يجب عدم االمتناع
عنها بدون سبب) .ويتوقف ذلك على شروط معينة تشمل الوفاء بأي متطلبات حكومية أو للمقرضين ومتطلبات أي نقل حصص في
الجبيل شيفرون تكون مصحوبة بنقل مقابل ألي نقل حصص في شيفرون السعودية .وال يجوز ألي مساهم النقل ألي مساهم غير
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الفرع المملوك بالكامل لمدة عشرين سنة بعد اإلنتاج التجاري للبنزين الكيميائي بواسطة شركة الجبيل شيفرون .وبعد انقضاء هذه
المدة يجوز النقل لطرف عبر الفرع المملوك بالكامل بعد موافقة المساهم اآلخر والتي ال يحتاج لمنحها وعليه أوالً عرض الحصص على
المساهم اآلخر.
تتعهد شركة شيفرون العربية خالل مدة هذه االتفاقية بأنها وفروعها التي تمثل ( )%50لن تنافس الجبيل شيفرون لبيع المنتجات في
المنطقة ،وتتعهد الشركة بعدم المنافسة مع شركة شيفرون العربية أو فروعها لبيع المنتجات للتصدير خارج اإلقليم عدا في ظروف
محدودة.
أما في ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية ،فيجب على كل مساهم منح اآلخر الفرصة لالستثمار المتساوي بشروط متكافئة ألي مشاريع
مماثلة ( )downstreamيتم تطويرها في المملكة وتؤدي إلى استعمال واحد أو أكثر من المنتجات أو المنتجات الجانبية كخام تغذية
رئيسي.
اتفاقيات البيع والتسويق
أبرمت كل من شيفرون السعودية والجبيل شيفرون اتفاقية مبيعات وتسويق حصرية مع شركة شيفرون فيليبس العالمية لبيع
المنتجات الكيماوية إلتي تتعلق بالبنزين والسايكلوهكسين المنتج بواسطة شركة شيفرون السعودية («منتجات شيفرون
السعودية») والستايرين والبروبيلين اللذين تنتجهما الجبيل شيفرون («منتجات الجبيل شيفرون») .ومدة هذه االتفاقيات  30سنة.
بموجب هذه االتفاقيات ،توافق شركة شيفرون فيليبس العالمية لبيع المنتجات الكيماوية إل إل سي على الشراء وتوافق كل من
شيفرون السعودية والجبيل شيفرون على بيع  %100من منتجات شيفرون السعودية ومنتجات الجبيل شيفرون التي مطابقة للمواصفات
ناقصًا الكميات التي تبيعها كل من شيفرون السعودية والجبيل شيفرون لالستعمال في السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر
واإلمارات العربية المتحدة واليمن وإيران والعراق ومصر وسوريا ولبنان واألردن و الصومال .ويتعين على كل من شيفرون السعودية
والجبيل شيفرون استالم سعر البيع الصافي الفعلي للمنتجات التي تم بيعها ناقصًا رسوم التسويق و سوف يكون سعر البيع بناء
على أسعار األسواق العالمية.
يجوز لكل من شيفرون السعودية والجبيل شيفرون إنهاء االتفاقيات بموجب إشعار مدته  90يومًا في حالة عدم امتالك أي شركة فرعية
تابعة لشركة شيفرون فيليبس لحصة في شركة شيفرون السعودية والجبيل شيفرون شريطة تولي كل من شيفرون السعودية
والجبيل شيفرون التزامات شركة شيفرون فيليبس بمقتضى العقود المبرمة مع أطراف ثالثة أو استمرار االتفاقية سارية المفعول لتلك
العقود.
اتفاقية االسم التجاري والترخيص
أبرمت شركة الجبيل شيفرون اتفاقية اسم تجاري وترخيص مع شركة شيفرون العربية قامت بمقتضاها شركة شيفرون العربية بمنح
شركة الجبيل شيفرون ترخيصًا الستخدام اسم شيفرون فيليبس التجاري باسم مركب هو «شيفرون فيليبس الجبيل» في ما يتصل
بعملها في البحرين والعراق وإيران والكويت وعمان وقطر واإلمارات العربية المتحدة واليمن ومصر وسوريا ولبنان واألردن والسودان
وأثيوبيا والصومال والسعودية ويشمل ذلك تصنيع وبيع واإلعالن عن المنتجات والمنتجات الجانبية التي ينتجها مصنع شركة الجبيل
شيفرون.
تنتهي االتفاقية بعد  30سنة من تاريخ تسجيل شركة الجبيل شيفرون في السجل التجاري (1424/6/25ه��ـ) .ويجوز للشركة شيفرون
العربية إنهاء االتفاقية بموجب إشعار مدته  60يومًا إذا أخفقت شركة الجبيل شيفرون في أداء أي التزام أساسي .كما يجوز لها إنهاء
االتفاقية بموجب إشعار مدته ثالثون يومًا في حالة تغيير في القانون ينقص من حقوقها أو يزيد من التزاماتها أو ينقص التزامات شركة
الجبيل شيفرون بشكل جوهري بمقتضى االتفاقية .وتنتهي االتفاقية تلقائيًا إذا أصبحت شركة الجبيل شيفرون مفلسة أو إذا أصبح
لدى شركة شيفرون العربية حصة بنسبة  %50على األقل في شركة الجبيل شيفرون.

اتفاقيات أخرى
اتفاقية التشغيل والصيانة
دخلت شركة شيفرون السعودية في اتفاقية تشغيل وصيانة مع أرامكو السعودية بتاريخ  1يناير 1998م لتشغيل وصيانة األنابيب
والمضخات والعدادات وغيرها من المعدات التي يتطلبها مشروع شيفرون السعودية داخل منطقة عمليات أرامكو السعودية .
وستظل االتفاقية سارية لنفس مدة اتفاقية توريد خام التغذية (يرجى مراجعة القسم أعاله) ما لم يتم تمديدها باالتفاق.
تستلم أرامكو السعودية رسومًا شهرية مقابل التشغيل الروتيني والصيانة وتكلفة التشغيل اإلضافي وأعمال الصيانة مثل اإلصالحات
وقطع الغيار والمواد وإزالة التلوث ..الخ.
على كل طرف تعويض الطرف اآلخر ضد اإلصابة أو الوفاة ألي فرد أو األضرار التي تلحق بممتلكات الطرف اآلخر والناتجة عن إهماله .وعلى
شركة شيفرون السعودية تعويض أرامكو السعودية ضد الخسارة أو األضرار الناتجة عن التلوث في منطقة األنابيب من مصنع غاز
الجعيمة إلى الجبيل ما لم يحدث ذلك نتيجة إلهمال أرامكو السعودية أو سوء األداء المتعمد .ولن يكون أحد الطرفين مسئوالً لآلخر
مقابل الخسائر غير المباشرة.
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ويجوز ألرامكو السعودية تعليق العمل إذا أخفقت شركة شيفرون السعودية في عالج إخالل جوهري خالل  30يومًا .كما يجوز لها إنهاء
االتفاقية إذا فشلت شيفرون السعودية في العالج خالل  60يومًا من إشعار تعليق العمل.
اتفاقية بيع الكمية األساسية للستايرين
أبرمت شركة الجبيل شيفرون اتفاقية طويلة المدى لبيع الكمية األساسية من الستايرين لـ  %40من إنتاجها مع شركة عالمية لمبيعات
طويلة المدى للستايرين المنتج بواسطة مصنع شركة الجبيل شيفرون و الباقي الذي يمثل نسبة  %60سوف يتم تسويقه في األسواق
المفتوحه.
توافق الجبيل شيفرون على بيع وتسليم الطرف اآلخر سنويا كمية من الستايرين اعتبارا من التاريخ المحدد لبداية اإلنتاج التجاري
بواسطة مصنع الجبيل شيفرون.
يجوز لشركة الجبيل شيفرون تعليق تسليم الستايرين إذا أخفق الطرف اآلخر في دفع أية مبالغ عند استحقاقها أو أصبح غير قادر على
دفع الديون عند حلول موعدها .ويجوز للطرف اآلخر تعليق المشتريات المستقبلية إذا أخلت الجبيل شيفرون بالتزامات التوريد المترتبة
عليها لحين عالج اإلخالل .وعلى الشركة وشيفرون فيليبس تقديم ضمان من الشركة األم المطلوبة اللتزامات شركة الجبيل شيفرون
حتى تحقيق اإلنتاج التجاري بواسطة مصنع شركة الجبيل شيفرون على أساس فردي (وليس مشتركًا) بالتناسب مع حصصها ملكيتها
في شركة الجبيل شيفرون.
يجوز ألي طرف إنهاء االتفاقية بسبب إخالل أساسي لم يعالج خالل  30يومًا بعد اإلشعار بمقتضى ظروف أخرى معينة.
اتفاقية الشراكة بين الشركة ،وشيفرون فيليبس العربية ،والسعودية للبوليمرات خاصة بمشروع شيفرون الوطنية
«البوليمرات»
قامت الشركة ،وشركة شيفرون فيليبس العربية المحدودة (“شركة شيفرون العربية”) ،وهي إحدى الشركات التابعة لشركة شيفرون
فيليبس ،بإنشاء الشركة السعودية للبوليمرات كشركة ذات مسئولية محدودة بسجل تجاري رقم ( )2055008886وتاريخ 1428 /11/29
هـ ،الموافق ل��ـ2007/12/9م (“السعودية للبوليمرات”) ،وذلك برأس مال أولي قدره  187,500,000ريال سعودي ،تملك الشركة  %50منه ،فيما
تملك شركة شيفرون العربية نسبة الـ %50الباقية .وتملك السعودية للبوليمرات ترخيصا لتصنيع خليط الوقود وزيت الوقود واإلثيلين،
والبروبيلين والهكسين ،والبنزين ،والبولي إثيلين العالي ،والمنخفض الكثافة والبولي بروبيلين والبوليسترين.
ومن المتوقع أن تبرم الشركة وشركة شيفرون العربية والسعودية للبوليمرات اتفاقية شراكة خاصة بمشروع شيفرون الوطنية .ومن
المتوقع أن تنص اتفاقية الشراكة هذه على ما يلي:
على الشركة أن تمتلك حصة قدرها  %50في السعودية للبوليمرات إلى حين إنشاء الشركة المساهمة ،حيث سيتم عند ذلك نقل حصة
الشركة في السعودية للبوليمرات ،إلى الشركة المساهمة .وسوف تستحوذ الشركة المساهمة بعد الطرح العـــام األولي ألسهمها (والــــذي
سيتم خالل  24شهرًا من اإلقفال المالي) ،ومن خالل االكتتاب في زيادة رأس المال ،على ما نسبته  %65في السعودية للبوليمرات.
يمكن ألي من الشريكين اختيار عدم مواصلة المشروع قبل اإلقفال المالي ،وفي هذه الحالة يمكن للشريك اآلخر شراء حصة ذلك
الشريك بالقيمة االسمية ناقص مبلغ يعادل نصف مصاريف المشروع المترتبة حتى ذلك التاريخ.
تلتزم الشركة باالحتفاظ بنسبة ال تقل عن  %50من الشركة المساهمة لمدة عشرين عامًا بعد إنجاز المشروع.
يقدر إجمالي تمويل مشروع شيفرون الوطنية بأكثر من  5مليارات دوالر أمريكي ،يتم توفير  %30على األقل من هذا التمويل عن طريق
رأس المال المساهم وقروض تالية االستحقاق بدون فائدة يقدمها الشركاء .كما تلتزم كل من شركة فيليبس العربية والشركة بتوفير
قروض بفائدة تالية االستحقاق ،وبمبالغ متساوية ،لتغطية أية زيادة في التكاليف .كذلك تلتزم كل من شركة شيفرون العربية والشركة
بضمان سداد  %50من القروض التي سيتم الحصول عليها من صندوق االستثمارات العامة ،ووكاالت تمويل الصادرات والبنوك التجارية
حتى تاريخ إنجاز المشروع.
ستتم إدارة السعودية للبوليمرات من قبل مجلس مديرين مؤلف من سبعة أعضاء ،أربعة منهم تعينهم الشركة  /الشركة المساهمة،
والثالثة اآلخرون تعينهم شركة شيفرون العربية .وتحتاج قرارات مجلس المديرين والشركاء إلى موافقة ممثلي الشريكين.
سوف تقوم شيفرون السعودية بتوفير غالبية المساندة اإلدارية التي تحتاجها السعودية للبوليمرات من خالل اتفاقية تشغيل.
سوف تكون السعودية للبوليمرات مسئولة بشكل حصري عن بيع المنتجات في السعودية .وسوف يتم إنشاء شركة توزيع تكون
هيكل ملكيتها مطابقة لهيكل ملكية السعودية للبوليمرات لتكون مسئولة عن تسويق المنتجات خارج المملكة.
في حال حدث تغير جذري في ملكية الشركة المساهمة ،وكان األشخاص المسيطرون الجدد منافسين شركة شيفرون العربية أو
لشيفرون فيليبس ،أو كانوا أشخاصا يحظر التعامل معهم ،فسوف يكون لشركة شيفرون العربية حق خيار تحويل حصتها في
السعودية للبوليمرات إلى الشركة المساهمة.
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الدعاوى والمطالبات
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بتاريخ هذه النشرة أن الشركة والشركات التابعة ليسوا طرفًا في أية مقاضاة أو إجراءات
تحكيم أو إجراءات إدارية من شأنها أن يكون لها منفردة أو مجتمعة أثر سلبي جوهري على وضع الشركة و/أو الشركات التابعة المالي
ونتائج عملياتها ،وأنه حسب علم أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة ال يوجد مؤشرات على وجود مثل هذه المقاضاة أو التحكيم أو
اإلجراءات اإلدارية أو أنها غير مبتوت فيها.
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شروط وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع المساهمين المستحقين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االكتتاب ،حيث يعد
التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

االكتتاب في األسهم الجديدة
إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه للبنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمساهم المستحق .ويمكن للمساهمين
المستحقين الحصول على نشرة اإلصدار وطلب االكتتاب من البنوك المستلمة على النحو التالي:
مجموعة سامبا المالية
المركز الرئيس ،ص.ب ،833.الرياض  ،11421المملكة العربية السعودية
البنك األهلي التجاري
المركز الرئيس ،ص.ب ،3555 .جدة  ،21481المملكة العربية السعودية
البنك السعودي البريطاني
المركز الرئيس ،ص.ب ،9084 .الرياض  ،11413المملكة العربية السعودية
بنك الرياض
المركز الرئيس ،ص.ب ،22622 .الرياض  ،11416المملكة العربية السعودية
سيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك المذكورة في المملكة من تاريخ  1429/2/16هـ (الموافق  2008/2/23م) حتى تاريخ
 1429/2/27هـ (الموافق  2008/3/5م) .وعند توقيع وتقديم طلب االكتتاب ،سيقوم البنك المستلم بختمه وتزويد المساهم المستحق
بصورة منه .وفي حالة تبين أن المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البنك
المستلم ،فإن طلب االكتتاب سيعتبر الغيًا.

االكتتاب في حقوق األولوية
بالنسبة للمساهم المستحق الذي ال يكتتب في اسهم حقوق األولوية ،فلن يحصل على أية مزايا أو امتيازات مقابل حقوقه في االكتتاب،
ما عدا حصوله على تعويض مقابل عدم اشتراكه كليًا او جزئيًا في االكتتاب في االسهم المستحقة له شريطة وجود تعويض وذلك
حسب ما هو موضح تفصي ً
ال أدناه ،ولكنه يحتفظ بنفس عدد األسهم الذي يملكه من األسهم قبل زيادة رأس المال .وإذا اختار المساهم
المستحق عدم ممارسة حق األولوية الخاص به وعدم االكتتاب في اسهم حقوق األولوية المستحقة له ،فإن من البديهي أن تنخفض
نسبة حصته في اسهم الشركة وإنخفاض القيمة اإلجمالية لألسهم المملوكة له حاليًا.
يجب أن يوافق المساهم المستحق على شروط وأحكام االكتتاب وأن يعبئ جميع بنود طلب االكتتاب .وفي حالة عدم استيفاء الطلب
ألي من شروط وأحكام االكتتاب ،فإن من حق الشركة رفض ذلك الطلب كليًا أو جزئيًا .كذلك يتعين على مقدم طلب االكتتاب أن يقبل
أي عدد يتم تخصيصه له من اسهم حقوق األولوية .وسيعتبر أي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو غير
مختوم من قبل مدير االكتتاب الغيًا .وال يجوز تعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ،ويعتبر بعد قبوله من قبل الشركة عقدًا
ملزمًا بين المكتتب والشركة.
المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة
سيكون المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة عرضة إلنخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة
إضافة إلى انخفاض قيمة األسهم المملوكة لهم حاليًا ،ووفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية وتمشيًا مع متطلباتها فإنه من الممكن
ان يحصل المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب كليًا أو جزئيًا على تعويض ،إن وجد ،يتم احتسابه كما هو موضح
أدناه ،علمًا بأنهم سيحتفظون باألسهم المملوكة لهم قبل االكتتاب في حال كون أعلى سعر طلب مماث ً
ال لسعر االكتتاب للسهم،
فلن يحصل المساهمين المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب على أي تعويض نتيجة عدم اشتراكهم في االكتتاب في األسهم
الجديدة.
سيتم إحتساب مبلغ التعويض (إن وجد) للمساهمين المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب في األسهم الجديدة كليًا أو جزئيًا
وفقًا للتالي:
 )1متحصالت االكتتاب في األسهم اإلضافية:
األسهم الجديدة التي ال يتم االكتتاب فيها من قبل المساهمين المستحقين عند إغالق آخر تداول ألسهم الشركة قبل انعقاد الجمعية
العامة غير العادية بتاريخ 1429/1/27هـ الموافق 2008/2/5م («األسهم اإلضافية») سيتم تخصيصها للمساهمين المستحقين الذين طلبوا
االكتتاب بعدد من األسهم يفوق األسهم المستحقة لهم ،شريطة أن يكونو قد قاموا باإلكتتاب في جميع األسهم المستحقة لهم.
وذلك بحسب سعر الطلب الذي ضمنوه في طلب االكتتاب ،وسيكون األولوية في التخصيص للمساهمين المستحقين الذين طلبوا
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االكتتاب في األسهم اإلضافية بأعلى سعر طلب .وتعتبر المبالغ التي تم الحصول عليها من االكتتاب في هذه األسهم (بعد خصم سعر
االكتتاب للسهم الذي سيؤول للشركة والمصاريف اإلدارية) هي المبالغ التي سيتم توزيعها على المساهمين المستحقين الذيم لم
يشاركوا («مبلغ التعويض»).
 )2مبلغ التعويض:
سيتم تحديد التعويض المستحق لكل سهم عن طريق قسمة مبلغ التعويض ،إن وجد( ،بعد خصم سعر االكتتاب لألسهم الذي سيؤول
للشركة والمصاريف اإلدارية لعملية تخصيص األسهم اإلضافية) على إجمالي عدد األسهم التي لم يكتتب بها من قبل المساهمين
المستحقين وبذلك يتم تحديد التعويض المستحق لكل سهم وسيتم دفعه للمساهم المستحق الذي لم يكتتب في كامل أو جزء
من األسهم التي يحق له االكتتاب به.
تعبئة طلب االكتتاب في األسهم الجديدة
على المساهم المستحق تحديد عدد األسهم التي يرغب في االكتتاب بها في طلب اكتتاب مرفقًا به كامل مبلغ االكتتاب المستحق،
يحسب عدد األسهم التي يحق للمساهم المستحق االكتتاب بها بضرب عدد األسهم التي يملكها في تاريخ األحقية في .1
االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم
يحق للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة عند آخر إقفال للتداول قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي توافق على زيادة
رأس المال ،طلب االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم لتغطية تلك التي لم ُيمارس حق أولوية االكتتاب فيها .ويكون االكتتاب بأحد
األسعار الصحيحة التالية فقط:
 -1السعر الذي ُطرح فيه السهم الجديد لالكتتاب.
 -2السعر الذي ُطرح فيه السهم الجديد لالكتتاب ُمضافًا إليه مبلغ يعادل ثالثين بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشركة في
المعدل بعد عقد
نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال وسعر السهم ُ
الجمعية العامة غير العادية ،مقربة إلى أقرب رقم صحيح.
 -3السعر الذي ُطرح فيه السهم الجديد لالكتتاب ُمضافًا إليه مبلغ يعادل ستين بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشركة في
المعدل بعد عقد
نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال وسعر السهم ُ
الجمعية العامة غير العادية ،مقربة إلى أقرب رقم صحيح.
 -4السعر الذي طرح فيه السهم الجديد لالكتتاب مضافًا إليه مبلغ يعادل تسعين بالمائة من الفرق بين سعر سهم الشركة في
نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال وسعر السهم المعدل بعد عقد
الجمعية العامة غير العادية ،مقربة إلى أقرب رقم صحيح.
وستكون أسعار اإلكتتاب في أعداد إضافية من األسهم كالتالي  10ريال للسهم 17،ريال للسهم 25 ،ريال للسهم 32 ،ريال للسهم .مع
مراعاة أنه ال يجوز للمساهم المستحق إختيار أكثر من سعر واحد لألسهم اإلضافية.
اي أسهم جديدة تبقى بعد ما ذكر أعاله بعد نهاية فترة االكتتاب سيتم االكتتاب بها من قبل متعهدي التغطية بحسب سعر اإلكتتاب
للسهم.
االكتتاب في كامل األسهم المستحقة للمساهم المستحق
على المساهم المستحق الذي يرغب في استخدام كامل حقه واالكتتاب في جميع اسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب بها
أن يقوم بتعبئة نموذج طلب اكتتاب ويقدمه مرفقًا بكامل مبلغ االكتتاب المستحق والمستندات المطلوبة إلى أحد فروع البنوك
المستلمة أثناء فترة االكتتاب.
يحسب عدد األسهم التي يحق للمساهم المستحق االكتتاب بها بضرب عدد األسهم القائمة التي يملكها في تاريخ األحقية في  ،1علمًا
دور الرقم بشطب الجزء الكسري منه حيثما يلزم األمر .أما مبلغ االكتتاب الذي
بأنه ال يجوز االكتتاب في عدد كسري من األسهم ،بل ُي َّ
يتعين على المكتتب دفعه فيحسب بضرب  10ريال في عدد األسهم المستحقة.
عدم االكتتاب كليًا في األسهم الجديدة من قبل المساهم المستحق
إذا لم يرغب أي مساهم مستحق في االكتتاب في األسهم الجديدة التي يحق له االكتتاب بها ،فال يتوجب عليه فعل أي شيء .وسيتم
إعتباره من المساهمين غير المشاركين في االكتتاب وسيكون له الحق في الحصول على مبلغ التعويض ،إن وجد ،كما هو موضح أعاله
ويكون للمساهمين المستحقين اآلخرين الحق في االكتتاب في األسهم المستحقة له.
االكتتاب الجزئي
إذا أراد المساهم المستحق االكتتاب في جزء من األسهم التي يحق له االكتتاب بها وليس كلها ،وجب عليه تقديم طلب مرفقًا به مبلغ
االكتتاب والوثائق المطلوبة أثناء فترة االكتتاب ،وبالنسبة لطريقة احتساب حقوق األولوية ومبلغ االكتتاب فهي موضحة أعاله .وسيتم
اعتبار المساهم المستحق في الحالة المذكورة أعاله مساهم غير مشارك بالنسبة لألسهم المستحقة له والتي لم يقم باالكتتاب فيها
وسيكون له الحق في الحصول على مبلغ التعويض  ،إن وجد.،
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الوثائق المطلوب تقديمها مع طلب االكتتاب
يجب تقديم طلب االكتتاب مشفوعا بالمستندات التالية ،حسبما ينطبق الحال ،ويقوم البنك المستلم بمطابقة الصورة مع األصل
وإعادة األصل للمكتتب:
• أصل وصورة البطاقة الشخصية (للمكتتب الفرد)
• أصل وصورة دفتر العائلة (ألفراد األسرة)
• أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (في حالة توكيل شخص آخر باالكتتاب)
• أصل وصورة صك الوالية (لأليتام) (للمكتتب الفرد)
• أصل وصورة اإلقامة بالنسبة لغير السعوديين ،حيثما ينطبق الحال (للمكتتب الفرد)
• أصل وصورة السجل التجاري بالنسبة للشخصية االعتبارية
يجب دفع مبلغ االكتتاب كامال ًعند تقديم طلب االكتتاب لدى احد فروع البنوك المستلمة من خالل تفويض البنك المستلم بخصم
المبلغ المطلوب من حساب المكتتب لدى البنك المستلم ،وذلك حسب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
يقتصر التوكيل بين أفراد األسرة من الدرجة األولى (األبناء واألبوين) وفي حالة تقديم الطلب نيابة عن شخص آخر ،يجب أن يكتب الوكيل
اسمه ويوقع على طلب االكتتاب وأن يرفق أصل وصورة وكالة شرعية سارية المفعول صادرة من كتابة العدل (بالنسبة لألشخاص
المقيمين في المملكة العربية السعودية) أو مصدقة من السفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتتب (بالنسبة لألشخاص
المقيمين خارج المملكة العربية السعودية).
تقديم طلب االكتتاب
تبدأ البنوك المستلمة باستالم طلبات االكتتاب في فروعهم بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تاريخ  1429/2/16هـ (الموافق
 2008/2/23م) حتى نهاية يوم  1429/2/27هـ (الموافق  2008/3/5م) .ويمكن تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب إما من خالل أحد
فروع البنوك المستلمة أو قسم الخدمات المصرفية الهاتفية أو جهاز الصراف اآللي ألي من البنوك المستلمة التي توفر هذه الخدمة ،
علمًا بأن نموذج طلب االكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب اتباعها بدقة.
عند تعبئة نموذج طلب االكتتاب وتوقيعه وتسليمه ،يقوم البنك المستلم بختمه وإعطاء نسخة منه للمكتتب
ويوافق المساهم المستحق على االكتتاب في عدد األسهم المحدد في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل :
 )1بالنسبة لألسهم المستحقة :مبلغ يعادل عدد األسهم المطلوب االكتتاب بها مضروبا في سعر االكتتاب للسهم البالغ  10رياالت
للسهم الواحد ،و
 )2بالنسبة لألسهم االضافية التي يرغب االكتتاب بها :مبلغ يعادل عدد األسهم اإلضافية المطلوبة مضروبًا في أحد األسعار الموضحة
تحت بند “االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم” وفي نموذج االكتتاب.
ويعتبر المكتتب من المساهمين المستحقين قد اشترى عدد األسهم المخصص له عند تحقق الشروط التالية:
• تسليم المساهم المستحق نموذج طلب اكتتاب لدى أحد فروع البنوك المستلمة؛
• تسديد كامل مبلغ االكتتاب ( كما هو محدد أعاله) من قبل المساهم المستحق المكتتب من خالل البنك المستلم؛
• استالم المساهم المستحق المكتتب من البنك المستلم إشعار تخصيص يحدد عدد األسهم التي تم تخصيصها له.
لن يتم تخصيص أسهم للمساهمين المستحقين يتجاوز عدد األسهم التي طلبوا االكتتاب بها

تعليمات عامة
يقر كل مساهم مستحق بموافقته على االكتتاب في األسهم الجديدة المحددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات االكتتاب المقدمة
من المساهم المستحق مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروبًا بسعر االكتتاب ( )10ريال سعودي لكل سهم
جديد .ويعتبر كل مساهم مستحق قد امتلك ذلك العدد من األسهم الجديدة الذي تم تخصيصه له عند تحقق كل من الشروط التالية:
( )1تقديم المكتتب الستمارة طلب االكتتاب إلى أي من البنوك المستلمة )2( ،دفع المساهم المستحق القيمة اإلجمالية لألسهم الجديدة
التي طلب االكتتاب بها بالكامل للبنك المستلم )3( ،تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم الجديدة التي
خُ صصت للمساهم المستحق.
ويحق للشركة أن ترفض الطلب كليًا أو جزئيًا إذا لم يستوف الطلب شروط االكتتاب وتعليماته ،وسيقبل المساهم المستحق عدد
األسهم الجديدة المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اكتتب بها.
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التخصيص ورد الفائض
ستقوم البنوك المشاركة بفتح حساب أمانة يسمي «حساب المجموعة السعود َية لالستثمار الصناعي لالكتتاب في أسهم حقوق
األولوية».
يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على المساهمين المستحقين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم قائمة في تاريخ
األحقية.
سيتم تخصيص سهم واحد كحد أدنى مقابل كل سهم يملكه المكتتب من المساهمين المستحقين الذي يقدم طلبا لذلك وفقا
لشروط وأحكام االكتتاب (فضال راجع «شروط وأحكام االكتتاب») .في حال عدم االكتتاب في كامل األسهم الجديدة حسب المعادلة
الموضحة أعاله سيتم تخصيص األسهم اإلضافية للمساهمين المستحقين الذين اكتتبوا في أسهم زيادة عن األسهم المستحقة لهم
بالسعر األعلى ثم األقل فاألقل من األسعار الموضحة في قسم « شروط واحكام االكتتاب» .ويشتري متعهدو التغطية أية أسهم من
األسهم الجديدة لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب ،إن وجدت.
ويتوقع اإلعالن النهائي عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل مساهم مستحق وإعادة فائض االكتتاب (إن ُوجد) لهؤالء
األشخاص دون أي عموالت أو استقطاعات من البنوك المستلمة .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه
 1429/3/3هـ (الموافق  2008/3/11م).
سترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ ،وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى البنك المستلم .ويجب على
المساهمين المستحقين االتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم طلب االكتتاب فيه للحصول على أية معلومات إضافية.

إقرارات
بموجب تعبئة وتقديم طلب االكتتاب ،فان المساهم المستحق:
• يوافق على اكتتابه في األسهم الجديدة بعدد األسهم الجديدة الموضحة في طلب االكتتاب.
• يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
وبناء على ذلك يتم اكتتابه في األسهم المذكورة.
• يوافق على النظام األساسي والشروط الواردة في نشرة اإلصدار،
ً
• ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من ج ّراء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات
جوهرية غير صحيحة أو غير كافية ،أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قبول المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في
النشرة.
• يعلن أنه لم يسبق له التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة ضمن هذا اإلصدار ،وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في
حالة تكرار طلب االكتتاب.
• يعلن قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط االكتتاب وتعليماته الواردة في الطلب وفي نشرة
اإلصدار.
• يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم.

بنود متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة ،ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدًا في هذه النشرة ،ال يتم التنازل عن الطلب
أو أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي طرف من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على
موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تداول
تم تأسيـس نظام تداول في عام 2001م ،كنظام بديل لنظام معلومات األوراق الماليـة اإللكترونـي ،وبدأ تداول األسهم اإللكترونـي في
المملكة عام 1990م .وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر نظام تداول  1،946مليار ريال سعودي حتى نهاية عام 2007م.
ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة حاليًا في النظام  111شركة.
يغطي نظام تداول عملية التداول بشكل متكامل إبتداء بتنفيذ الصفقة وانتهاء بالتسوية .ويجري التداول في كل يوم عمل بين
الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا .وبعد إقفال التداول في سوق األوراق المالية يمكن إدخال/تسجيل
أوامر البيع أو الشراء أو تعديلها أو حذفها حتى الساعة الثامنة مساء (وال يكون النظام متاحا بين الساعة الثامنة مساء والثامنة صباحا
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من اليوم التالي) .يمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا قبل بدء فترة التداول (التي تبدأ الساعة
الحادية عشرة صباحا) حيث يقوم النظام ببدء إجراءات اإلفتتاح وتحديد أسعار اإلفتتاح وتحديد األوامر التي يجب تنفيذها حسب قواعد
المطابقة .تتغير أوقات التداول خالل شهر رمضان من قبل إدارة تداول.
يتم تنفيذ العمليات من خالل مطابقة آلية لألوامر .يتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا للسعر .وبشكل عام ،يتم تنفيذ أوامر
السوق (األوامر التي يتم تقديمها بأفضل سعر) أوال ،وبعد ذلك يتم تنفيذ األوامر النطاقية (أوامر يتم فيها تحديد حد معين للسعر)،
وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا لوقت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع معلومات شاملة من خالل عدد من القنوات ،بما في ذلك بشكل خاص ،موقع تداول على شبكة االنترنت وخط
معلومات تداول (لينك) ،حيث يوفر خط معلومات تداول (لينك) معلومات حية ومباشرة لشركات تزويد المعلومات مثل رويترز.
وعادة ما تتم تسوية العمليات بصورة فورية ،مما يعني أن نقل الملكية يتم بعد تنفيذ العملية مباشرة.
وعلى الجهات المصدرة للمعلومات اإلبالغ عن اإلعالنات الهامة عن طريق تداول لضمان نشرها فورا للجمهور .ويتولى تداول مسؤولية
اإلشراف والمراقبة على السوق بصفته المسؤول عن تنظيم العمل في هذا السوق ،حيث يضمن بذلك عدالة عمليات البيع والشراء
وإنظباط السوق.

تداول أسهم الشركة الجديدة في نظام «تداول»
يتوقع البدء في تداول األسهم الجديدة عبر نظام «تداول» بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم الشركة .وسوف يعلن
عن ذلك في موقع تداول اإللكتروني في حينه .وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط
ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية.
ومع أن أسهم الشركة القائمة مسجلة في القائمة الرسمية ومدرجة أسهمها في السوق المالية «تداول» ،فانه ال يمكن التداول في
األسهم الجديدة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم للمساهمين المستحقين والمستثمرين وإيداعها في حساباتهم في «ت��داول».
ويحظر حظرًا تامًا التداول في هذه األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في نشطات
التداول المحظورة هذه المسئولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل الشركة أية مسئولية قانونية في هذه الحالة.
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المستندات المتاحة

للفحص والمعاينة

مساء وذلك
ستتوفر المستندات التالية للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة في الرياض ،ما بين الساعة التاسعة صباحًا والخامسة
ً
قبل أسبوعين من وخالل فترة االكتتاب:
• النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس.
• القوائم المالية المراجعة لألعوام المالية 2004م2005 ،م و2006م.
• القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2006م (غيرمراجعة) و2007م (مراجعة).
• موافقة خطية من المحاسبين القانونيين على نشر تقريرهم المحاسبي في هذه النشرة.
• موافقة خطية من المستشارين القانونيين باالشتراك مع بيكر آند ماكنزي المحدودة باإلشارة في النشرة بوصفهم المستشار
القانوني لطرح األسهم لالكتتاب.
• تقرير التقييم المالي المعد من قبل المستشار المالي.
• التقرير الخاص ببحوث الصناعة الصادر عن .P&G
• تقارير مدلوالت ونتائج التقييم المالي الصادرة عن كي.بي.إم.جي السعودية ـ الفوزان وبانقا.
• الموافقة الخطية من  CMAI & P&Gعلى نشر تقريرهم الخاص بالصناعة في النشرة.
• االتفاقيات القانونية.
• تقرير الصناعة الخاص المعد من قبل .CMAI & P&G
• موافقة هيئة السوق المالية على االكتتاب.
• توصية مجلس اإلدارة الخاصة بإصدار األسهم الجديدة.
• قرار الجمعية غير العادية بالنسبة لالكتتاب.
• اتفاقيات التمويل القائمة الخاصة بتوسعة مجمع شيفرون السعودية وتطوير الجبيل شيفرون.
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تقرير مراجعي الحسابات
لقد تم إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2006م (غيرمراجعة) و2007م (مراجعة) والقوائم المالية المراجعة
للشركة كما في  31ديسمبر 2004م و 2005م و2006م واإليضاحات المتعلقة بها المدرجة في نشرة اإلصدار هذه من ِق َبل العظم والسديري
والنمر محاسبون ومراجعون قانونيون(عضو حليف هوروث الدولية).
وتجدر اإلشارة إلى أن العظم والسديري والنمر محاسبون ومراجعون قانونيون (عضو حليف هوروث الدولية) ال يمتلكون أسهمًا أو
مصلحة مهما كان نوعها في الشركة ،كما أعطى العظم والسديري والنمر محاسبون ومراجعون قانونيون (عضو حليف هوروث
الدولية) موافقة خطية على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه بصياغاتها ونصها كما وردت ،وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة.
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  30يونيو 2007
(بآالف الرياالت السعودية)

								

			
2007/06/30

		

2006/06/30
غير مدققة

الموجودات
		

موجودات متداولة:

		

نقد في الصندوق ولدى البنوك

739.388

		

459.637

		

ذمم مدينة

225.392

		

179.345

		

مخزون (إيضاحي 2ب و)3

130.802

		

103.152

		

االستثمارات في السندات الحكومية (إيضاح 2ج)

415.397

705.099

		

إيرادات مستحقة

10.171

15.305

		

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

52.073

39.267

		

مجموع الموجودات المتداولة

1.573.223

1.501.805

		

نفقات إيراديه مؤجلة ،صافي (إيضاحي 2د و)4

37.784

46.214

		

		
مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )5

1.987.094

1.386.901

		

ممتلكات ومعدات ،صافي (إيضاحي 2هـ و)6

1.023.808

793.105

			
4.621.909

3.728.025

				
المطلوبات وحقوق المساهمين
		

مطلوبات متداولة:

		

ذمم دائنة

		

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى (إيضاح )7

201.325

مجموع المطلوبات المتداولة

393.467

		

		

192.142

76.590
244.620
		

321.210

		

قروض طويلة األجل (إيضاح )8

1.332.500

		

791.900

		

مخصص تعويض نهاية الخدمة (إيضاح 2و)

13.570

		

8.056

		

مجموع المطلوبات

1.739.537

		

1.121.166

		

حقوق المساهمين:

		

		
رأس المال المدفوع

2.250.000

		

		
االحتياطي النظامي (إيضاح )9

155.083

		

األرباح المبقاة		

477.289

251.732

		

		
مجموع حقوق المساهمين

2.882.372

2.606.859

			
4.621.909

3.728.025

				

2.250.000
		

105.127

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )15تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الموحدة
للفترة المنتهية في  30يونيو 2007
(بآالف الرياالت السعودية)

2006/06/30

			
2007/06/30

		
		

غير مدققة

المبيعات (إيضاح 2ز)

565.959

738.966

تكلفة المبيعات (إيضاح 2ط)

()370.387

()445.141

صافي الربح التشغيلي

195.572

293.825

مصاريف بيع وتسويق (إيضاح 2ط)

()1.165

()2.115

مصاريف إدارية وعمومية (إيضاحي 2ط و)10

()25.765

()32.613

مصاريف تمويل

()259

()955

إيرادات أخرى ،صافي (إيضاحي 2ز و)11

28.864

28.076

صافي ربح الفترة قبل الزكاة الشرعية

197.247

286.218

الزكاة الشرعية (إيضاحي 2ح و12هـ)

()4.933

()6.516

صافي ربح الفترة

192.314

279.702

صافي ربح الفترة للسهم الواحد (ريال سعودي)

0.85

1.24

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )15تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للفترة المنتهية في  30يونيو 2007
(بآالف الرياالت السعودية)
		
2007/06/30

2006/06/30
غير مدققة

رأس المال المدفوع:
الرصيد في بداية الفترة

2.250.000

المحول من األرباح المبقاة

-

372.268

المحول من االحتياطي النظامي

-

77.732

2.250.000

2.250.000

الرصيد في نهاية الفترة

1.800.000

االحتياطي النظامي (إيضاح :)9
الرصيد في بداية الفترة
المحول إلى رأس المال المدفوع

135.852

154.889

-

()77.732

المحول من األرباح المبقاة

19.231

27.970

الرصيد في نهاية الفترة

155.083

105.127

األرباح المبقاة:
الرصيد في بداية الفترة
توزيعات أرباح

527.366
()225.000

372.268
-

توزيعات مكافآت مجلس اإلدارة

()2.100

-

تسويات سنوات سابقة

3.940

-

المحول إلى االحتياطي النظامي

()19.231

المحول إلى رأس المال المدفوع

-

()27.970
()372.268

صافي ربح الفترة

192.314

279.702

الرصيد في نهاية الفترة

477.289

251.732

2.882.372

2.606.859

مجموع حقوق المساهمين

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )15تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفق النقدي الموحدة
للفترة المنتهية في  30يونيو 2007
(بآالف الرياالت السعودية)
					
2007/06/30

2006/06/30
غير مدققة

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:
صافي ربح الفترة
تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي
النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
إستهالكات الفترة
إطفاءات الفترة
تسويات سنوات سابقة
صافي خسائر بيع ممتلكات ومعدات
مخصص تعويض نهاية الخدمة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
ذمم مدينة
مخزون
إيرادات مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل
التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:
تحويل وشراء ممتلكات ومعدات
العائد من بيع ممتلكات ومعدات
صافي التغير في االستثمارات في السندات الحكومية
صافي التغير في النفقات أإليراديه المؤجلة
مشاريع تحت التنفيذ
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفق النقدي من أنشطة التمويل:
صافي التغير في القروض طويلة األجل
توزيعات أرباح
توزيعات مكافآت مجلس اإلدارة

192.314

279.702

28.934
4.790
3.940
34
4.040

27.890
8.216
1.856

()127.413
()51.420
8.434
109.972
126.515
()140.645
159.495

()40.145
43.889
347
()39.033
()49.440
132.328
365.610

()283.254
265
205.341
39.644
()38.004

()1.811
129
51.939
()23.400
()564.731
()537.874

241.874
()225.000
()2.100

162.856
-

14.774

162.856

صافي النقد المحصل من أنشطة التمويل
صافي الزيادة (النقص) في أرصدة
النقد في الصندوق ولدى البنوك

136.265

()9.408

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك  -بداية الفترة

603.123

469.045

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك  -نهاية الفترة

739.388

459.637

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )15تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
84

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للفترة المنتهية في  30يونيو 2007
(بآالف الرياالت السعودية)
 -1عــــام
سجلت المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  291وتاريخ
1416/6/29هـ الموافق 1995/11/23م .والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  1010139946والصادر من
مدينة الرياض بتاريخ 1416/8/10هـ (الموافق 1996/1/1م) .يتكون رأسمال الشركة والبالغ  2.250ملياران ومائتان وخمسون مليون ريال
سعودي من  225مليون سهم قيمة كل منها  10ريال سعودي.
يتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى األخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجاالت
تصديرها إل��ى األس��واق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخ��رى باستعمال منتجات الصناعات
البتروكيماوية وذلك بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات االختصاص.
إن القوائم المالية الموحدة تتضمن حسابات الشركة والشركات التابعة لها والتي تمتلك الشركة فيها نسبة  % 50من حقوق
الملكية وبدون سيطرة .وتشمل القوائم المالية الموحدة الشركات التالية:
أ) شركة شيفرون فيليبس السعودية - -
شركة شيفرون فيليبس السعودية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة برأسمال  655مليون ريال سعودي،
وتقع في مدينة الجبيل الصناعية ،تمتلك المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ما نسبته  % 50من الحصص والـ  % 50األخرى
تمتلكها شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة ،وتقوم الشركة بإنتاج المواد التالية:
• بنزين
• سيكلوهكسين
• جازولين
ب) شركة الجبيل شيفرون فيليبس - -
شركة الجبيل شيفرون فيليبس وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة تحت اإلنشاء برأسمال  300مليون ريال
سعودي ،تقع في مدينة الجبيل الصناعية ،تمتلك المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ما نسبته  % 50من الحصص والـ % 50
األخرى تمتلكها شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة ،وستقوم الشركة بإنتاج المواد التالية:
• ستايرين
• بروبلين
 - 2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ،وفيما يلي ملخصا
ألهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:
 )1أسس توحيد الحسابات - -
إن القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية للمجموعة السعودية لالستثمار الصناعي كما في  30يونيو  2007والشركات
التابعة لها من واقع القوائم المالية المدققة لهذه الشركات كما في  30يونيو  .2007وألغراض إعداد هذه القوائم المالية الموحدة،
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فقد تم استبعاد وتسوية جميع األرصدة والعمليات ذات العالقة الهامة بين الشركة والشركات التابعة لها.
بناء على عدم ممانعة
تم توحيد القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها وفق معيار التوحيد التناسبي الدولي وذلك
ً
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ب) المخزون - -
يتكون المخزون من بضاعة جاهزة وتحت التصنيع ومواد أولية ويتم إظهارها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل.
وتشمل تكلفة البضاعة الجاهزة وتحت التصنيع على تكلفة المواد األولية واأليدي العاملة ومصاريف التصنيع غير مباشرة .أما
تكلفة مخزون المواد األولية فيتم التوصل إليها بطريقة المتوسط المرجح ،كما يتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبطيء
الحركة.
ج) االستثمارات في السندات الحكومية - -
تتكون االستثمارات في السندات الحكومية من استثمارات في سندات التنمية الحكومية يتم إظهارها بالتكلفة ويتم إثبات
المكاسب المحققة عند االستحقاق.
د) نفقات إيرادية مؤجلة - -
يتم إطفاء النفقات اإليرادية المؤجلة بموجب طريقة القسط الثابت على مدى عشر سنوات.
هـ) الممتلكات والمعدات - -
تظهر الممتلكات والمعدات حسب التكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم .ويجري احتساب االستهالك عليها بموجب طريقة
القسط الثابت على الفترة المقدرة للعمر اإلنتاجي لها باعتماد النسب السنوية التالية:
			
المصنع والمعدات
				
مباني
			
أثاث ومفروشات
				
سيارات
تحسينات على مباني مستأجرة
			
أجهزة كمبيوتر
			
برامج كمبيوتر
			
أجهزة اتصاالت

%17 - %5
%5
%15 - %10
%25
%20
%15
%30
%25

و) مخصص تعويض نهاية الخدمة - -
يتم االستدراك لتعويض ترك الخدمة للموظفين والمترتب على الشركة عند انتهاء خدمتهم وذلك بموجب أنظمة العمل
المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
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ز) تحقيق اإليراد - -
يتحقق اإليراد من المبيعات عند تسليم البضاعة للعمالء .وإصدار فاتورة بها ،ويتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.
ح) الزكاة - -
إن الزكاة التزام على الشركة ويتم استدراكها في القوائم المالية المرفقة بتحميلها على قائمة الدخل ،ويتم معالجة الفروقات ما
بين المخصص والربط النهائي ،وفقًا لمعيار الزكاة الشرعية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ط) المصاريف - -
تتكون المصاريف التي تتكبدها الشركة من مصاريف بيع وتوزيع ومصاريف إدارية وعمومية وتكاليف إنتاج .ويتم تحميل تكاليف
اإلنتاج بكامل تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة .ويتم تصنيف المصروفات الناتجة من مجهودات
الشركة المتعلقة في عمليات تسويق وبيع المنتجات التامة الصنع في بند مستقل تحت مسمى مصاريف البيع والتسويق .ويتم
تصنيف المصاريف المباشرة وغير المباشرة األخرى المتعلقة باإلدارة والتي ال تتعلق بوظيفة اإلنتاج أو وظيفة البيع والتسويق
كمصاريف إدارية وعمومية .ويتم توزيع المصاريف المشتركة إذا دعت الحاجة لذلك بين المصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف
البيع والتسويق وتكاليف اإلنتاج على أساس ثابت .ويتم تطبيق مبدأ االستحقاق في تحميل الفترة المالية بالمصروفات اإلدارية
والعمومية ومصاريف البيع والتسويق.
ي) ترجمة العمالت األجنبية - -
تظهر القوائم المالية الموحدة والمرفقة بالريال السعودي ،ويتم استخدام سعر التحويل المناسب لترجمة العمليات أو األرصدة
التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفقًا لألسعار السائدة حين إجراء المعامالت (إن وجد) .ولم ينتج عن هذا التحويل
أية أرباح أو خسائر ذات صبغة جوهرية.
 -3المخزون
يتكون المخزون كما في  30يونيو مما يلي:
		
		

بآالف الرياالت السعودية
غير مدققة
2007

2006

				
مواد أولية		
		
مخزون تام الصنع
قطع غيار		
		
وسائط كيميائية

38.077
67.707
7.802
17.216

7.579
72.700
6.574
16.299

				

130.802

103.152
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 -4النفقات اإليرادية المؤجلة ،صافي
تتكون النفقات اإليرادية المؤجلة كما في  30يونيو مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
غير مدققة
2007

2006

		
نفقات إيرادية مؤجلة
الرصيد بداية الفترة
المضاف خالل الفترة
المستبعد خالل الفترة

74.428
-

83.145
8.755
()17.472

74.428

74.428

()30.346
()6.298
-

()37.470
()8.216
17.472

الرصيد في نهاية الفترة

()36.644

()28.214

صافي

37.784

46.214

الرصيد في نهاية الفترة
اإلطفاء المتراكم
الرصيد بداية الفترة
المضاف خالل الفترة
المستبعد خالل الفترة

 - 5مشاريع تحت التنفيذ
تمثل مشاريع تحت التنفيذ مساهمة الشركة في تطوير مشروع شيفرون فيليبس الوطني والتابع لشركة شيفرون فيليبس
السعودية والذي يقدر أن تتجاوز كلفته  14.4مليار ريال سعودي ،وأن يدخل مرحلة التشغيل في نهاية عام  ،2010كما أن جزء من
المشاريع تحت التنفيذ يمثل بعض األعمال اإلنشائية في شركة شيفرون فيليبس السعودية.
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716.487

944.558

391.906

-

27.379

364.527

1.336.464

-

282.854

1.053.610

48.987

48.987

-

-

-

-

48.987

-

-

48.987

بالتين

24.065

26.941

13.620

-

951

12.669

40.561

()262

-

40.823

مباني

1.422

1.542

8.785

()7

219

8.573

10.327

()44

99

10.272

ومفروشات

1.449

988

3.604

-

289

3.315

4.592

-

-

515

407

135

-

54

81

542

-

119

4.473

542

سيارات

مباني مستأجرة

تحسينات على

164

269

257

-

36

221

526

-

119

407

كمبيوتر

أجهزة

-

99

5

-

5

-

104

-

61

43

كمبيوتر

برامج

16

17

3

-

1

2

20

-

2

18

اتصاالت

793.105

1.023.808

418.315

()7

28.934

389.388

1.442.123

()306

283.254

1.159.175

اإلجمالي

أجهزة

بلغ استهالك الممتلكات والمعدات مبلغ  28.934ريال و  27.890ريال سعودي (بآالف الرياالت السعودية) وذلك للفترتين المنتهيتين في  30يونيو  2007و  ،2006على التوالي.

 30يونيو 2006

 30يونيو 2007

صافي القيمة الدفترية

الرصيد في نهاية الفترة

اإلستبعادات خالل الفترة

اإلضافات خالل الفترة

الرصيد في بداية الفترة

اإلستهالكات

الرصيد في نهاية الفترة

اإلستبعادات خالل الفترة

اإلضافات خالل الفترة

الرصيد في بداية الفترة

التكلفة

والمعدات

المصنع

أثاث

تتألف الممتلكات والمعدات (بآالف الرياالت السعودية) كما في  30يونيو مما يلي:

 -6الممتلكات والمعدات ،صافي
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 -7المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
تتكون المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى كما في  30يونيو مما يلي:
				
بآالف الرياالت السعودية

2007
		
			
ذمم دائنة أخرى
زكاة مستحقة عن عام 2006
زكاة مستحقة عن الفترة (إيضاح 12هـ)
توزيعات المساهمين المستحقة
زكاة مستحقة عن عام 2005
زكاة مستحقة عن عامي  1997و1998
أخرى

		

2006
غير مدققة

105.146
17.735
4.933
1.751
71.760

205.603
6.516
894
10.605
5.454
15.548

201.325

244.620

 -8القروض طويلة األجل
فيما يلي ملخص بأرصدة القروض طويلة األجل كما في  30يونيو:

بآالف الرياالت السعودية

		

2007

543.750
قرض صندوق االستثمارات العامة
468.750
قروض من بنوك تجارية
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 320.000
إجمالي القروض الممنوحة

1.332.500

2006
543.750
150.000
98.150
791.900

تمثل القروض طويلة األجل قروض ممنوحة لشركة الجبيل شيفرون فيليبس لتمويل إنشاءات المصنع  ،كما أن هذه القروض
طويلة األجل تم الحصول عليها مقابل رهن المصنع والمعدات وبضمانات من المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي تعادل
 %50من حصتها في رأس مال.

 -9االحتياطي النظامي
يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة أن يحول ما نسبته  %10من صافي الربح السنوي
إلى االحتياطي النظامي وان يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي  %50من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل
للتوزيع على المساهمين.
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 - 10المصاريف اإلدارية والعمومية
تتكون المصاريف اإلدارية والعمومية للفترتين المنتهيتين في  30يونيو مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
غير مدققة

		
رواتب ومزايا الموظفين
تأمين
إطفاءات
إيجار
استهالكات
بريد وهاتف
أتعاب مهنية وقانونية
رحالت عمل
رسوم واشتراكات
دعاية وإعالن
مصاريف بنكية
مكافآت
تدريب وتأهيل
مصاريف انتقال
قرطاسية ومطبوعات
صيانة وإصالح
أخرى

		

2007

2006

8.399
5.115
2.134
1.751
1.640
839
418
351
329
298
177
150
67
32
28
25
4.012

12.426
3.681
7.927
1.210
1.519
527
1.472
155
163
118
505
201
16
64
29
2.600

25.765

32.613

 - 11اإليرادات األخرى ،صافي
تتكون اإليرادات األخرى للسنتين المنتهيتين في  30يونيو مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية
				
		

2007

2006

إيرادات ودائع بنكية
إيرادات االستثمارات في السندات الحكومية
صافي (خسائر) أرباح رأسمالية

15.619
13.279
()34

10.142
17.828
106

صافي

28.864

28.076
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 -12الزكاة
آ  -حصلت الشركة على شهادات الزكاة لكافة السنوات السابقة منذ التأسيس وحتى  31ديسمبر .2000
ب  -تم سداد كافة مستحقات الزكاة عن السنة التالية:
السنة المالية

الربط الزكوي

المسدد بموجب ربط الشركة

2001

261.507

261.507

ج  -تم تقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات التالية ولم يصدر الربط الزكوي النهائي من مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخه:
السنة المالية

المسدد بموجب ربط الشركة

2002
2003
2004

28.740
75.467
258.862

د  -تم تعليق تقديم اإلقرار الزكوي لمصلحة الزكاة والدخل للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2005وقد تم سداد مبلغ
 11.466.423ريال سعودي كدفعة عن الزكاة المستحقة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2005
هـ  -تم احتساب الزكاة للفترة المنتهية في  30يونيو  2007وفقًا لمبدأ االستحقاق ،ويتم معالجة الفروقات ما بين المخصص
والربط النهائي في نهاية العام.
 -13االلتزامات الرأسمالية
التزمت المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بمبلغ  167مليون ريال سعودي باعتبارها شريك بنسبة  %50في شركة
بناء على قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد مصاريف رأسمالية مستقبلية للشركة يبلغ
شيفرون فيليبس السعودية وذلك
ً
إجماليها  334مليون ريال سعودي كما في  30يونيو  2007لغرض إنشاء مشاريع معينة ،كما التزمت المجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي بتمويل إضافي لمشروع شركة الجبيل شيفرون فيليبس بقيمة  206.250.000مليون ريال سعودي من خالل
ضمان بنكي مقابل رهن سندات حكومية بنفس القيمة.
 -14إعادة التصنيف
لقد تم إعادة تصنيف بعض أرصدة القوائم المالية الغير مدققة للشركة والشركات التابعة لها للفترة المالية المنتهية في 30
يونيو  2006لتتماشى مع التصنيف المستخدم في توحيد القوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في  30يونيو .2007
 -15عام
تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية الموحدة إلى أقرب ألف ريال سعودي.
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عرض خدمات مهنية
المتطلبات المحاسبية بموجب نظام ولوائح هيئة سوق المال السعودية
لزيادة رأس مال المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
قائمة المديونية:
االجراءات المتفق عليها فيم يتعلق بالقائمة الموحدة للمديونية المشار إليها في خطاب التعيين هي كما يلي:
 - 1الحصول على القائمة الموحدة للمديونية من إدارة المجموعة كما في  30يونيو  ،2007تتضمن المعلومات التالية:
آ -المبلغ اإلجمالي ألية قروض للمجموعة صادرة وغير مسددة مصرح بها أو غير ذلك ،جاهزة ولكن غير مصدرة ،والقروض ألجل
مع تحديد المضمون وغير المضمون والمؤيد برهن (إذا كان الرهن مقدم من قبل المجموعة أو شركاتها التابعة لها أو
من طرف ثالث) أو قروض غير مضمونة او قائمة مالية مناسبة.
ب -اإلجمالي لكافة القروض األخرى أو مديونية الشركة بما في ذلك القروض قصيرة األجل والقروض طويلة األجل والقروض من
صندوق التنمية الصناعي السعودي والقرض من صندوق االستثمارات العامة مع تحديد القروض المكفولة وغير المكفولة
والقروض المضمونة برهن وغير المضمونة برهن.
ج -كافة رهونات المجموعة أو قائمة مالية مناسبة.
د -إجمالي مبالغ ألية التزامات طارئة أو ضمانات للمجموعة.
 - 2التحقق من أرصدة القروض البنكية مع السجالت الحاسبية والمستندات الثبوتية المؤيدة لها المقدمة من المجموعة بما في
ذلك الرهونات والضمانات.
 - 3الحصول على مصادقة مباشرة للقروض ومطابقة المعلومات مع قائمة الثبوتية.
 - 4مراجعة بيانات القروض البنكية بالرجوع إلى اتفاقيات التسهيالت البنكية والتأكد من صحة البيانات.
 -5المراجعة للتأكد من كفاية مستندات الرهونات بالمجموعة.
 - 6مراجعة المستندات المؤيدة لكافة االلتزامات الطارئة الهامة.
 -7الحصول على خطاب من القسم القانوني حول موقف القضايا القانونية القائمة والمتوقعة.
 - 8الحصول على إفصاح من اإلدارة حول اكتمال وصحة المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالمديونية والرهونات وااللتزامات.
 - 9إعداد تقريرنا حول ما توصلنا إليه من نتائج بناء على اإلجراءات التي قمنا بتنفيذها
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
والشركات التابعة لها
قائمة المديونية الموحدة
كما في  30يونيو 2007

المديونية

إيضاح

قروض طويلة األجل بما فيها الجزء المتداول ()3
		
االلتزامات رأسمالية

باآللف الرياالت السعودية
1.332.500
(524,15 )4

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )4تعتبر جزءا ال يتجزأ من قوائم المديونية الموحدة
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
والشركات التابعة لها
قائمة المديونية الموحدة
كما في  30يونيو2007
 -1عــــام
أ  -سجلت المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  291وتاريخ
1416/6/29هـ الموافق 1995/11/23م .والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  1010139946والصادر من
مدينة الرياض بتاريخ 1416/8/10هـ (الموافق 1996/1/1م) .يتكون رأسمال الشركة والبالغ  2.250ملياران ومائتان وخمسون مليون ريال
سعودي مكونة من  225مليون سهم قيمة كل منها  10ريال سعودي.
يتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى األخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجاالت
تصديرها إل��ى األس��واق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخ��رى باستعمال منتجات الصناعات
البتروكيماوية وذلك بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات االختصاص.
تشتمل القائمة الموحدة للمديونية المجموعة السعودية والشركات التابعة لها التالية والتي ال تسيطر عليها المجموعة
السعودية لالستثمار الصناعي:
ب  -أسس توحيد القائمة الموحدة للمديونية
											
• شركة شيفرون فيليبس السعودية – شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة
• شركة الجبيل شيفرون فيليبس -شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة

نسبة الملكية
%50
%50

شركة شيفرون فيليبس السعودية - -
شركة شيفرون فيليبس السعودية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة برأسمال  655مليون ريال سعودي،
وتقع في مدينة الجبيل الصناعية ،تمتلك المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ما نسبته  % 50من الحصص والـ  % 50األخرى
تمتلكها شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة ،وتقوم الشركة بإنتاج المواد التالية:
• بنزين
• سيكلوهكسين
• جازولين
شركة الجبيل شيفرون فيليبس - -
شركة الجبيل شيفرون فيليبس وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة تحت اإلنشاء برأسمال  300مليون ريال
سعودي ،تقع في مدينة الجبيل الصناعية ،تمتلك المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ما نسبته  % 50من الحصص والـ % 50
األخرى تمتلكها شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة ،وستقوم الشركة بإنتاج المواد التالية:
• ستايرين
• بروبلين
 - 2أساس تجهيز القائمة الموحدة للمديونية
تم تجهيز القائمة الموحدة للمديونية بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها وبموجب متطلبات هيئة السوق المالية
السعودية.
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
والشركات التابعة لها
قائمة المديونية الموحدة
كما في  30يونيو2007
 -3قروض طويلة األجل

		

إيضاح

شركة الجبيل شيفرون فيلبس المحدودة

باآللف الرياالت السعودية

1-3

		
قرض صندوق االستثمار العام
		
اتحاد بنوك تجارية
		
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
			

543.750
		
468.750
320.000
1.332.500

 1-3شركة الجبيل شيفرون فيليبس المحدودة
أ) حصلت الشركة على تسهيل قرض ألجل بمبلغ  1.208مليون ريال سعودي من صندوق الستثمارات العامة ،سحب منها مبلغ
 1.087,5مليون ريال سعودي كما في تاريخ قائمة المركز المالي ( 30يونيو  1.087,5 :2006مليون ريال سعودي)  .والقرض مكفول بتنازل
عن الحصيلة المتبقية من بيع اآلالت والمعدات  ،وبتعهد على وبتنازل عن حسابات المشروع الداخلية وبتعهد على وبتنازل
عن حسابات المشروع الخارجية .ويستحق سداد القرض على ستة عشر قسطا نصف سنوي  .ويكون مقدار كل قسط من أول
قسطين  ، %1بينما يكون كل قسط من األقساط األربعة عشر المتبقية بنسبة  %7من إجمالي القرض المستخدم  ،وذلك ابتدأ
من  11ديسمبر  .2009وتخضع التسهيالت لعمولة وفقا لسعار الفائدة المعمول بها بين البنوك في لندن (ليبور) مضافا إليها 0.5
 %مع رسم تثمين يدفع مرة واحدة بنسبة  % 0.5من مبلغ القرض األساسي ،وتبلغ حصة المجموعة من هذا القرض  543.75مليون
ريال سعودي والتي تمثل  %50من قيمة القرض الممنوح للشركة التابعة والبالغ  1.087,5مليون ريال سعودي ،وباعتبار المجموعة
مستثمرة في الشركة التابعة في بنفس النسبة في رأس المال.
ب) حصلت الشركة على تسهيالت قرض من بنوك إتحاد بنوك تجارية (كونسورتيوم)  .وتتألف تسهيالت القروض من تسهيالت
قرض ألجل بمبلغ  1.054مليون ريال سعودي ومن تسهيل ائتمان متجدد بمبلغ  120مليون ريال سعودي .ولقد تم سحب مبلغ 937.5
مليون ريال سعودي من أصل القرض ألجل كما في تاريخ قائمة المركز المالي ( 30يونيو  300 :2006مليون ريال سعودي) .والقرض
مكفول بتنازل عن الحصيلة المتبقية من بيع أآلالت والمعدات  ،وبتعهد وتنازل عن مستندات المشروع المضمونة وبتعهد على
وبتنازل عن حسابات المشروع الخارجية وبرهن على وتنازل عن حسابات المشروع الداخلية .ويستحق سداد القرض ألجل البالغ
 1.054مليون ريال سعودي على ثمانية عشر قسط نصف سنوي متتابع تبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ إنجاز المشروع الذي من
المتوقع أن يبدأ في عام  .2007وتخضع التسهيالت لعمولة وفقا لسعار الفائدة المعمول بها بين البنوك في لندن (ليبور) مضافا
إليها  .%1كما يستحق الجزء غير المسحوب من القرض رسم إضافيا بنسبة  %0.25إلى  ، %0.30وتبلغ حصة المجموعة من هذا القرض
 468.75مليون ريال سعودي والتي تمثل  %50من قيمة القرض الممنوح للشركة التابعة والبالغ  937.5مليون ريال سعودي وباعتبار
المجموعة مستثمرة في الشركة التابعة في بنفس النسبة في رأس المال.
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د) كذلك حصلت الشركة على تسهيالت قرضين مقدار كل منهما  400مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية
السعودي لتمويل إنشاء مصنع للبتروكيمويات .سحب منها مبلغ  640مليون ريال سعودي كما في تاريخ قائمة المركز المالي
( 30يونيو  196 :2006مليون ريال سعودي) .والقرض مكفول على أآلت ومعدات الشركة وبتنازل عن المتحصل من التأمين وحقوق
التكنولوجيا الخاصة بالشركة ،ويستحق سداد القرض على ستة عشر قسطا نصف سنوي تتزايد من  30مليون ريال سعودي
إلى  70مليون ريال سعودي ابتداء من  15صفر 1430هـ (الموافق  11فبراير  )2009حيث يستحق سداد القسط األخير في  15شعبان
1437هـ (الموافق  22مايو  ،)2016وتبلغ حصة المجموعة من هذا القرض  320مليون ريال سعودي والتي تمثل  %50من قيمة القرض
الممنوح للشركة التابعة والبالغ  640مليون ريال سعودي ،وباعتبار المجموعة مستثمرة في الشركة التابعة في بنفس النسبة في
رأس المال.

لقد دفعت المسحوبات األولية من هاذين القرضين صافية من الرسوم المدفوعة مقدما والبالغ اجماليها  48مليون ريال سعودي
 .وقد صنفت الشركة هذه الرسوم كمصاريف مؤجلة ليتم إطفائها على مدة فترة القرض.
ويتعين على الشركة التقيد ببعض التعهدات وااللتزامات بموجب جميع اتفاقيات تسهيالت القروض المذكورة أعاله.
		
وفيما يلي إجمالي المبالغ المجمعة والمستحقة السداد من القروض ألجل على الشركة التابعة للخمس سنوات القادمة على
أساس التاريخ المتوقع النجاز المصنع وبما في ذلك األرص��دة غير المسحوبة كما في تاريخ قائمة المركز المالي  ،وتمثل حصة
المجموعة  %50من قيمة المبالغ الموضحة أدناه والواجب سدادها من قبل الشركة التابعة وهي كما يلي:
آالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر ( 2007ستة شهور)
 31ديسمبر 2008
31ديسمير 2009
31ديسمير 2010
31ديسمير 2011

ال شيء
59.010
131.085
263.006
345.458

 -4االلتزامات الرأسمالية
إن رصيد ارتباطات الرأسمالية غير المستخدمة والخاص بالمجموعة السعودية لالستثمار الصناعي وباعتبارها مستثمرا بنسبة %50
في كل من الشركتين (شركة شيفرون فيلبس السعودية المحدودة  ،شركة الجبيل شيفرون فيلبس) هو  524,150مليون ريال
سعودي كما في  30يونيو  30( 2007يونيو  1.306,75 :2006مليون ريال سعودي ) وحيث يمثل هذا الرصيد ما يعادل  % 50من االرتباطات
للمصاريف الرأسمالية الغير مستخدمة والمعتمدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة لكالتا الشركتين ومجلس فيما يتعلق بإنشاء
مشاريع بترو كيماوية ومصنع للبتر وكيماويات .
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2006
(بآالف الرياالت السعودية)
2006

2005

		
الموجودات
موجودات متداولة:
نقد في الصندوق ولدى البنوك
ذمم مدينة
مخزون (إيضاحي 2ب و)3
االستثمارات في السندات الحكومية (إيضاح 2ج)
إيرادات مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

603.123
97.979
79.382
620.738
18.605
162.045

469.045
139.200
147.041
757.038
15.652
235

مجموع الموجودات المتداولة

1.581.872

1.528.211

نفقات إيراديه مؤجلة ،صافي (إيضاحي 2د و)4
مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )5
ممتلكات ومعدات ،صافي (إيضاحي 2هـ و)6

42.574
2.026.738
769.787

31.030
822.170
819.312

4.420.971

3.200.723

		
المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة:
ذمم دائنة
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل (إيضاح )7
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى (إيضاح )8

65.627
341.970

126.030
59.044
112.292

مجموع المطلوبات المتداولة

407.597

297.366

قروض طويلة األجل (إيضاح )7
مخصص تعويض نهاية الخدمة (إيضاح 2و)

1.090.626
9.530

570.000
6.200

مجموع المطلوبات

1.507.753

873.566

حقوق المساهمين:
رأس المال المدفوع (إيضاح )9
االحتياطي النظامي (إيضاح )10
األرباح المبقاة

2.250.000
135.852
527.366

1.800.000
154.889
372.268

مجموع حقوق المساهمين

2.913.218

2.327.157

4.420.971

3.200.723

		

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2006
(بآالف الرياالت السعودية)

		
المبيعات (إيضاح 2ز)
تكلفة المبيعات (إيضاح 2ط)
صافي الربح التشغيلي
مصاريف بيع وتسويق (إيضاح 2ط)
مصاريف إدارية وعمومية (إيضاحي 2ط و)11
مصاريف تمويل
إيرادات أخرى ،صافي (إيضاحي 2ز و)12
صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية
الزكاة الشرعية (إيضاحي 2ح و)13
صافي ربح السنة

2006

2005

1.573.933
()1.004.431
569.502
()3.151
()16.860
()1.050
56.244
604.685
()17.735
586.950

1.158.467
()747.088
411.379
()6.360
()11.835
()5.528
37.738
425.394
()10.605
414.789

صافي ربح السنة للسهم الواحد (ريال سعودي) 2.61

2.30

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2006
(بآالف الرياالت السعودية)

		

2006

		

2005

رأس المال المدفوع (إيضاح :)9
الرصيد في بداية السنة
المحول من األرباح المبقاة
المحول من االحتياطي النظامي
الرصيد في نهاية السنة

1.800.000
372.268
77.732
2.250.000

1.200.000
600.000
1.800.000

االحتياطي النظامي (إيضاح :)10
الرصيد في بداية السنة
المحول إلى رأس المال المدفوع
المحول من األرباح المبقاة
الرصيد في نهاية السنة

154.889
()77.732
58.695
135.852

113.541
41.348
154.889

األرباح المبقاة:
الرصيد في بداية السنة
المحول إلى االحتياطي النظامي
المحول إلى األرباح المبقاة
تسويات سنوات سابقة
صافي ربح السنة
الرصيد في نهاية السنة

372.268
()58.695
()372.268
()889
586.950
527.366

599.185
()41.348
()600.000
()358
414.789
372.268

مجموع حقوق المساهمين

2.913.218

2.327.157

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفق النقدي الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2006
(بآالف الرياالت السعودية)
2006

2005

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:
صافي ربح السنة

586.950

414.789

تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي
النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
إستهالكات
إطفاءات
تسويات سنوات سابقة
صافي خسائر بيع ممتلكات ومعدات
مخصص تعويض نهاية الخدمة

56.327
12.456
()889
39
3.330

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
ذمم مدينة
مخزون
إيرادات مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

41.221
67.659
()2.953
()161.810
()60.403
229.678

65.526
()27.483
()7.407
()194
31.353
()77.730

771.605

471.394

()9.074
2.233
136.300
()24.000
()1.204.568

()3.694
30.791
()8.754
()672.731

()1.099.109

()654.388

461.582

157.181

461.582

157.181

صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل
التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:
تحويل وشراء ممتلكات ومعدات
العائد من بيع ممتلكات ومعدات
صافي التغير في االستثمارات في السندات الحكومية
صافي التغير في النفقات أإليراديه المؤجلة
مشاريع تحت التنفيذ
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفق النقدي من أنشطة التمويل:
صافي التغير في القروض طويلة األجل
صافي النقد المحصل من أنشطة التمويل
صافي الزيادة (النقص) في أرصدة
النقد في الصندوق ولدى البنوك
أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك  -بداية السنة
أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك  -نهاية السنة

57.015
15.475
()358
408

134.078

()25.813

469.045

494.858

603.123

469.045

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2006
(بآالف الرياالت السعودية)
 -1عــــام
سجلت المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  291وتاريخ
1416/6/29هـ الموافق 1995/11/23م .والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  1010139946والصادر من
مدينة الرياض بتاريخ 1416/8/10هـ (الموافق 1996/1/1م) .يتكون رأسمال الشركة والبالغ  2.250ملياران ومائتان وخمسون مليون ريال
سعودي من  225مليون سهم قيمة كل منها  10ريال سعودي.
يتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى األخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجاالت
تصديرها إل��ى األس��واق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخ��رى باستعمال منتجات الصناعات
البتروكيماوية وذلك بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات االختصاص.
إن القوائم المالية الموحدة تتضمن حسابات الشركة والشركات التابعة لها والتي تمتلك الشركة فيها نسبة  % 50من حقوق
الملكية .وتشمل القوائم المالية الموحدة الشركات التالية:
أ) شركة شيفرون فيليبس السعودية - -
شركة شيفرون فيليبس السعودية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة برأسمال  655مليون ريال سعودي،
وتقع في مدينة الجبيل الصناعية ،تمتلك المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ما نسبته  % 50من الحصص والـ  % 50األخرى
تمتلكها شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة ،وتقوم الشركة بإنتاج المواد التالية:
• بنزين
• سيكلوهكسين
• جازولين
ب) شركة الجبيل شيفرون فيليبس - -
شركة الجبيل شيفرون فيليبس وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة تحت اإلنشاء برأسمال  300مليون ريال
سعودي ،تقع في مدينة الجبيل الصناعية ،تمتلك المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ما نسبته  % 50من الحصص والـ % 50
األخرى تمتلكها شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة ،وستقوم الشركة بإنتاج المواد التالية:
• ستايرين
• بروبلين
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 - 2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ،وفيما يلي ملخصا
ألهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:
 )2أسس توحيد الحسابات - -
إن القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية للمجموعة السعودية لالستثمار الصناعي كما في  31ديسمبر  2006والشركات
التابعة لها من واقع القوائم المالية المدققة لهذه الشركات كما في  31ديسمبر  .2006وألغراض إعداد هذه القوائم المالية الموحدة،
فقد تم استبعاد وتسوية جميع األرصدة والعمليات ذات العالقة الهامة بين الشركة والشركات التابعة لها.
بناء على عدم ممانعة
تم توحيد القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها وفق معيار التوحيد التناسبي الدولي وذلك
ً
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 )3المخزون - -
يتكون المخزون من بضاعة جاهزة وتحت التصنيع ومواد أولية ويتم إظهارها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل.
وتشمل تكلفة البضاعة الجاهزة وتحت التصنيع على تكلفة المواد األولية واأليدي العاملة ومصاريف التصنيع غير مباشرة .أما
تكلفة مخزون المواد األولية فيتم التوصل إليها بطريقة المتوسط المرجح ،كما يتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبطيء
الحركة.
 )6االستثمارات في السندات الحكومية - -
تتكون االستثمارات في السندات الحكومية من استثمارات في سندات التنمية الحكومية يتم إظهارها بالتكلفة ويتم إثبات
المكاسب المحققة عند االستحقاق.
 )9نفقات إيرادية مؤجلة - -
يتم إطفاء النفقات اإليرادية المؤجلة بموجب طريقة القسط الثابت على مدى عشر سنوات.
هـ) الممتلكات والمعدات - -
تظهر الممتلكات والمعدات حسب التكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم .ويجري احتساب االستهالك عليها بموجب طريقة
القسط الثابت على الفترة المقدرة للعمر اإلنتاجي لها باعتماد النسب السنوية التالية:
			
المصنع والمعدات
تحسينات على مباني مستأجرة
				
مباني
			
أثاث ومفروشات
				
سيارات
			
أجهزة كمبيوتر

%17 - %5
%20
%5
%15 - %10
%25
%15

و) مخصص تعويض نهاية الخدمة - -
يتم االستدراك لتعويض ترك الخدمة للموظفين والمترتب على الشركة عند انتهاء خدمتهم وذلك بموجب أنظمة العمل
المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

106

ز)تحقيق اإليراد - -
يتحقق اإليراد من المبيعات عند تسليم البضاعة للعمالء .وإصدار فاتورة بها ،ويتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.
ح) الزكاة - -
إن الزكاة التزام على الشركة ويتم استدراكها في القوائم المالية المرفقة بتحميلها على قائمة الدخل ،ويتم معالجة الفروقات
ما بين المخصص والربط النهائي.
ط)المصاريف - -
تتكون المصاريف التي تتكبدها الشركة من مصاريف بيع وتوزيع ومصاريف إدارية وعمومية وتكاليف إنتاج .ويتم تحميل تكاليف
اإلنتاج بكامل تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة .ويتم تصنيف المصروفات الناتجة من مجهودات
الشركة المتعلقة في عمليات تسويق وبيع المنتجات التامة الصنع في بند مستقل تحت مسمى مصاريف البيع والتسويق .ويتم
تصنيف المصاريف المباشرة وغير المباشرة األخرى المتعلقة باإلدارة والتي ال تتعلق بوظيفة اإلنتاج أو وظيفة البيع والتسويق
كمصاريف إدارية وعمومية .ويتم توزيع المصاريف المشتركة إذا دعت الحاجة لذلك بين المصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف
البيع والتسويق وتكاليف اإلنتاج على أساس ثابت .ويتم تطبيق مبدأ االستحقاق في تحميل الفترة المالية بالمصروفات اإلدارية
والعمومية ومصاريف البيع والتسويق.
ي) ترجمة العمالت األجنبية - -
تظهر القوائم المالية الموحدة والمرفقة بالريال السعودي ،ويتم استخدام سعر التحويل المناسب لترجمة العمليات أو األرصدة
التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفقًا لألسعار السائدة حين إجراء المعامالت (إن وجد) .ولم ينتج عن هذا التحويل
أية أرباح أو خسائر ذات صبغة جوهرية.

 - 3المخزون
يتكون المخزون كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
		
مواد أولية
مخزون تام الصنع
قطع غيار
وسائط كيميائية
79.382

2006

2005

5.683
50.509
6.523
16.667

5.539
61.564
6.350
73.588

		

147.041
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 -4النفقات اإليرادية المؤجلة ،صافي
تتكون النفقات اإليرادية المؤجلة كما في  31ديسمبر مما يلي:
				

		
نفقات إيرادية مؤجلة
الرصيد بداية السنة
المضاف خالل السنة
المستبعد خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
اإلطفاء المتراكم
الرصيد بداية السنة
المضاف خالل السنة
المستبعد خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
صافي

بآالف الرياالت السعودية
2006

2005

67.902
24.000
()17.472

67.902
-

74.430

67.902

()36.872
()12.456
17.472

()30.150
()6.722
-

()31.856
42.574

()36.872
31.030

 -5مشاريع تحت التنفيذ
تمثل مشاريع تحت التنفيذ مساهمة الشركة في تطوير مشروع شيفرون فيليبس الوطني والتابع لشركة شيفرون فيليبس
السعودية والذي يقدر أن تتجاوز كلفته  14.4مليار ريال سعودي ،وأن يدخل مرحلة التشغيل في نهاية عام  ،2010كما أن جزء من
المشاريع تحت التنفيذ يمثل بعض األعمال اإلنشائية في شركة شيفرون فيليبس السعودية.
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1,154,322

-

-

-

43

-

-

-

43

-

43

-

ŝƆŒŧŕ
ŧřƍƒŕƆƂ

59

186

221

-

39

182

407

-

169

238

ŖŨƌŞŊ
ŧřƍƒŕƆƂ

23

461

81

(54)

81

54

542

(77)

542

77

1,285

1,158

3,315

(558)

628

3,245

4,473

(558)

501

4,530

ŗƒťƍŶŪƃŒŘƙœƒŧƃ ŒŻƙ ŉŕ
ƏƄŵŘœƈƒŪšř
ŖŧŞŋřŪƆƑƈœŕƆ
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1,102

1,699

8,573

(175)

510

8,238

10,272

(175)

1,107

9,340

ŚœśŊ
ŘœŬƍŧŽƆƍ

24,953

28,154

12,669

-

2,141

10,528

40,823

-

5,342

35,481

ƑƈœŕƆ

48,987

48,987

-

-

-

-

48,987

-

-

48,987
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řƊŬƅŔřƔŕƎƊƓžŧƔŰũƅŔ

742,903

689,083

364,527

2005řƔũśžŧƅŔ

řƈƔƂƅŔƓžŕŰ

řƈƔƂƅŔƓžŕŰ
2006řƔũśžŧƅŔ

řƊŬƅŔřƔŕƎƊƓžŧƔŰũƅŔ
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52,926

312,766

1,053,610

(3.411) řƊŬƅŔ¿ƜŦ ŚŔ ŧŕŸŗ śŬƙŔ

1,352

1,055,669

ŴƈŮƆƃŒ
ŘŒťŶƆƃŒƍ

¾ŞƕŒŗƄƒƍűůƍŧƀƃŒ -Ô

. على التوالي،2005  و2006  ديسمبر31  ريال (بآالف الرياالت السعودية) وذلك للسنتين المنتهيتين في57.015  ريال و56.327 بلغ استهالك الممتلكات والمعدات مبلغ

ƃƅŨƏ ( řƔŧƏŸŬƅŔŚƛŕƔũƅŔŽƛŋŗ) ¿ŕƔũ ÓÕÎÏÓ Ə ¿ŕƔũ ÓÔÑÐÕ źƆŗƈŚŔŧŸƈƅŔƏŚŕƄƆśƈƈƅŔƃƜƎśŬŔźƆŗ
. ƓƅŔƏśƅŔƑƆŷÐÎÎÓ Ə ÐÎÎÔ ũŗƈŬƔŧ ÑÏ ƓžƉƔśƔƎśƊƈƅŔƉƔśƊŬƆƅ

819,312

16

769,787

2

2

-

-

18

-

389,388

(1.952)

56,327

335,013

1,159,175

(4.221)

18

-

ƑƃœƆŞƗŒ

9,074

ŖŨƌŞŊ
ŘƙœŮ
ř ō

: ديسمبر مما يلي31 تتألف الممتلكات والمعدات كما في
: ƓƆƔŕƈƈũŗƈŬƔŧÑÏ ƓžŕƈƄŚŔŧŸƈƅŔƏŚŕƄƆśƈƈƅŔŽƅōśś

 صافي، الممتلكات والمعدات-6

ƑżœŮŘŒťŶƆƃŒƍŘœƂƄřƆƆƃŒ -Ó

 -7القروض طويلة األجل
فيما يلي ملخص بأرصدة القروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية
		
2006

		

2005

قرض صندوق االستثمارات العامة
قروض من بنوك تجارية
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

543.750
346.875
200.001

401.250
205.626
22.168

إجمالي القروض الممنوحة

1.090.626

629.044

الجزء المتداول من القروض من بنوك تجارية
الجزء المتداول من قرض
صندوق التنمية الصناعية السعودي

-

()36.876

-

()22.168

إجمالي الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

-

()59.044

1.090.626

رصيد القروض طويلة األجل

570.000

تمثل القروض طويلة األجل قروض ممنوحة لشركة الجبيل شيفرون فيليبس لتمويل إنشاءات المصنع  ،كما أن هذه القروض
طويلة األجل تم الحصول عليها مقابل رهن المصنع والمعدات وبضمانات من المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي تعادل
 %50من حصتها في رأس مال.

 -8المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
تتكون المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية

		
ذمم دائنة أخرى
زكاة مستحقة عن السنة
فوائد بنكية مستحقة
زكاة مستحقة عن عامي  1997و1998
توزيعات المساهمين المستحقة
أخرى

		

2006
179.641
17.735
9.010
5.454
883
129.247
341.970

		

2005

10.605
3.014
5.454
1.191
92.028
		

112.292
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 -9رأس المال المدفوع
يظهر رأس المال المدفوع كما في  31ديسمبر  2006زيادة بقيمة  450.000.000ريال سعودي عن الفترة المنتهية في  31ديسمبر  2005حيث
بناء على قرار الجمعية
تم تحويل جزء من هذه الزيادة من األرباح المبقاة لعام  2005والجزء المتبقي من االحتياطي النظامي وذلك
ً
العمومية بجلستها المنعقدة في  2006/5/23حيث تم منح سهم مجاني عن كل أربعة أسهم.

 -10االحتياطي النظامي
يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة أن يحول ما نسبته  %10من صافي الربح السنوي
إلى االحتياطي النظامي وان يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي  %50من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل
للتوزيع على المساهمين.

 -11المصاريف اإلدارية والعمومية
تتكون المصاريف اإلدارية والعمومية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية

		
إطفاءات
رواتب ومزايا الموظفين
أتعاب مهنية وقانونية
إيجارات
استهالكات
رسوم واشتراكات
رحالت عمل
تدريب وتأهيل
أخرى

		

2006

2005

10.060
3.497
752
350
344
233
395
321
908

6.198
3.087
539
165
1.846

16.860

11.835

 - 12اإليرادات األخرى ،صافي
تتكون اإليرادات األخرى للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2006

2005

		
إيرادات االستثمارات في السندات الحكومية
إيرادات ودائع بنكية
صافي أرباح (خسائر) رأسمالية

34.704
21.579
()39

26.555
11.183
-

صافي

56.244

37.738
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 -13الزكاة
 -1لم تحصل الشركة على شهادات الزكاة النهائية لكافة السنوات السابقة منذ التأسيس وحتى  31ديسمبر .2006
 -2تم سداد كافة مستحقات الزكاة عن السنوات التالية (بآالف الرياالت السعودية):
السنة المالية
1996
1998
2000
2001

الربط الزكوي
3.275
3.780
262
262

المسدد بموجب ربط الشركة
3.275
3.780
262
262

 -3تم االعتراض على الربط الزكوي للسنوات التالية ولم يبت في االعتراض حتى تاريخه (بآالف الرياالت السعودية):
السنة المالية
1997
1999

الربط الزكوي
3.338
1.395

المسدد بموجب ربط الشركة
292
321

 -4تم تقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات التالية ولم يصدر الربط الزكوي النهائي من مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخه (بآالف
الرياالت السعودية):
السنة المالية
2002
2003
2004

المسدد بموجب ربط الشركة
29
75
259

 -5تم احتساب مخصص بفرق الزكاة الشرعية للشركة عن حصتها بشركة شيفرون فيليبس السعودية عن عامي  1997و1998
بمبلغ  5.454.000ريال سعودي وذلك طبقًا للربط المعدل والوارد بخطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم  3/8584بتاريخ 1424/7/26هـ
(الموافق  )2003/9/23والذي تم االعتراض عليه من قبل شركة شيفرون فيليبس السعودية بموجب خطابها رقم  3/2884بتاريخ
وبناء على طلب شركة شيفرون فيليبس السعودية من مصلحة الزكاة والدخل بإحالة االعتراض
1424/8/22هـ (الموافق )2003/10/18
ً
إلى لجنة االعتراض االبتدائية للنظر فيه في حال رفض مصلحة الزكاة والدخل لالعتراض.
 -6تم تعليق تقديم اإلقرار الزكوي لمصلحة الزكاة والدخل للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2005وقد تم سداد مبلغ  11.466.423ريال
سعودي كدفعة عن الزكاة المستحقة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2006

 -14االلتزامات الرأسمالية
التزمت المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بمبلغ  167مليون ريال سعودي باعتبارها شريك بنسبة  %50في شركة شيفرون
بناء على قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد مصاريف رأسمالية مستقبلية للشركة يبلغ إجماليها
فيليبس السعودية وذلك
ً
 334مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر  608( 2006مليون ريال سعودي في  31ديسمبر  )2005لغرض إنشاء مشاريع معينة،
كما التزمت المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي بتمويل إضافي لمشروع شركة الجبيل شيفرون فيليبس بقيمة 206.250.000
مليون ريال سعودي من خالل ضمان بنكي مقابل رهن سندات حكومية بنفس القيمة.
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 -15إعادة التصنيف
لقد تم إعادة تصنيف بعض أرصدة القوائم المالية المدققة للشركة والشركات التابعة لها للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2006لتتماشى مع التصنيف المستخدم في توحيد القوائم المالية.
 -16عام
تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية الموحدة إلى أقرب ألف ريال سعودي.
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* مالحظة ( :األرقام الواردة أدناه تمثل حصة المجموعة من نشاط مشاريعها  ،وبنسبة  %50فقط )
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2003 ،2004 ،2005
(بآالف الرياالت السعودية)

		

2005

الموجودات
موجودات متداولة:
نقد في الصندوق ولدى البنوك
ذمم مدينة
مخزون (إيضاحي 2ب و)3
استثمارات قصيرة األجل (إيضاح 2ج)
إيرادات مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
مجموع الموجودات المتداولة
نفقات إيراديه مؤجلة ،صافي (إيضاحي 2د و)4
مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )5
ممتلكات ومعدات ،صافي (إيضاحي 2هـ و)6
		

469.045
139.200
147.041
757.038
15.652
235
1.528.211
31.030
871.157
770.325
3.200.723

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة:
ذمم دائنة
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل (إيضاح )7
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى (إيضاح )8
مجموع المطلوبات المتداولة
قروض طويلة األجل (إيضاح )7
مخصص تعويض نهاية الخدمة (إيضاح 2و)
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين:
رأس المال المدفوع (إيضاح )9
االحتياطي النظامي (إيضاح )10
األرباح المبقاة
مجموع حقوق المساهمين
		

126.031
59.044
112.292
297.367
570.000
6.200
873.567

		
2004

494.858
204.726
119.558
787.829
245
.8
41
1.615.257
37.751
198.426
823.646
2.675.080

94.677
		
101.051
190.022
385.750
370.812
5.792
762.354

		
1.200.000
1.800.000
58.101 113.541
154.889
599.185
372.267
1.912.726
2.327.156
2.675.080
3.200.723

2003

153.284
130.469
112.847
680.703
7.660
60
1.085.023
37.506
82.875
876.932
2.082.336

45.199
76.300
117.615
239.114
378.572
5.024
622.710
1.200.000
201.525
1.459.626
2.082.336

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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* مالحظة ( :األرقام الواردة أدناه تمثل حصة المجموعة من نشاط مشاريعها  ،وبنسبة  %50فقط )
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الموحدة
للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2003 ،2004 ،2005
(بآالف الرياالت السعودية)

		
المبيعات (إيضاح 2ز)
تكلفة المبيعات (إيضاح 2ط)
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتسويق (إيضاح 2ط)
مصاريف إدارية وعمومية (إيضاحي 2ط و)11
مصاريف تمويل
إيرادات أخرى (إيضاحي 2ز و)12
صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية
الزكاة الشرعية (إيضاح 2ح)
صافي ربح السنة

2005

2004

2003

1.158.467
()747.088
411.379
()6.360
()11.835
()5.528
37.738
425.394
()10.605
414.789

1.246.048
()658.365
587.683
()8.355
()17.355
()11.505
16.842
567.310
()14.220
553.090

735.246
()504.999
230.247
()3.526
()10.149
()10.120
6.189
212.641
()5.316
207.325

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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* مالحظة ( :األرقام الواردة أدناه تمثل حصة المجموعة من نشاط مشاريعها  ،وبنسبة  %50فقط )
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2003 ،2004 ،2005
(بآالف الرياالت السعودية)

		
رأس المال المدفوع(إيضاح :)9
الرصيد في بداية السنة
المحول من األرباح المبقاة
الرصيد في نهاية السنة
االحتياطي النظامي (إيضاح :)10
الرصيد في بداية السنة
عالوة إصدار محولة إلى االحتياطي النظامي
المحول من األرباح المبقاة
الرصيد في نهاية السنة
االحتياطي االختياري:
الرصيد في بداية السنة
المحول من األرباح المبقاة
الرصيد في نهاية السنة
األرباح المبقاة:
الرصيد في بداية السنة
المحول إلى االحتياطي النظامي
المحول من االحتياطي االختياري
المحول إلى األرباح المبقاة
توزيعات أرباح
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تسويات سنوات سابقة
صافي ربح السنة
الرصيد في نهاية السنة
مجموع حقوق المساهمين

2005

2004

2003

1.200.000
600.000
1.800.000

1.200.000
1.200.000

550.000
650.000
1.200.000

113.541
41.348
154.889

58.101
55.440
113.541

15.567
21.802
20.732
58.101

-

-

7.783
()7.783
-

599.185
()41.348
()600.000
()359
414.789
372.267

201.525
()55.440
()96.000
()2.200
()1.790
553.090
599.185

104.466
()20.732
7.783
()60.000
()2.200
()35.117
207.325
201.525

2.327.156

1.912.726

1.459.626

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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* مالحظة ( :األرقام الواردة أدناه تمثل حصة المجموعة من نشاط مشاريعها  ،وبنسبة  %50فقط )
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفق النقدي الموحدة
للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2003 ،2004 ،2005
(بآالف الرياالت السعودية)

		
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:
صافي ربح السنة
تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي
النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
إستهالكات
إطفاءات
تسويات سنوات سابقة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
ذمم مدينة
مخزون
إيرادات مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل
التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:
تحويل وشراء ممتلكات ومعدات
صافي التغير في االستثمارات قصيرة األجل30.791
صافي التغير في النفقات أإليراديه المؤجلة ()8.754
مشاريع تحت التنفيذ
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفق النقدي من أنشطة التمويل:
صافي التغير في القروض
عالوة إصدار محولة إلى االحتياطي النظامي
الزيادة في رأس المال
توزيعات أرباح
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2005

2004

2003

414.789

553.090

207.325

57.015
15.475
()359
408

56.089
6.262
()1.790
768

56.529
8.209
()35.117
1.845

65.526
()27.483
()7.407
()194
31.354
()77.730
471.394

()74.257
()6.711
()585
19
49.478
72.407
654.770

()65.957
()17.310
()5.175
()3
()6.662
79.126
222.810

()3.694
()107.126
()6.507
()672.731
()654.388
157.181
-

صافي النقد المحصل من (المستخدم في) أنشطة التمويل 157.181
صافي (النقص) الزيادة في أرصدة
()25.813
النقد في الصندوق ولدى البنوك
494.858
أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك  -بداية السنة
469.045
أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك  -نهاية السنة

()2.803
()580.703
()4.259
()115.551
()231.987

()11.059

()55.701
()651.722

16.991
()96.000
()2.200

()86.945
21.802
650.000
()60.000
()2.200

()81.209

522.657

341.574
153.284
494.858

93.745
59.539
153.284

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى ( )16تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2003 ،2004 ،2005
(بآالف الرياالت السعودية)
 -1عــــام
سجلت المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  291وتاريخ
1416/6/29هـ الموافق 1995/11/23م .والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  1010139946والصادر من
مدينة الرياض بتاريخ 1416/8/10هـ (الموافق 1996/1/1م) .يتكون رأسمال الشركة والبالغ  1.8مليار وثمانمائة مليون ريال سعودي من
 36مليون سهم قيمة كل منها  50ريال سعودي.
يتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى األخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجاالت
تصديرها إل��ى األس��واق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخ��رى باستعمال منتجات الصناعات
البتروكيماوية وذلك بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات االختصاص.
إن القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2004 ،2005تشمل حسابات الشركة والشركات التابعة لها (شركة
شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس) والتي تمتلك الشركة فيها نسبة  % 50من حقوق الملكية
وبدون سيطرة أما القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2003فتشمل حسابات الشركة والشركة التابعة لها
(شركة شيفرون فيليبس السعودية) والتي تمتلك الشركة فيها نسبة  % 50من حقوق الملكية وبدون سيطرة:
أ) شركة شيفرون فيليبس السعودية - -
شركة شيفرون فيليبس السعودية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة برأسمال  655مليون ريال سعودي،
وتقع في مدينة الجبيل الصناعية ،تمتلك المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ما نسبته  % 50من الحصص والـ  % 50األخرى
تمتلكها شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة ،وتقوم الشركة بإنتاج المواد التالية:
· بنزين
· سيكلوهكسين
· جازولين
ب) شركة الجبيل شيفرون فيليبس - -
شركة الجبيل شيفرون فيليبس وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة تحت اإلنشاء برأسمال  300مليون ريال
سعودي ،تقع في مدينة الجبيل الصناعية ،تمتلك المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ما نسبته  % 50من الحصص والـ % 50
األخرى تمتلكها شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة ،وستقوم الشركة بإنتاج المواد التالية:
· ستايرين
· بروبلين
 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ،وفيما يلي ملخصا
ألهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:
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 )4أسس توحيد الحسابات - -
إن القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية للمجموعة السعودية لالستثمار الصناعي كما في  31ديسمبر 2003 ،2004 ،2005
والشركات التابعة لها من واقع القوائم المالية المدققة لهذه الشركات كما في  31ديسمبر  .2003 ،2004 ،2005وألغراض إعداد هذه
القوائم المالية الموحدة ،فقد تم استبعاد وتسوية جميع األرصدة والعمليات ذات العالقة الهامة بين الشركة والشركات التابعة
لها.
بناء على عدم ممانعة
تم توحيد القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها وفق معيار التوحيد التناسبي الدولي وذلك
ً
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 )5المخزون - -
يتكون المخزون من بضاعة جاهزة وتحت التصنيع ومواد أولية ويتم إظهارها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل.
وتشمل تكلفة البضاعة الجاهزة وتحت التصنيع على تكلفة المواد األولية واأليدي العاملة ومصاريف التصنيع غير مباشرة .أما
تكلفة مخزون المواد األولية فيتم التوصل إليها بطريقة المتوسط المرجح ،كما يتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبطيء
الحركة.
 )7االستثمارات قصيرة األجل - -
تتكون االستثمارات القصيرة األجل من استثمارات في سندات التنمية الحكومية يتم إظهارها بالتكلفة ويتم إثبات المكاسب
المحققة عند االستحقاق.
 )10نفقات إيراديه مؤجلة - -
يتم إطفاء النفقات اإليراداية المؤجلة بموجب طريقة القسط الثابت على مدى عشر سنوات.
هـ) الممتلكات والمعدات - -
تظهر الممتلكات والمعدات حسب التكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم .ويجري احتساب االستهالك عليها بموجب طريقة
القسط الثابت على الفترة المقدرة للعمر اإلنتاجي لها باعتماد النسب السنوية التالية:
		
		
		
		

		
المصنع والمعدات
			
مباني
		
أثاث ومفروشات
			
سيارات

%17 - %5
%5
%15 - %10
%25

و) مخصص تعويض نهاية الخدمة - -
يتم االستدراك لتعويض ترك الخدمة للموظفين والمترتب على الشركة عند انتهاء خدمتهم وذلك بموجب أنظمة العمل
المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ز) تحقيق اإليراد - -
يتحقق اإليراد من المبيعات عند تسليم البضاعة للعمالء .وإصدار فاتورة بها ،ويتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.
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ح) الزكاة - -
إن الزكاة التزام على الشركة ويتم استدراكها في القوائم المالية المرفقة بتحميلها على قائمة الدخل ،ويتم معالجة الفروقات
ما بين المخصص والربط النهائي.
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ط) المصاريف - -
تتكون المصاريف التي تتكبدها الشركة من مصاريف بيع وتوزيع ومصاريف إدارية وعمومية وتكاليف إنتاج .ويتم تحميل تكاليف
اإلنتاج بكامل تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة .ويتم تصنيف المصروفات الناتجة من مجهودات
الشركة المتعلقة في عمليات تسويق وبيع المنتجات التامة الصنع في بند مستقل تحت مسمى مصاريف البيع والتسويق .ويتم
تصنيف المصاريف المباشرة وغير المباشرة األخرى المتعلقة باإلدارة والتي ال تتعلق بوظيفة اإلنتاج أو وظيفة البيع والتسويق
كمصاريف إدارية وعمومية .ويتم توزيع المصاريف المشتركة إذا دعت الحاجة لذلك بين المصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف
البيع والتسويق وتكاليف اإلنتاج على أساس ثابت .ويتم تطبيق مبدأ االستحقاق في تحميل الفترة المالية بالمصروفات اإلدارية
والعمومية ومصاريف البيع والتسويق.
ي) ترجمة العمالت األجنبية - -
تظهر القوائم المالية الموحدة والمرفقة بالريال السعودي ،ويتم استخدام سعر التحويل المناسب لترجمة العمليات أو األرصدة
التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفقًا لألسعار السائدة حين إجراء المعامالت (إن وجد) .ولم ينتج عن هذا التحويل
أية أرباح أو خسائر ذات صبغة جوهرية.
 -3المخزون
يتكون المخزون كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية

		
مواد أولية
مخزون تام الصنع
قطع غيار
وسائط كيميائية
		

2005
5.539
61.564
6.350
73.588
147.041

2004
4.480
27.157
6.908
81.013
119.558

2003
3.662
33.004
6.685
69.496
112.847

 -4النفقات اإليراديه المؤجلة ،صافي
تتكون النفقات اإليرادية المؤجلة كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية

		
نفقات إيرادية مؤجلة
اإلطفاء المتراكم
		

2005
67.901
()36.871
31.030

2004
67.901
()30.150
37.751

2003
63.406
()25.900
37.506

 -5مشاريع تحت التنفيذ
تمثل مشاريع تحت التنفيذ مساهمة الشركة في تطوير مشروع شيفرون فيليبس الوطني والتابع لشركة شيفرون فيليبس
السعودية والذي يقدر أن تتجاوز كلفته  14.4مليار ريال سعودي ،وأن يدخل مرحلة التشغيل في نهاية عام  . ،2010كما أن جزء من
المشاريع تحت التنفيذ يمثل بعض األعمال اإلنشائية في شركة شركة شيفرون فيليبس السعودية.
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 -6الممتلكات والمعدات ،صافي
تتألف الممتلكات والمعدات كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
			

		
2005

صافي القيمة

صافي القيمة

التكلفــة

المتراكـم

الدفتريـة

الدفتريـة

الدفتريـة

المصنع والمعدات

1.055.668

312.765

742.903

793.366

845.323

مباني

35.480

10.527

24.953

26.726

28.369

أثاث ومفروشات

9.656

8.473

1.183

2.133

2.795

سيارات

4.530

3.244

1.286

1.421

445

1.105.334

335.009

770.325

823.646

876.932

			

		

		

االستهالك

2004

صافي القيمة

2003

بلغ استهالك الممتلكات والمعدات مبلغ  57.015ريال و  56.089ريال و 56.529ريال (بآالف الرياالت السعودية) وذلك للسنوات المنتهية
في  31ديسمبر  2005و 2004و ،2003على التوالي.
 -7القروض طويلة األجل
فيما يلي ملخص بأرصدة القروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر:
بآالف الرياالت السعودية

			

2003

2005

2004

قرض صندوق االستثمار العام

401.250

78.019

قروض من بنوك تجارية

205.626

264.375

274.105

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

22.168

129.469

180.767

إجمالي القروض الممنوحة

629.044

471.863

454.872

الجزء المتداول من القروض من بنوك تجارية

()36.876

()56.250

()37.500

-

الجزء المتداول من قرض
صندوق التنمية الصناعية السعودي

()22.168

()44.801

()38.800

إجمالي الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

()59.044

()101.051

()76.300

رصيد القروض طويلة األجل

570.000

370.812

378.572

تمثل القروض طويلة األجل قروض ممنوحة لشركة شيفرون فيليبس السعودية لتمويل رأس المال الغير عامل ،كما أن هذه
القروض طويلة األجل تم الحصول عليها مقابل رهن المصنع والمعدات وبضمانات من المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
تعادل  %50من حصتها في رأس مال شركة شيفرون فيليبس السعودية وقروض ممنوحة لشركة الجبيل شيفرون فيليبس
لتمويل إنشاءات المصنع.

123

 -8المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
تتكون المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى كما في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2005

2004

2003

		
زكاة مستحقة عن السنة

10.605

14.220

5.316

زكاة مستحقة عن عامي  1997و1998

5.454

5.454

5.454

زكاة مستحقة عن أرباح عام 2002
لشركة شيفرون فيليبس السعودية

-

-

3.450

زكاة مستحقة عن أرباح السنة
لشركة شيفرون فيليبس السعودية

5.734

7.075

2.644

زكاة مستحقة عن أرباح السنة
61

-

فوائد بنكية مستحقة

3.014

694

-

توزيعات المساهمين المستحقة

1.191

96.017

60.000

-

2.200

2.200

86.294

64.301

38.551

112.292

190.022

117.615

لشركة الجبيل شيفرون فيليبس

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة
أخرى

		

-

 -9رأس المال المدفوع
يظهر رأس المال المدفوع كما في  31ديسمبر  2005زيادة بقيمة  600.000.000ريال سعودي حيث تم تحويل هذه الزيادة من األرباح
المبقاة لعام  2004كمنحة إضافية للمساهمين.
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1424/2/25هـ (الموافق  )2003/4/27تمت الموافقة على زيادة رأسمال
ً
الشركة من  550.000.000خمسمائة وخمسون مليون ريال سعودي إلى  1.200.000.000مليار ومائتي مليون ريال سعودي ،وقد أنهت الشركة
اإلجراءات النظامية لهذه الزيادة.
 -10االحتياطي النظامي
يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة أن يحول ما نسبته  %10من صافي الربح السنوي
إلى االحتياطي النظامي وان يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي  %50من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل
للتوزيع على المساهمين.
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 -11المصاريف اإلدارية والعمومية
تتكون المصاريف اإلدارية والعمومية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2005

2004

2003

			

6.198

6.262

6.199

رواتب ومزايا الموظفين

3.087

2.543

2.187

أتعاب مهنية وقانونية

539

6.144

621

استهالكات 165

197

659

-

639

-

-

130

-

1.846

1.440

483

11.835

17.355

10.149

		
إطفاءات

		
إيجارات
رسوم واشتراكات

		
أخرى
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 -12اإليرادات األخرى ،صافي
تتكون اإليرادات األخرى للسنوات المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
بآالف الرياالت السعودية

		

2005

2004

2003

إيرادات االستثمارات قصيرة األجل
إيرادات ودائع بنكية
خسائر بيع ممتلكات ومعدات
		

26.555
11.183
37.738

12.717
4.125
16.842

6.259
746
()816
6.189

 -13الزكاة
ج  -لم تحصل الشركة على شهادات الزكاة النهائية لكافة السنوات السابقة منذ التأسيس وحتى  31ديسمبر .2005
ح  -تم سداد كافة مستحقات الزكاة عن السنوات التالية (بآالف الرياالت السعودية):
السنة المالية

الربط الزكوي

المسدد بموجب ربط الشركة

1996
1998
2000
2001

3.275
3.780
262
262

3.275
3.780
262
262

ذ  -تم االعتراض على الربط الزكوي للسنوات التالية ولم يبت في االعتراض حتى تاريخه (بآالف الرياالت السعودية):
السنة المالية

الربط الزكوي

المسدد بموجب ربط الشركة

1997
1999

3.338
1.395

292
321

هـ  -تم تقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات التالية ولم يصدر الربط الزكوي النهائي من مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخه (بآالف
الرياالت السعودية):
السنة المالية

المسدد بموجب ربط الشركة

2002
2003
2004

29
75
259

و -تم احتساب مخصص بفرق الزكاة الشرعية للشركة عن حصتها بشركة شيفرون فيليبس السعودية عن عامي  1997و1998
بمبلغ  5.454.000ريال سعودي وذلك طبقًا للربط المعدل والوارد بخطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم  3/8584بتاريخ 1424/7/26هـ
(الموافق  )2003/9/23والذي تم االعتراض عليه من قبل شركة شيفرون فيليبس السعودية بموجب خطابها رقم  3/2884بتاريخ
وبناء على طلب شركة شيفرون فيليبس السعودية من مصلحة الزكاة والدخل بإحالة االعتراض
1424/8/22هـ (الموافق )2003/10/18
ً
إلى لجنة االعتراض االبتدائية للنظر فيه في حال رفض مصلحة الزكاة والدخل لالعتراض.
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ي  -قامت الشركة بدفع مبلغ  2.311.658ريال سعودي لشركة شيفرون فيليبس السعودية بتاريخ  2004/1/12عن قيمة حصتها في
الزكاة الشرعية عن عام  2002والتي تم احتساب مخصص لمقابلتها بمبلغ  3.450.000ريال سعودي والظاهر ضمن بند المصاريف
المستحقة والمطلوبات األخرى في القوائم المالية الموحدة.
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 -14التعديالت على القوائم المالية الموحدة
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 -15إعادة التصنيف
لقد تم إعادة تصنيف بعض أرصدة القوائم المالية المدققة للشركة والشركات التابعة لها للسنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر  2003 ،2004 ،2005لتتماشى مع التصنيف المستخدم في توحيد القوائم المالية.
 -16عام
تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية الموحدة إلى أقرب ألف ريال سعودي.
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3

 5تشمل زمن التوقف المتوقع وزمن إعداد لدورة تالية
 4يشير إلى الطاقة التصميمية الفعلية في العام للمصنع
تشمل المبيعات الداخلية بين وحدات اإلنتاج .المصدر :البيانات المالية اإلدارية المراجعة

تم حسابه على أساس إجمالي الربح ناقصًا مصاريف البيع والتسويق والمصاريف اإلدارية والعمومية.
4
11
صافي الربح  /حقوق المساهمين.
5
تم حسابها للفترة المالية المنتهية في  30تم حسابها للفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2006م و 2007م على أساس
6
13
إجمالي عدد أسهم يبلغ  225مليون سهم.
10
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