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إشعار هام
حتتوي هذه (“الن�شرة”) على معلومات تف�صيلية وافية عن ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (“برتوكيم”) وعن الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .وعند
التقدم بطلب االكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب� ،سوف تتم معاملة امل�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إىل املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة،
و التي ميكن احل�صول على ن�سخ منها لدى مدير االكتتاب �أو البنوك امل�ستلمة� ،أو من خالل زيارة موقع ال�شركة (“برتوكيم”) الإلكرتوين
على �شبكة االنرتنت (� )www.petrochem.com.saأو املوقع االلكرتوين للهيئة (� )www.cma.org.saأو املوقع االلكرتوين ل�شركة الريا�ض املالية
(� )www.riyadcapital.comأو املوقع االلكرتوين ل�شركة البالد للإ�ستثمار (.)www.albiladinvest.com
وقد عينت برتوكيم الريا�ض املالية م�ست�شارا ماليا ومديرا لالكتتاب ومتعهد التغطية الرئي�س لالكتتاب بينما عينت �شركة البالد للإ�ستثمار م�ساعد ًا لتغطية
االكتتاب فيما يتعلق بطرح الأ�سهم اجلديدة لالكتتاب العام كما هو مو�ضح يف هذه الن�شرة.
وحتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين
تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ج) جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم وبعد
�إجراء الدرا�سات املمكنة و�إىل احلد املعقول �أنه ال توجد �أي حقائق �أو معلومات �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إىل جعل �أي �إفادة واردة
فيها م�ضللة.
ومع �أن برتوكيم �أجرت جميع التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي تت�ضمنها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها ،ف�إن �أجزاء كبرية من املعلومات
الواردة عن ال�سوق والقطاع م�أخوذة من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى برتوكيم �أو امل�ست�شار املايل �أو �أي من امل�ست�شارين الآخرين الذين تظهر
�أ�سما�ؤهم يف ال�صفحتني (د ،هـ) �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أيا من املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غري دقيقة يف جوهرها � ،إال �أنه مل تتحقق برتوكيم ب�صورة
م�ستقلة من هذه املعلومات ولي�س هناك �أي بيان �أو ت�أكيد ب�ش�أن دقة �أي من هذه املعلومات �أو اكتمالها.
�إن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �صدورها عر�ضة للتغيري ،خا�صة و�أن الو�ضع املايل لبرتوكيم وقيمة الأ�سهم ميكن �أن يت�أثرا ب�صورة �سلبية
بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم و�أ�سعار الفائدة وال�ضرائب ،وغريها من العوامل االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو عوامل �أخرى خارجة عن نطاق
�سيطرة برتوكيم .كذلك ف�إن توزيع هذه الن�شرة �أو �أي ات�صال �شفهي �أو خطي �أو مطبوع ال يق�صد منه ب�أي �شكل تقدمي وعد �أو �إفادة بخ�صو�ص �أي �أرباح �أو نتائج
�أو �أحداث م�ستقبلية وال يجب �أن يف�سر �أو يعتمد عليه على هذا النحو.
كذلك ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من جانب برتوكيم �أو من جانب اي من �شركاتها التابعة �أو �أي من م�ست�شاريها للم�شاركة يف االكتتاب.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة هي معلومات ذات طبيعة عامة ومت �إعدادها دون الأخذ يف احل�سبان اي �أهداف ا�ستثمارية �أو و�ضع
مايل فردي �أو �أي احتياجات ا�ستثمارية معينة .ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�شرة قبل اتخاذ قراره باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة
مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب وتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بالن�سبة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
�إن هذا االكتتاب موجه �إىل :املواطنني ال�سعوديني الطبيعيني  ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة ولها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي والتي
ميكنها االكتتاب ب�أ�سهم �أوالدها ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .ويحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو
بيع �أ�سهم االكتتاب لأي �أ�شخا�ص �آخرين �أو يف �أي دولة �أخرى  ،وتطلب برتوكيم وامل�ست�شار املايل من م�ستلمي هذه الن�شرة التعرف على جميع القيود النظامية
ومراعاة التقيد بها.
معلومات عن الصناعة والسوق

لقد مت ا�ستقاء معلومات ال�صناعة وال�سوق يف ن�شرة الإ�صدار هذه من تقرير �أعدته �شركة ( )CMAIوهي �شركة ا�ست�شارية متخ�ص�صة يف تقدمي الدرا�سات
ال�سوقية وال�صناعية البرتوكيماوية �أ�س�ست عام 1979م  ،علما ب�أن �شركة ( )CMAIال متلك هي �أو �أي من ال�شركات التابعة لها �أو امل�ساهمني فيها �أو مدرائها
�أو �أقاربهم �أي م�ساهمات �أو ح�ص�ص من �أي نوع يف ال�شركة .وقد منحت �شركة ( )CMAIموافقتها اخلطية على ا�ستعمال املعلومات ب�ش�أن ال�سوق بالطريقة
وال�صيغة الواردتني يف ن�شرة الإ�صدار
القوائم المالية

مت �إعداد القوائم املالية لبرتوكيم للفرتة املنتهية يف 2008/12/31م والإي�ضاحات املرفقة بها والواردة يف هذه الن�شرة ،وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني (.)SOCPA

�

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة .وقد تختلف الظروف الت�شغيلية امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة،
وبالتايل فانه ال يوجد �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
وحتتوي هذه الن�شرة على �إفادات معينة ت�شكل �إفادات م�ستقبلية وميكن اال�ستدالل عليها من خالل ما ي�ستخدم فيها من �ألفاظ ذات داللة م�ستقبلية ،ومنها على
�سبيل املثال ال احل�صر“ ،يخطط”“ ،يقدر”“ ،يعتقد”“ ،يتوقع”“ ،ميكن”“ ،قد”�“ ،سوف”“ ،يجب”“ ،يتوقع”� ،أو “من املتوقع”� ،أو ب�صيغتها املنفية
�أو �أي ا�شتقاق منها �أو �أية م�صطلحات مماثلة لها .وتعك�س هذه الإفادات وجهات نظر برتوكيم احلالية بخ�صو�ص �أحداث م�ستقبلية وهي لي�ست �ضمانا لأي
�أداء يف امل�ستقبل حيث �أن هناك الكثري من العوامل التي ت�ؤدي �إىل اختالف النتائج الفعلية لبرتوكيم �أو �أدائها �أو منجزاتها اختالفا جوهريا عما حتمله هذه
الإفادات امل�ستقبلية �صراحة �أو �ضمنا .وقد مت �شرح �أهم املخاطر والعوامل التي قد يكون لها مثل هذا الأثر ب�صورة �أكرث تف�صيال يف �أق�سام �أخرى من هذه
الن�شرة (راجع ق�سم “عوامل املخاطرة”) �ص  .3وعليه ،ف�إنه �إذا ما حتقق واحد �أو �أكرث من املخاطر �أو االحتماالت ال�سلبية �أو ثبت عدم دقة �أو خط�أ اي من
االفرتا�ضات الأ�سا�سية ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف بدرجة كبرية عن تلك الواردة يف هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،ف�إن برتوكيم تلتزم بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إىل الهيئة يف �أي وقت بعد اعتماد ن�شرة الإ�صدار هذه وقبل
ت�سجيل ا�سهمها يف القائمة الر�سمية وذلك يف احلاالت التالية )1( :حدوث �أي تغري ملحوظ يف الأمور اجلوهرية الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه �أو يف �أي م�ستند
مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج � ،أو ( )2ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية كان يجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار هذه .وبا�ستثناء هاتني احلالتني ،ف�إن برتوكيم
ال تنوي حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع �أو ال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها ن�شرة الإ�صدار هذه� ،سواء كان ذلك ب�سبب معلومات
جديدة �أو �أحداث م�ستقبلية �أو غري ذلك .ونتيجة لهذه املخاطر والأمور الغري م�ؤكدة والتقديرات ،ف�إن الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية املبينة يف هذه
الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه برتوكيم وقد ال حتدث مطلقا .وعليه ،يجب على امل�ساهمني وامل�ستثمرين درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �ضوء
هذه التـف�سريات وعدم االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.
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�سعودي

38

الع�ضو املنتدب “ممثال لل�شركة ال�سعودية للبنزين”

ع�ضو تنفيذي

حممد عبد اهلل احلقباين

�سعودي

27

ع�ضو جمل�س ادارة “ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
الأجتماعية”

ع�ضو غري تنفيذي

�سليمان حممد املنديل

•

�شاغر

•

�شاغر

•�سيتم انتخاب املقعدين ال�شاغرين ك�أع�ضاء م�ستقلني غري تنفيذيني فى جمل�س الإدارة فى �أول جمعية عامة تعقدها ال�شركة.

املكتب امل�سجل ملجل�س الإدارة
ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات
�ص ب  ،99833الريا�ض 11625
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 219-2522 :
فاك�س+966 )1( 219-2523 :
www.petrochem.com.sa
ممثل ال�شركة
عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل
�ص ب  ،99833الريا�ض 11625
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 219-2522 :
فاك�س+966 )1( 219-2523 :
www.petrochem.com.sa
العالقات مع البنوك التجارية
بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 22622 .الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 4013030 :
فاك�س+966 )1( 4042618 :
www.riyadbank.com

ج

م�سجل الأ�سهم
تداول
�أبراج التعاونية
 700طريق امللك فهد
�ص .ب .رقم  ،60612الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 218-1200 :
فاك�س+966 )1( 218-1260 :
www.tadawul.com.sa

المستشارون
امل�ست�شار املايل
الريا�ض املالية
�شارع امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،2116الريا�ض 11475
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 4083131 :
فاك�س+966 )1( 4081481 :
www.riyadcapital.com

امل�ست�شارون القانونيون

امل�ست�شارون القانونيون تركي بن عبداهلل ال�شبيكي
بالتعاون مع بيكر �آند ماكنزي ليمتد
جممع العليان
الربج  ،2الطابق الثالث
�شارع الإح�ساء ،امللز
�ص ب  ،4288الريا�ض 11491
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 291 5561 :
فاك�س+966 )1( 291 5571 :
www.bakernet.com

حما�سب االكتتاب

�إرن�ست و يونغ
برج الفي�صلية – الطابق 6
طريق امللك فهد
�ص ب  ،2732الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 273 4740 :
فاك�س+966 )1( 273 4750 :
www.ey.com

د

مراجع احل�سابات امل�سجل

م�ست�شارو ال�سوق

مدير االكتتاب واملتعهد لتغطية االكتتاب الرئي�س

املتعهد لتغطية االكتتاب امل�ساعد

العظم وال�سديري
حما�سبون قانونيون
�ص ب  ،10504الريا�ض 11443
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 217 5000 :
فاك�س+966 )1( 217 5000 :
www.horwath.com
كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك
مدينة دبي الإعالمية
املبنى  ،4مكتب رقم 201
�ص ب  ،500395دبي
الإمارات العربية املتحدة
هاتف+971 )4( 3912930 :
فاك�س+971 )4(3916476 :
www.cmaiglobal.com
الريا�ض املالية
�شارع امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،2116الريا�ض 11475
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 4083131 :
فاك�س+966 )1( 4081481 :
www.riyadcapital.com
�شركة البالد لال�ستثمار
طريق �صالح الدين  -امللز
�ص .ب  ,140الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966-1-4798663 :
فاك�س+966-1-4798453 :
www.albiladinvest.com

تنويه:
قدم امل�ست�شارون �أعاله موافقتهم اخلطية على الإ�شارة �إىل �أ�سمائهم يف ن�شرة الإ�صدار هذه ومل يتم �سحب تلك املوافقة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه .وال
ميتلك �أي من امل�ست�شارين �أعاله �أو �أي من �أقربائهم �أ�سهم ًا �أو م�صلحة يف ال�شركة.

ه

البنوك امل�ستلمة
بنك الريا�ض
املركز الرئي�سي� ،ص.ب - 22622 .الريا�ض 11416
هاتف+ 966 1 4013030 :
فاك�س+ 966 1 4042707 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.riyadbank.com
البنك الأهلي التجاري
املركز الرئي�سي� ،ص.ب 3555 .جدة – 21481
هاتف+ 966 2 6493333 :
فاك�س+ 966 2 6437426 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.ncb.com.sa
بنك البالد
املركز الرئي�سي �ص.ب ، 140 .الريا�ض – 11411
هاتف+ 966 1 4798888 :
فاك�س+ 966 1 4798898 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.bankalbilad.com.sa
بنك اجلزيرة
املركز الرئي�سي� ،ص.ب ، 6277 .جدة 21442 -
هاتف+ 966 2 6518070 :
فاك�س+ 966 2 6532478 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.baj.com.sa
البنك ال�سعودي الفرن�سي
املركز الرئي�سي� ،ص.ب ، 56006 .الريا�ض 11554 -
هاتف+ 966 1 4042222 :
فاك�س+ 966 1 4042311 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.alfransi.com
البنك ال�سعودي الهولندي
املركز الرئي�سي� ،ص.ب ، 1467 .الريا�ض 11431
هاتف+ 966 1 4010288 :
فاك�س+ 966 1 4911802 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.shb.com.sa

و

البنك ال�سعودي لال�ستثمار
املركز الرئي�سي� ،ص.ب ، 3533 .الريا�ض 11481 -
هاتف+ 966 1 4786000 :
فاك�س+ 966 1 4776781 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.saib.com.sa
البنك العربي الوطني
املركز الرئي�سي� ،ص.ب ، 9802 .الريا�ض 11423 -
هاتف+ 966 1 4029000 :
فاك�س+ 966 1 4027747 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.anb.com.sa
جمموعة �سامبا املالية
املركز الرئي�سي� ،ص.ب ، 833 .الريا�ض
هاتف+ 966 1 4779676 :
فاك�س+ 966 1 4797400 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.samba.com
م�صرف الراجحي
املركز الرئي�سي� ،ص.ب ، 28 .الريا�ض 11411 -
هاتف+ 966 1 2116000 :
فاك�س+ 966 1 4911802 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.alrajhibank.com.sa
البنك ال�سعودي الربيطاين
املركز الرئي�سي� ،ص.ب ، 9084 .الريا�ض 11413 -
هاتف+ 966 1 4050677 :
فاك�س+ 966 1 4050660 :
اململكة العربية ال�سعودية
www.sabb.com

ز

ملخص االكتتاب
برتوكيم (ال�شركة)
ر�أ�س املال قبل االكتتاب
ر�أ�س املال بعد االكتتاب
ر�أ�س املال املدفوع قبل االكتتاب
ر�أ�س املال املدفوع بعد االكتتاب
�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة قبل
االكتتاب
�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة بعد
االكتتاب
�أ�سهم االكتتاب
املكتتبون الأفراد

عدد الأ�سهم املخ�ص�صه للم�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات الإجتماعية
عدد الأ�سهم املخ�ص�صه للم�ؤ�س�سة العامة
للتقاعد
�سعر االكتتاب
القيمة اال�سمية
�إجمايل قيمة �أ�سهم االكتتاب
احلد الأدنى لالكتتاب يف الأ�سهم
قيمة احلد الأدنى لالكتتاب
احلد الأق�صى لالكتتاب
قيمة احلد الأق�صى لالكتتاب
فرتة االكتتاب
تخ�صي�ص الأ�سهم للمكتتبني الأفراد

رد فائ�ض االكتتاب

ح

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) هي �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم
 1010246363وتاريخ 1429/3/8هـ املوافق (2008/3/16م).
 4.800.000.000ريال
 4.800.000.000ريال
 2.400.000.000ريال
 4.800.000.000ريال
� 240.000.000سهم
� 480.000.000سهم مدفوع القيمة
االكتتاب بعدد � 240.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم عن طريق الزيادة
يف ر�أ�س املال ومتثل مبجملها % 50من ر�أ�س املال امل�صدر بعد االكتتاب.
ويقت�صر االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبن فيهم املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي
لديها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما
يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر (وي�شار �إىل كل مكتتب منفردا بـ “املكتتب”
وجمتمعني بـ “املكتتبني”).
يتم تخ�صي�ص ثمانني مليون (� )80.000.000سهم للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية لدى االكتتاب
متثل ( )%16.67من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ب�سعر طرح قدره ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد.
يتم تخ�صي�ص ثمانني مليون (� )80.000.000سهم للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد لدى االكتتاب متثل
( )%16.67من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ب�سعر طرح قدره ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد.
 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد
 10رياالت �سعودية لل�سهم
 2.400.000.000ريال
� 50سهما
 500ريال �سعودي
� 100.000سهم
 1.000.000ريال
�سيبد�أ االكتتاب يف يوم  1430 / 7 / 25هـ (املوافق  2009 / 7 / 18م وي�ستمر لفرتة (� 7أيام) �شاملة �آخر
يوم لإغالق االكتتاب يف  1430 / 8 / 02هـ (املوافق  2009 / 7 / 24م)
�سيتم تخ�صي�ص � 50سهم لكل مكتتب من املكتتبني كحد �أدنى ،ويتم توزيع الأ�سهم املتبقية بالن�سبة
والتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي طلب كل مكتتب االكتتاب بها .وال ت�ضمن برتوكيم تخ�صي�ص احلد الأدنى،
� 50سهم ،لكل مكتتب �إذا جتاوز عدد املكتتبني  1.600.000مكتتب� ،أو يف حالة �أخرى بعد موافقة الهيئة،
وبالتايل ف�سيتم توزيع �أ�سهم االكتتاب بالت�ساوي بني املكتتبني.
�سوف تعاد �أموال فائ�ض االكتتاب� ،إن وجدت � ،إىل املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من
البنوك امل�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي ورد الفائ�ض� ،إن وجد ،يف موعد �أق�صاه
1430/8/7هـ املوافق ( 2009/7/29م) راجع ق�سم ( �شروط وتعليمات االكتتاب ).

�إدراج الأ�سهم يف القائمة الر�سمية

تداول الأ�سهم
امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

القيود على الأ�سهم

حقوق الت�صويت

توزيع الأرباح
عوامل املخاطرة

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
امل�صاريف

مل توجد �سوق لأ�سهم برتوكيم داخل اململكة �أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب ،وقد تقدمت برتوكيم بطلب
لهيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية لت�سجيل الأ�سهم يف القائمة الر�سمية ،ومتت املوافقة على
ن�شرة الإ�صدار هذه وكافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها هيئة ال�سوق املالية .وقد مت احل�صول على جميع
املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم ،ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية
ال�سعودية يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص راجع ق�سم (“تواريخ مهمة للمكتتبني” )
من املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم بعد احل�صول على موافقة كافة اجلهات النظامية ذات العالقة على
تنفيذ الطرح .ويتم تداول الأ�سهم ب�شكل �إلكرتوين من خالل �سجل الأ�سهم لدى ال�سوق.
املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ،ال�شركة ال�سعودية للبنزين ،ال�شركة ال�سعودية لل�سيكلوهك�سني،
ال�شركة ال�سعودية للنايلون ،ال�شركة ال�سعودية للبارازايلني ،ملزيد من املعلومات حول ن�سب ملكيتهم يف
برتوكيم ،ف�ض ًال راجع ال�صفحة (ن)
بعد انتهاء عمل َية الطرح ،يخ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�صرف يف �أ�سهمهم( )1قبل
مرور ثالث �سنوات من تاريخ �إعالن ت�أ�سي�س برتوكيم ()2تاريخ ابتداء العمليات التجارية لبرتوكيم
يف م�شروع ال�سعودية للبوليمرات �أيهما يح�صل الحقا .وبعد انتهاء فرتة احلظر هذه ،ميكن للم�ساهمني
امل�ؤ�س�سون الت�صرف يف �أ�سهمهم فقط بعد احل�صول على موافقة الهيئة.
لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ،وال يتمتع اي م�ساهم بحقوق ت�صويت تف�ضيلية ،بل مينح كل �سهم
�صاحبه احلق يف �صوت واحد ،كما يحق لكل م�ساهم ميلك ع�شرين (� )20سهما على الأقل ح�ضور اجتماع
اجلمعية العامة لبرتوكيم والت�صويت فيها وله �أن يوكل عنه م�ساهما �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف
ح�ضور اجلمعية العامة نيابة عنه (راجع “ملخ�ص النظام الأ�سا�سي” �ص .)76
ت�ستحق �أ�سهم االكتتاب احل�صول على ح�صتها من الأرباح املوزعة املعلن عنها بعد تاريخ بدء فرتة االكتتاب
وخالل ال�سنوات التالية لذلك .ف�ضال راجع “�سيا�سة توزيع الأرباح �ص .”51
هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف هذا االكتتاب وميكن ت�صنيفها كالتايل ( )1خماطر تتعلق
بعمليات برتوكيم ( )2خماطر تتعلق بال�سوق ( )3خماطر تتعلق باالقت�صاد ( )4خماطر تتعلق بالأ�سهم.
وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف ق�سم (“عوامل املخاطرة �ص  )”3من هذه الن�شرة ،والتي يجب
قراءتها بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب.
�سي�ستخدم �إجمايل متح�صالت االكتتاب لتمويل ح�صتها يف ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات وت�سديد
م�صاريف برتوكيم خالل فرتة تنفيذ امل�شروع (راجع ق�سم “ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب”�ص .)50
�ستكون برتوكيم م�سئولة عن جميع امل�صاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح والتي تبلغ ما يقارب  22.5مليون
ريال �سعودي وتدفع من �إجمايل متح�صالت االكتتاب ،وهذه امل�صاريف ت�شمل �أتعاب امل�ست�شارين املاليني
وامل�ست�شار القانوين لل�شركة واملحا�سب القانوين� ،إ�ضافة �إىل �أتعاب املتعهد بالتغطية والبنوك امل�ستلمة ،
وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف ذات العالقة.

ط

تواريخ مهمة للمكتتبين*
( لودججدجتواريخ مهمة للمكتتبين

اجلدول الزمني لالكتتاب
فرتة االكتتاب
�آخر يوم لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب
�إ�شعار التخ�صي�ص النهائي ورد �أموال فائ�ض االكتتاب � ،إن وجدت
تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق

• يحوي اجلدول الزمني �أعاله تواريخ تقديرية .و�سوف يتم الإبالغ

التاريـ ــخ
من يوم 1430/07/25هـ (املوافق 2009/07/18م) �إىل
نهاية يوم 1430/08/02هـ (املوافق 2009/07/24م).
يوم 1430/08/02هـ (املوافق 2009/07/24م)
يوم 1430/8/7هـ املوافق ( 2009/7/29م)
بعد االنتهاء من جميع الإجراءات الر�سمية ذات العالقة.

عن التواريخ الفعلية عرب �إعالنات تظهر يف ال�صحف املحلية وموقع تداول االلكرتوين www.tadawul.com.sa

كيفية تقديم طلب االكتتاب

االكتتاب :يقت�صر االكتتاب ب�أ�سهم االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني من الأفراد ،كما يجوز للمر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد
ق�صر من زوجها غري ال�سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها ،على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .و�سيتم توفري
مناذج طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب لدى فروع البنوك امل�ستلمة وكذلك يف مواقعها الإلكرتونية .وميكن �أي�ضا االكتتاب عن طريق الإنرتنت والهاتف
امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنوك امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة وذلك بالن�سبة للم�ستثمرين الذين �سبق �أن ا�شرتكوا يف �إحدى عمليات
االكتتاب التي جرت م�ؤخر ًا� ،شريطة �أن:
( )1يكون للم�ستثمر ح�ساب لدى البنك امل�ستلم الذي يقدم هذه اخلدمات.
(�	)2أن ال تكون قد طر�أت �أي تغيريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة بامل�ستثمر منذ �آخر عملية اكتتاب �أجراها يف طرح مت م�ؤخرا.
يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة يف ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب” من هذه الن�شرة .وعلى كل مكتتب املوافقة وتعبئة جميع بنود
منوذج طلب االكتتاب  ،علما ب�أن برتوكيم حتتفظ بحقها يف رف�ض �أي طلب اكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب ،جزئيا �أو كليا ،يف حالة عدم ا�ستيفائه الي من �شروط
وتعليمات االكتتاب .وال ُي�سمح بتعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه �إىل مدير االكتتاب �أو �أحد البنوك امل�ستلمة .ويعد طلب االكتتاب حال ت�سليمه اتفاق ًا
ملزم ًا بني برتوكيم وامل�ساهم  ،ح�سب احلالة (راجع “�شروط وتعليمات االكتتاب”).

ي

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا �إىل تقدمي نبذة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .ونظر ًا لأنه ملخ�ص ،ف�إنه ال ي�شمل كل املعلومات التي قد تكون
مهمة للمكتتبني وينبغي على م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم .وقد مت تعريف بع�ض امل�صطلحات والعبارات
املخت�صرة الواردة يف هذه الن�شرة يف ق�سم التعريفات والإخت�صارات.
نظرة على سوق البتروكيماويات

تعترب العوامل االقت�صادية كتوازن العر�ض والطلب و�أ�سعار الغاز عوامل مهمة يف حتديد التو�سعات ومعدالت الت�شغيل امل�ستقبلية يف ال�صناعات البرتوكيماوية.
وقد �أجرت كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ( ، )CMAIوهي م�ست�شار م�ستقل لل�صناعات البرتوكيماوية ،بحث ًا حول �سوق البرتوكيماويات العاملي  ،ك�شف عن
املعلومات والإح�صاءات املتوقعة ل�صناعة البرتوكيماويات .ولقد �أ�سهمت االقت�صادات ال�سريعة النمو يف الأ�سواق النا�شئة يف عمليات التو�سع الكربى التي متت
يف م�صانع البرتوكيماويات يف هذه الأ�سواق.
عدد متزايد من الدول النامية �إىل ا�شتداد حدة التناف�س العاملي على ال�سلع واخلدمات على حد �سواء ،يف حني
كما �أدى التكامل العاملي واحلركة ال�صناعية يف ٍ
�أ�سفر ارتفاع الأجور والتكلفة االجتماعية يف املناطق املتقدمة املتمثلة يف �أوروبا الغربية و�أمريكا ال�شمالية �إىل كون ال�صناعات متدنية التقنية واملعتمدة على
عدد كبري من العمالة و كذلك اخلدمات الب�سيطة والبعيدة غري مناف�سة .ونتيجة لذلك ،ف�إن قطاعات كاملة يف جمايل الت�صنيع �أو اخلدمات  ،تعمل حاليا على
نقل مواقع تركيز �إنتاجها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �إجراء تعديالت هيكلية �صعبة يف الغرب.
�أما يف منطقة ال�شرق الأو�سط ف�إن �صناعة البرتوكيماويات تنمو ب�سبب وجود احتياطيات النفط والغاز ال�ضخمة ومتيز موقعها اال�سرتاتيجي .وي�ضاف �إىل ذلك
النمو املتوقع يف الناجت املحلي الإجمايل مبعدل يزيد عن � %5.5سنويا.1
وبح�سب م�صادر م�ست�شار ال�سوق �CMAIسوف ت�سمح الإيرادات امل�ستمرة من النفط والغاز الطبيعي للدول املطلة على اخلليج العربي بامل�ضي يف توحيد
اقت�صادياتها ،و�سوف ي�ؤدي بناء ال�صناعات البرتوكيماوية يف املنطقة �إىل �إيجاد املزيد من الوظائف ،الأمر الذي �سيخفف من م�شكلة البطالة املتفاقمة.
وبحلول العقد القادم ،يتوقع للمنطقة �أن تربز كم�صدر رئي�سي للبرتوكيماويات الأ�سا�سية و البوليمرات �إىل العامل ،حيث �أن قربها من البلدان الآ�سيوية
املت�سارعة النمو وكذلك من الأ�سواق الأوروبية الوا�سعة �إ�ضافة �إىل بناء البنية التحتية كلها تعترب عوامل من �ش�أنها �أن ت�سهل عملية الت�صدير.

1

CMAI

ك

نظرة مختصرة على بتروكيم
ت�أ�س�ست ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (“برتوكيم”) يف تاريخ 1429/03/08هـ (املوافق 2008/03/16م) ك�شركة م�ساهمة مبوجب �سجل جتاري رقم
 1010246363بنا ًء على القرار رقم (/79ق) ال�صادر من معايل وزير التجارة وال�صناعة بتاريخ 1429/03/03هـ (املوافق 2008/03/11م) ب�إعالن ت�أ�سي�س
ال�شركة وبر�أ�سمال قدره  2.200.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إىل � 220.000.000سهم.
يتمثل ن�شاط برتوكيم يف تنمية وتطوير و�إقامة وت�شغيل و�إدارة و�صيانة امل�صانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�صناعات الأخرى وجتارة اجلملة والتجزئة
يف املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها .وتقت�صر ممار�سة برتوكيم لهذا الن�شاط يف الوقت احلايل على ا�ستثمارها يف �شركتها التابعة� ،شركة ال�سعودية
للبوليمرات (“ال�سعودية للبوليمرات”) والتي �سوف تنتج منتجات برتوكيماوية يف م�صانعها يف مدينة اجلبيل ال�صناعية.
تهدف ال�سعودية للبوليمرات� ،إىل حتويل الغاز الطبيعي �إىل مواد ذات قيمة عالية من خالل اال�ستثمار يف �صناعة البرتوكيماويات وهذا �سوف ميكن ال�سعودية
للبوليمرات من حتقيق التنوع االقت�صادي من خالل تطوير املنتجات امل�شتقة البرتوكيماوية التي تعتمد على الغاز الطبيعي  ،وزيادة التوظيف املحلي ،وزيادة
اال�ستثمارات ال�سعودية العامة واخلا�صة يف �صناعة البرتوكيماويات.
وتعتقد ال�سعودية للبوليمرات �أن �سوق البرتوكيماويات العاملية توفر فر�صة قوية ملنتجاتها ،وال بد لديناميكيات ال�سوق ال�سائدة وامل�صحوبة بتوفر املواد اخلام
املنخف�ضة التكلفة يف اململكة �أن ت�ؤدي �إىل توفر فر�صة جذابة مل�شروعها.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن وجود برتوكيم ك�شركة مالكة لل�سعودية للبوليمرات يعود يف الأ�سا�س ملتطلبات خطاب التخ�صي�ص الذي �أ�شار �إىل �ضرورة وجود �شركة
م�ساهمة جديدة متتلك املجموعة ال�سعودية  %50منها و يطرح %50منها لالكتتاب العام .2وت�أتي هذه التوجيهات كجزء من جهود حكومة اململكة العربية
ال�سعودية لتوفري املزايا والفوائد ملواطنيها حيث �أن امل�شروعات التي تتلقى خم�ص�صات اللقيم داخل اململكة يطلب منها تقدمي امللكية للجمهور عن طريق طرح
الأ�سهم لالكتتاب .وكما يتم حالي ًا بالن�سبة للم�شاريع الأخرى يف اململكة� ،سيتم �إجناز ذلك من خالل طرح الأ�سهم العادية لبرتوكيم لالكتتاب العام .و�سوف
ت�ستخدم برتوكيم ح�صيلة االكتتاب لتمويل ح�صتها يف ال�سعودية للبوليمرات بحيث ت�صبح ملكية برتوكيم فى ال�سعودية للبوليمرات .%65

تقييم المشروع
تقييم المشروع

بعد �أن قامت وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتخ�صي�ص الغاز للمجموعة ال�سعودية وفق ًا للخطاب رقم /2732ع/ف وتاريخ 1428/08/20هـ املوافق
2007/09/02م قامت املجموعة ال�سعودية ,وبنا ًء على �شروط وزارة البرتول يف خطاب التخ�صي�ص بالتايل:
6
6

6ان�شاء �شركة ذات م�سئولية حمدودة “ ال�سعودية للبوليمرات” تتوىل ادارة امل�شروع على ان متتلك �شيفرون فيليب�س العربية  %35من هذه ال�شركة
6ان�شاء �شركة جديدة م�ساهمة “برتوكيم” متتلك احل�صة املتبقية من “ال�سعودية للبوليمرات” والبالغة  %65على �أن تقوم املجموعة ال�سعودية بطرح
 %50من “برتوكيم” لالكتتاب العام.

وبناء على هذا فقد متت م�ضاعفة ر�أ�س مال املجموعة ال�سعودية عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية يف الربع الأول من عام 2008م وذلك لتغطية اجلزء
اخلا�ص باملجموعة ال�سعودية يف برتوكيم.
ولقد كان من املتوقع �أن تبلغ الكلفة الإجمالية مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات مببلغ يرتاوح مابني  18.671مليون �إىل  19.791مليون وبناء على ذلك متت زيادة
ر�أ�س مال املجموعة ال�سعودية مببلغ  2.250مليون ريال لي�صل ر�أ�س مال املجموعة ال�سعودية �إىل  4.500مليون ريال �سعودي.
مت بعد ذلك ابتداء �أعمال الإن�شاء لبرتوكيم وخالل الن�صف الأول من عام 2008م ،و وقعت معظم عقود االن�شاء يف الوقت الذي كانت فيه �أ�سعار مواد البناء
وتكاليف ان�شاء امل�شروع يف �أعلى م�ستوياتها قبل االنخفا�ض يف اال�سعار الذي ح�صل يف نهاية العام 2008م وبداية العام احلايل ,مما ادى اىل ارتفاع تكاليف
امل�شروع بن�سبة  %5.1عن احلد الأعلى املذكور يف ن�شرة �إ�صدار حقوق الأولوية للمجموعة ال�سعودية لت�صل اىل  20.8بليون ريال �سعودي.

� 2أ�صدرت وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتاريخ 2009/06/28م خطاب تعديل �شرط طرح �أ�سهم برتوكيم حيث وافقت الوزارة على قيام برتوكيم بتخ�صي�ص  %16,67من �أ�سهم برتوكيم لكل من
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد وطرح الباقي� ،أي ما ن�سبته  ،%16.67للجمهور و�أكدت �أن ذلك يفي مبتطلبات الفقرة رقم ( )4من خطاب التخ�صي�ص ب�ش�أن طرح  %50من
�أ�سهم برتوكيم لالكتتاب العام

ل

وبناء على هذا االرتفاع يف التكاليف توجب زيادة ر�أ�س مال برتوكيم مببلغ  400مليون ريال �سعودي لي�صل �إىل  4.800مليون ريال �سعودي .وللمحافظة على
ن�سبة  %50اململوكة للمجموعة ال�سعودية ح�سب خطاب التخ�صي�ص ال�صادر من وزارة البرتول والرثوة املعدنية قامت املجموعة ال�سعودية بزيادة ح�صتها يف
برتوكيم مببلغ  200مليون ريال �سعودي (مت متويلها من خالل مواردها الداخلية) على �أن يطرح الباقي (ما قيمته  2.400مليون ريال �سعودي) لالكتتاب
العام ،حيث �سيتم تخ�صي�ص ثمانني مليون (� )80.000.000سهم لكل من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد،فيما �سيتم طرح
بقية الأ�سهم للجمهور �أي ما ميثل ثمانني مليون (� )80.000.000سهم بقيمة ع�شرة ( )10رياالت.
الرسالة

اال�ستثمار يف �صناعة البرتوكيماويات مل�ستقبل �أف�ضل عن طريق ا�ستغالل �شراكاتنا الإ�سرتاتيجية وموارد اململكة الطبيعية.
الرؤية

�إقامة امل�شروعات البرتوكيماوية الأكرث فعالية يف العامل.
أهداف بتروكيم
6
6
6
6
6
6

6تعظيم الفوائد للم�ساهمني.
6املحافظة على املرافق ب�أعلى معايري ال�سالمة للأفراد واملجتمع .
6الوعي البيئي.
6نقل املعرفة والتكنولوجيا �إىل اململكة ب�شكل فعال.
6امل�شاركة يف تطوير القاعدة ال�صناعية ال�سعودية.
6توفري مواد �أولية وخام لل�سوق العاملية.

استراتيجيات العمل

تعتزم برتوكيم من خالل ال�سعودية للبوليمرات اال�ستفادة من ما تتمتع به املجموعة ال�سعودية و�شيفرون فيليب�س كيميكال من نقاط قوة فنية وت�سويقية.
وتتلخ�ص خطة ال�سعودية للبوليمرات يف ما يلي:
6
6
6

6البحث عن فر�ص النمو يف �سوق البرتوكيماويات العاملية وانتهازها من خالل تنفيذ م�شاريع جديدة وتو�سيع امل�شاريع احلالية.
6تقدمي منتجات متميزة بجودتها لعمالئها.
6زيادة الطاقة الإنتاجية م�ستقبال لكي ت�ستحوذ على ح�صة �أعلى يف ال�سوق بناء على تقييم ديناميكيات ال�سوق يف الوقت املنا�سب.

م

المساهمون
ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات “برتوكيم”
ال�شركة

قبل الطرح
عدد الأ�سهم

املجوعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي
ال�شركة ال�سعودية للبنزين
ال�شركة ال�سعودية لل�سيكلوهك�سني
ال�شركة ال�سعودية للنايلون
ال�شركة ال�سعودية للبارازايلني
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
اجلمهور
املجموع

229.000.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
240.000.000

ن

%
%95.42
1.145%
1.145%
1.145%
1.145%
%100

قيمة الأ�سهم بالريال ال�سعودي
2.290.000.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
2.400.000.000

بعد الطرح
عدد الأ�سهم
229.000.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
480.000.000

%
%47.7
%0.573
%0.573
%0.573
%0.573
%16.67
%16.67
%16.67
%100

قيمة الأ�سهم بالريال ال�سعودي
2.290.000.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
800.000.000
800.000.000
800.000.000
4.800.000.000

جدول المحتويات
1
2
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1
3

التعريفات واالختصارات
عوامل المخاطرة 

1-2
2-2
3-2
4-2
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المخاطر المتعلقة بعمليات بتروكيم
المخاطر المتعلقة بالسوق
المخاطر المرتبطة باالقتصاد
المخاطر المتعلقة باألسهم
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األشكال

�

1التعريفات واالختصارات

1

( لودججدجالتعريفات واالختصارات

�أ

ب

امل�صطلح

التعريف

الإدارة العليا
اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب
�أ�سهم االكتتاب
�أرامكو ال�سعودية
االكتتاب
الأ�سهم /ال�سهم
البنوك امل�ستلمة

�إدارة ال�شركة “برتوكيم”
اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب املربمة بني ال�شركة ومتعهدي التغطية
طرح � 240.000.000سهما عاديا يف االكتتاب.
�شركة الزيت العربية ال�سعودية
طرح �240.000.000سهما عاديا يف االكتتاب متثل ن�سبة %50من ر�أ�س مال ال�شركة “برتوكيم”.
الأ�سهم العادية لل�شركة “برتوكيم”
البنك العربي الوطني ،م�صرف الراجحي ،بنك البالد ،بنك اجلزيرة ،البنك ال�سعودي الفرن�سي ،البنك الأهلي
التجاري ،بنك الريا�ض ،جمموعة �سامبا املالية ،البنك ال�سعودي الهولندي ،البنك ال�سعودي الربيطاين والبنك
ال�سعودي لال�ستثمار.
النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية
مدينة اجلبيل ال�صناعية
اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية لل�شركة
اجتماع جمعية عمومية للم�ساهمني ،يعقد وفقا للنظام الأ�سا�سي.
اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني التي تعقد وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
اي اجتماع للم�ساهمني يعقد وفقا للنظام الأ�سا�سي
ي�شار �إىل اخلطاب امل�ؤرخ يف  2007/9/2م واملوجه من وزارة البرتول والرثوة املعدنية �إىل كل من املجموعة
ال�سعودية وال�شركة لتحديد كمية الغاز املخ�ص�صة لل�شركة وخطاب متديد التخ�صي�ص واملوجه من وزارة
البرتول والرثوة املعدنية �إىل كل من املجموعة ال�سعودية وال�شركة امل�ؤرخ يف 2008/7/20م جمتمعني بـ “خطاب
التخ�صي�ص”.
العملة الر�سمية للواليات املتحدة الأمريكية.
الرئي�س احلايل ملجل�س �إدارة برتوكيم �سليمان حممد املنديل
�شركة �شيفرون العربية واملجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي
ريال �سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة.
�شركة الريا�ض املالية م�صرحة من قبل هيئة ال�سوق املالية ,تقوم بتقدمي خدمات الو�ساطة و�إدارة الأ�صول
واال�ستثمار واال�ست�شارات املالية
 10ريال �سعودي لل�سهم الواحد
ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات
ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات “ ال�سعودية للبوليمرات” هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة يبلغ ر�أ�سمالها
 187.500.000ريال �سعودي و�سجلها التجاري رقم � 2055008886صادر من اجلبيل بتاريخ 1428/11/29هـ
(املوافق لـ 2007/12/9م).
�شركة �شيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات املحدودة �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة قائمة حتت قوانني
برمودا ت�أ�س�ست �سنة 1993م وهي مملوكة بالكامل ل�شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال للكيماويات.
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س  ,هي �شركة خمتلطة ذات م�س�ؤولية حمدودة بر�أ�س مال يبلغ 300.000.000ريال
�سعودي ،م�سجلة مبوجب �سجل جتاري رقم � 2055005901صادر من مدينة اجلبيل بتاريخ  1424/6/25هـ
(املوافق 2003/08/24م) ،وهي مملوكة بالت�ساوي بني كل من �شركة �شيفرون فيليب�س العربية و املجموعة
ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي.
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تقع مبدينة اجلبيل ال�صناعية باململكة
“اجلبيل” يبلغ ر�أ�س مالها  655مليون ريال �سعودي م�سجلة مبوجب �سجل جتاري رقم � 2055003839صادر من
مدينة اجلبيل بتاريخ1417/4/22هـ (املوافق 1996/7/8م) وهي مملوكة بالت�ساوي بني كل من �شركة �شيفرون
فيليب�س العربية واملجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي.
�شركة �شيفرون فيليب�س للكيماويات ,ذات م�س�ؤولية حمدودة ،والتي مت تكوينها منا�صفة بني كل من �شركة كونوكو
فيليب�س و�شركة �شيفرون.

ت
ج

تداول  /ال�سوق
اجلبيل
اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية
اجلمعية العامة العادية
اجلمعية العامة غري العادية
اجلمعية العامة
خطاب التخ�صي�ص

د
ر

دوالر �أمريكي
رئي�س جمل�س الإدارة
الرعاة
ريال
الريا�ض املالية

�س
�ش

�سعراالكتتاب
ال�شركة �أو برتوكيم
ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات

خ

�شيفرون فيليب�س العربية
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س

�شركة �شيفرون ال�سعودية

�شركة �شيفرون فيليب�س

1

�شركة �سوميتومو امل�صرفية
�ص ال�صحيفة الر�سمية
ف فرتة االكتتاب
فرتة احلظر
ق

القائمة الر�سمية
قواعد الت�سجيل والإدراج

م

ن

هـ
C

M

متعهد التغطية الرئي�س
متعهد تغطية االكتتاب امل�ساعد
املجموعة ال�سعودية

�سوميتومو ميت�سوي امل�صرفية ان�شئت عام 1996م مقرها طوكيو
�صحيفة �أم القرى ,وهي ال�صحيفة الر�سمية للملكة العربية ال�سعودية
الفرتة التي تبد�أ من 1430/07/25هـ( ،املوافق  2009/07/18م) وحتى 1430/8/2هــ( ،املوافق
2009/7/24م)
� 3سنوات من تاريخ طرح ال�شركة لالكتتاب العام� ،أو حتى تاريخ بدء الت�شغيل التجاري مل�شروع ال�سعودية
للبوليمرات  ،ايهما يحدث الحق ًا.
ً
قبول �إدراج الأ�سهم يف القائمة الر�سمية للهيئة وقبول تداول الأ�سهم املكتتب فيها يف �سوق الأ�سهم وفقا للمادة
“ ”19من قواعد الت�سجيل والإدراج.
قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية واملعتمدة بالقرار رقم  2004 - 11 -3وتاريخ � 4أكتوبر
2004م وتعديالتها.
�شركة الريا�ض املالية
�شركة البالد للإ�ستثمار
ً
املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي والتي ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة �سعودية وفقا لأنظمة اململكة مبوجب
ال�سجل التجاري رقم  1010139946ال�صادر من الريا�ض بتاريخ 1416/8/10هـ (املوافق 1996/1/1م)
�شركة الريا�ض املالية

“مدير االكتتاب” و”مدير
�سجل االكتتاب و”متعهد تغطية
االكتتاب الرئي�س”
الأ�شخا�ص ال�سعوديون الطبيعيون مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري
املكتتب
�سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها.
املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ،ال�شركة ال�سعودية للبنزين ،ال�شركة ال�سعودية لل�سيكلوهك�سني ،ال�شركة
امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
ال�سعودية للنايلون ،ال�شركة ال�سعودية للبارازايلني.
�أحد حملة �أ�سهم ال�شركة يف اي وقت.
امل�ساهم وجمعها امل�ساهمون
امل�ست�شارون القانونيون ،تركي ال�شبيكي بالتعاون مع بيكر �آند ماكنزي املحدودة
امل�ست�شار القانوين
�شركة الريا�ض املالية
امل�ست�شار املايل
اململكة العربية ال�سعودية
اململكة
وحدة ل�شرح وقيا�س كمية الطاقة الكامنة يف الوقود ،وتعرف الوحدة احلرارية الربيطانية ب�أنها كمية احلرارة
وحدة حرارية بريطانية
الالزمة لرفع حرارة رطل واحد من املاء بفهرنهايت واحد.
م�ؤ�شر �سوق الأ�سهم ال�سعودية
م�ؤ�شر تداول
ن�شرة الإ�صدار وهي هذه الوثيقة.
الن�شرة
ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
النظام الأ�سا�سي
نظام ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 6 /تاريخ  1385 /3 / 22هـ ،وما طر�أ عليه من
نظام ال�شركات
تعديالت.
منوذج طلب االكتتاب املرفق بن�شرة الإ�صدار هذه.
منوذج طلب االكتتاب
هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية
الهيئة
الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية
هيئة اال�ستثمار
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
هيئة املحا�سبني
CMAI
�شركة كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك م�ست�شار الت�سويق ،ت�أ�س�ست ال�شركة يف عام  1979م وهي متخ�ص�صة يف
تقدمي اال�ست�شارات عاملي ًا ل�شركات البرتوكيماويات والبال�ستيك.
CPCIS
�شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز
MMBTU
مليون وحدة حرارية بريطانية
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2عوامل المخاطرة

قبل اتخاذ قرار ب�ش�أن اال�ستثمار يف الأ�سهم ،يتعني على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة جميع املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة مبا فيها املخاطر املو�ضحة �أدناه،
حيث �أن �أعمال برتوكيم وتوقعاتها ونتائج عملياتها ومركزها املايل قد تت�أثر �سلبا �إذا ما وقع �أي من املخاطر التالية التي يعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة حاليا
�أنها جوهرية� ،أو �أي من املخاطر الأخرى التي مل يحددها �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو يرونها حاليا غري جوهرية.
قد يرتاجع �سعر تداول الأ�سهم ب�سبب �أي من هذه املخاطر وقد يخ�سر من ي�شرتون �أ�سهم االكتتاب ا�ستثمارهم كليا �أو جزئيا.
�إن اال�ستثمار يف الأ�سهم منا�سب فقط للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر هذا اال�ستثمار وحما�سنه ولديهم موارد مالية كافية لتحمل �أي خ�سارة قد تنتج
عنه .و�إذا كان لدى امل�ستثمر اي �شك ب�ش�أن الإجراء الذي يجب �أن يتخذه ،فعليه ا�ست�شارة م�ست�شار خمت�ص يف تقدمي اال�ست�شارات ب�ش�أن �شراء الأ�سهم والأوراق
املالية الأخرى.
�إن املخاطر واالحتماالت املو�ضحة �أدناه لي�ست مرتبة ح�سب �أي معايري تتعلق ب�أهميتها ،علما ب�أن هناك خماطر واحتماالت �أخرى ،مبا فيها غري املعروفة حاليا
�أو تلك التي تعترب غري جوهرية ،والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل العواقب امل�شار �إليها �أعاله.
222

2المخاطر المتعلقة بعمليات بتروكيم

2 22222محدودية تحقيق اإليرادات من العمليات
�إن برتوكيم �شركة قاب�ضة ال متار�س �أعماال ت�شغيلية جتارية ولي�س لديها م�صادر دخل �أو �أ�صول خا�صة بها �سوى احل�صة التي متلكها يف ال�سعودية للبوليمرات.
ولذلك ف�إن التدفق النقدي لبرتوكيم وقدرتها على ت�سديد الديون التي ترتتب عليها بعد هذا االكتتاب وقدرتها على دفع �أرباح الأ�سهم �إىل م�ساهميها تعتمد على
�أرباح الأ�سهم النقدية والتوزيعات والتحويالت الأخرى التي تتم من ال�سعودية للبوليمرات .كما �أن دفع �أرباح الأ�سهم والتوزيعات والقرو�ض �أو ال�سلف من قبل
ال�سعودية للبوليمرات �إىل برتوكيم يخ�ضع لقيود تفر�ضها �شروط �أدوات الدين احلالية وامل�ستقبلية التي تكون طرف ًا فيها بالإ�ضافة �إىل �شروط اتفاق ال�شراكة
مع �شيفرون فليب�س العربية ،والتي ت�أ�س�ست مبوجبها راجع “ملخ�ص االتفاقيات الرئي�سية” للأطراف ذات العالقة �ص .66
2 22222عدم توفر تاريخ تشغيلي للسعودية للبوليمرات
�إن مرافق ال�سعودية للبوليمرات قيد الإن�شاء حالي ًا (راجع “م�شروع ال�سعودية للبوليمرات” �ص � ،)33سوف متثل كامل �أعمال برتوكيم التي لي�س لها تاريخ
ت�شغيلي �سابق .ولذا ،ف�إنه ال تتوفر هناك �أي معلومات تاريخية مالية �أو ت�شغيلية للم�ساعدة يف تقييم الأداء الكامل لبرتوكيم �أو ت�ساعد امل�ستثمرين املحتملني
يف اتخاذ قرار ب�ش�أن اال�ستثمار يف الأ�سهم .وقد ال تكون املعلومات املالية الواردة يف ن�شرة الإ�صدار م�ؤ�شر ًا يدل على و�ضع برتوكيم املايل �أو نتائج عملياتها يف
امل�ستقبل .ومن �أجل تقييم امل�ستقبل املتوقع لبرتوكيم ،ف�إن على امل�ستثمرين املحتملني �أن يدر�سوا املخاطر وامل�صاريف واالحتماالت والعقبات التي قد تواجهها
برتوكيم �أثناء تطبيقها لإ�سرتاتيجيتها وقيامها ب�أعمالها احلالية واملخطط لها.
2 22222مستوى السيطرة في السعودية للبوليمرات
ال�سعودية للبوليمرات هي �شركة م�شرتكة بني برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية .ومع �أن برتوكيم لديها قدر معني من الت�أثري على ال�سعودية للبوليمرات،
�إال �أنها بحاجة �إىل تعاون �شركة �شيفرون فيليب�س العربية التخاذ القرارات .كما �إن العمليات اليومية لل�سعودية للبوليمرات وتطوير مرافقها هو من م�سئولية
�إدارة ال�سعودية للبوليمرات ،ولذا ،ف�إن قدرة برتوكيم على الت�أثري على هذه العمليات على �أ�سا�س يومي تظل حمدودة وقد ال تتمكن ب�شكل مبا�شر من منع �أي
ت�صرفات تعتقد ب�أنها ال ت�صب يف م�صلحتها .ومن هنا ،ف�إن �أي ت�صرف من هذا القبيل قد ي�ؤثر ب�شكل جوهري على �أعمالها ونتائج عملياتها وو�ضعها واملايل.
2 22222التأخير في مشروع السعودية للبوليمرات
لقد متت تر�سية عقود �أعمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء اخلا�صة مب�صنع ال�سعودية للبوليمرات (عقود �أعمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء �ص  )60على �شركات
ذات خربة عالية .وتت�ضمن �شروط عقود �أعمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء تعوي�ضات مالية حمدودة يف حالة الأ�ضرار الناجتة عن الت�أخري �أو التق�صري يف
الأداء (يرجى مراجعة ال�صفحة  .)60للمزيد من التفا�صيل حول عقود �أعمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء هذه ،يرجى الرجوع �إىل ق�سم “ملخ�ص االتفاقيات
الرئي�سية” من ن�شرة الإ�صدار �ص .59
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ومع ذلك ،ف�إن ال�سعودية للبوليمرات قد تعاين من زيادة يف التكاليف �أو ت�أخري يف الإجناز� ،أو قد ال ت�ستطيع �إكمال �إن�شاء املرافق نتيجة لف�شل تقني �أو تق�صري
من جانب املقاول الرئي�سي �أو مقاول من الباطن �أو لتغيريات تطلب ال�شركة عملها �أو ب�سبب �سوء الأداء �أو احلوادث �أو �أحداث قاهرة �أو �إثر تغيريات يف القوانني
والأنظمة ال�سائدة يف اململكة �أو عوامل �أخرى خارجة عن �سيطرة ال�سعودية للبوليمرات والتي قد ال ميكن معاجلتها ب�أية تعوي�ضات مالية.
وعالوة على ذلك ،وب�سبب تغيري الأنظمة وال�سيا�سات وغريها من الأ�سباب الأخرى غري املعروفة حالي ًا لل�سعودية للبوليمرات ،ف�إن ال�سعودية للبوليمرات �أو
مقاوليها قد يكونوا غري قادرين على احل�صول الرتاخي�ص احلكومية والرخ�ص والت�صاريح و التفاوي�ض الالزمة للبناء وتطوير م�شروع ال�سعودية للبوليمرات �أو
قد ال ي�ستطيعون جتديد هذه الرتاخي�ص والت�صاريح و التفاوي�ض �أو قد يواجهوا ت�أخريا يف ذلك.
�إن حدوث �أي من احلاالت املبينة �أعاله قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال برتوكيم وعلى نتائج عملياتها �أو و�ضعها املايل.
2 22222زيادة تكاليف المشروع
بناء على املعلومات املتوفرة حالي ًا ،يتوقع �أن ال تتجاوز التكلفة الإجمالية مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات مبلغ  20.808.429.389ريال �سعودي .ولكن لي�س
هناك �ضمانات ب�أن ال تطر�أ هناك زيادة يف التكاليف ب�سبب الت�أخري يف البناء وارتفاع تكاليف املواد �أو �أحداث قاهرة �أو غريها من العوامل اخلارجة عن نطاق
�سيطرة ال�سعودية للبوليمرات .وبالتايل ،فقد يكون لأية زيادة كبرية يف التكاليف ت�أثري �سلبي جوهري على التوقعات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار فيما يتعلق ب�أعمال
برتوكيم وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22222التكامل بين البنية التحتية والعمليات الحالية
�ستكون مرافق ال�سعودية للبوليمرات مرتابطة ومتكاملة ب�شكل فعلي بالإ�ضافة �إىل خدمات دعم البنية التحتية بالعمليات واملرافق املوجودة ل�شركة �شيفرون
فيليب�س ال�سعودية ول�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س .ومن خالل ترتيبات واتفاقيات خمتلفة ،ف�إن م�شروع ال�سعودية للبوليمرات ومرافق �شركتي �شيفرون
فيليب�س ال�سعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س �ستعمل ب�شكل كبري كوحدة واحدة ومنظومة متكاملة مبا ي�سمح باال�ستفادة الق�صوى من املوارد الإدارية والت�شغيلية
والر�أ�سمالية.
ومع ذلك ،ال ميكن �إعطاء �أية ت�أكيدات بعدم حدوث �أعطال �أو انقطاع غري متوقع �أثناء فرتة الإن�شاء �أو يف ت�شغيل �أي من املرافق املتكاملة ،وهو ما قد يكون له
ت�أثري �سلبي على تنفيذ م�شروع ال�سعودية للبوليمرات وعلى عملياتها.
2 22222الدين
يوجد لدى ال�سعودية للبوليمرات قرو�ض طويلة الأمد (ف�ضال راجع ق�سم “متويل امل�شروع” �ص  47من هذه الن�شرة ملزيد من التفا�صيل) .ووفقا لأحكام م�ستندات
التمويل التي وقعتها ال�سعودية للبوليمرات ،فقد وافقت ال�سعودية للبوليمرات على التقيد بتعهدات ايجابية و�أخرى �سلبية ،والتي ،بالإ�ضافة �إىل �أمور �أخرى تقيد
وتنظم (�أ) الأوجه التي ت�ستطيع ال�سعودية للبوليمرات ا�ستخدام الإيرادات وعوائد الت�أمني ومتويالت امل�شروع فيها( ،ب) قدرة ال�سعودية للبوليمرات على تعديل
م�ستندات امل�شروع والدخول يف اتفاقيات جديدة( ،ج) قدرة ال�سعودية للبوليمرات على مزاولة �أي ن�شاط جتاري جديد �أو �أي ن�شاط �آخر وعلى الت�صرف ب�أ�صولها
�أو �إيقاع �أعباء رهنية عليها( ،د) قدرة ال�سعودية للبوليمرات على حتمل مزيد من الديون( ،هـ) قدرة ال�سعودية للبوليمرات على الإعالن عن توزيع �أرباح على
امل�ساهمني ودفعها و�إ�صدار مزيد من الأ�سهم �أو تغيري احلقوق املت�صلة ب�أ�سهمها( ،و) قدرة ال�سعودية للبوليمرات على حتمل نفقات ر�أ�سمالية.
�إن �أي �إخفاق من جانب ال�سعودية للبوليمرات يف االلتزام ب�أحكام هذه القرو�ض قد ي�ؤدي �إىل �إلغاء الدائنني اللتزاماتهم و �إلزام ال�سعودية للبوليمرات بالت�سديد
الفوري للقرو�ض �أو ا�ستخدام ال�ضمانات املوجودة لديهم يف حال عدم ال�سداد مما قد ي�ؤثر �سلبيا وب�صورة جوهرية على �أعمال برتوكيم و�أو�ضاعها املالية ونتائج
عملياتها وتدفقاتها النقدية وم�شاريعها امل�ستقبلية .للمزيد من املعلومات حول اتفاقيات التمويل يرجى مراجعة ملخ�ص االتفاقيات الأ�سا�سية �ص .68
2 22222االعتماد على خبرة الراعين
�سوف ت�ستفيد ال�سعودية للبوليمرات من خربات �شيفرون فيليب�س العربية واملجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي (وي�شار �إليها بالراعي �أو الراعيني) من
خالل تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء امل�ؤهلني من قبلهم .ووفقا التفاقيات امل�ساندة الإدارية مع �شيفرون فيليب�س ال�سعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س،
�سوف تقوم �شيفرون فيليب�س ال�سعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س بت�شغيل مرافق ال�سعودية للبوليمرات واملرافق امل�شرتكة بني امل�شاريع.
وبناء عليه� ،إذا مل تتلق ال�سعودية للبوليمرات الدعم الالزم من الراعني� ،أو �إذا �أخفقت يف ت�أمني الدعم املنا�سب من طرف �آخر يف الوقت املنا�سب ،ف�إن ذلك
قد ي�ؤثر �سلبا على عملياتها وو�ضعها املايل.
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2 22222دوران العمالة واالعتماد على الموظفين الرئيسيين
لقد �أ�صبح توظيف الكوادر امل�ؤهلة والإبقاء عليها يف �صناعة البرتوكيماويات يف اململكة العربية ال�سعودية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية �أمرا �صعبا .وهذا يعود
�إىل �سوق توظيف �أكرث تطورا ًيف هذا القطاع ونق�ص يف العمالة املاهرة املنا�سبة .وقد �ساهمت القوة احلالية ل�سوق البرتوكيماويات يف زيادة دوران العمالة ب�سبب
حماولة ال�شركات البرتوكيماوية املتناف�سة زيادة �إنتاجها .وعلى الرغم من �أن برتوكيم وال�سعودية للبوليمرات لديهما خطط لالحتفاظ بكوادر ذات مهارات
فنية عالية ولال�ستثمار يف التدريب امل�ستمر ،ف�إنه ال ميكن �إعطاء اي ت�أكيد ب�أن �أعمالهما لن تت�أثر �سلبا �إذا مل تتمكنا من اجتذاب املوظفني امل�ؤهلني والإبقاء
عليهم �أو ا�ستبدالهم مبوظفني �آخرين على نف�س القدر من الكفاءة.
2 2-2222التقنية المرخصة
التقنية التي �سوف ت�ستخدمها ال�سعودية للبوليمرات فيما يتعلق مبرافقها هي تقنية مملوكة ل�شيفرون فيليب�س كيميكال ومرخ�صة من قبلها ومن قبل موردي
تكنولوجيا عامليني (انظر ق�سم “ملخ�ص االتفاقيات الرئي�سية” – اتفاقيات التقنية �ص .)62
ومن هنا ،ف�إذا �أ�صبحت الرتاخي�ص ذات ال�صلة امل�ستخدمة من قبل ال�سعودية للبوليمرات منتهية ال�صالحية �أو �إذا �أ�صبحت الأ�سرار التجارية ذات ال�صلة
معروفة ملناف�سيها ،ف�إن قدرة ال�سعودية للبوليمرات على التناف�س قد تت�ضاءل.
و�إ�ضافة لذلك ،فقد حت�صل ال�شركات املناف�سة �أو �أطراف �أخرى على براءات اخرتاع تعيق �أو تنهي قدرة ال�سعودية للبوليمرات على الإنتاج �أو على بيع منتجاتها
يف �سوق مناف�سة ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �إيراداتها وهوام�ش �أرباحها ب�شكل ملمو�س و� /أو �إىل فقدان ح�صتها ال�سوقية.
�إذا توقف امتياز �أي من التقنيات ال�سابقة بالن�سبة لل�سعودية للبوليمرات ،فقد ت�صبح غري قادرة على ت�شغيل مرافقها و�/أو بيع املنتجات التي مت �إنتاجها يف تلك
املرافق دون حتمل خطر الإجراءات الق�ضائية ب�سبب التعدي على حقوق امللكية الفكرية ،وهي �إجراءات قد ت�شمل �أحكاما بفر�ض قيود على املبيعات الت�شغيلية
�أو تعوي�ض عن الأ�ضرار.
2 2-2222مخاطر توريد الموارد األساسية (اللقيم)
لقد مت احل�صول على خم�ص�ص م�شروط من الإيثان و الربوبان من �أرامكو ال�سعودية مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات (ف�ضال راجع ق�سم “ ملخ�ص االتفاقيات
الرئي�سية” �ص  59من هذه الن�شرة ملزيد من التفا�صيل حول هذه ال�شروط) .ومع �أن ال�سعودية للبوليمرات تتوقع الإيفاء بكل ال�شروط لتوقيع اتفاقيات توريد
طويلة الأمد ت�ؤمن احتياجاتها من املوارد الأ�سا�سية مع �أرامكو ال�سعودية ،ف�إن عدم توقيع هذه االتفاقيات �سيكون له ت�أثر �سلبي على ال�سعودية للبوليمرات .كما
�إن �أي ت�أخري �أو انقطاع �أو تغيري يف االتفاقيات املتوقعة من قبل الراعني لتوريد اللقيم عند التنفيذ �أو جتديدها فيما بعد مثل زيادة �سعر ال�شراء �أو خف�ض الكمية
املوردة �أو اي تغيري يف �شروط االئتمان وال�شروط الأخرى قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�سعودية للبوليمرات ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
عالوة على ذلك� ،إذا فقدت ال�سعودية للبوليمرات �أرامكو ال�سعودية كمو ِّرد �أو �إذا مل ت�ستطع �أو مل ترغب �أرامكو ال�سعودية تزويد ال�سعودية للبوليمرات باللقيم
بالكميات املطلوبة �أو ب�أي منها كنتيجة لنق�ص �أو امل�شاكل الت�شغيلية يف �أي من مرافق ال�سعودية للبوليمرات ،ف�إن من املمكن �أن تعاين ال�سعودية للبوليمرات من
انقطاع م�ؤقت قد يجربها على �إغالق مرافقها .وبالإ�ضافة لذلك فقد تعاين ال�سعودية للبوليمرات من ت�أخريات كبرية من �إيجاد بديل منا�سب من املواد اخلام
ب�شروط جتارية مقبولة .و�إذا ما وقع �أي من هذه املخاطر ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلبا وبدرجة جوهرية على �أعمال ال�سعودية للبوليمرات ونتائج عملياتها وو�ضعها
املايل.
2 2-2222األخطار المتعلقة بأسعار الفائدة
الق�سم الأكرب من ت�سهيالت الديون التي حت�صل عليها ال�سعودية للبوليمرات ت�سعر على �أ�سا�س متغري .ونتيجة لذلك ،ف�إن ال�سعودية للبوليمرات معر�ضة لتكبد
تكاليف فائدة �أعلى .و�إذا كانت �أ�سعار الفائدة �سرتتفع ب�صورة كبرية ،ف�إن الو�ضع املايل لل�سعودية للبوليمرات وقدرتها على توزيع �أرباح للم�ساهمني قد يت�أثران
ب�شكل كبري ،وهذا بدوره قد يكون له ت�أثري �سلبي كبري على قيمة الأ�سهم.
2 2-2222التأمين
تخ�ضع عمليات ال�سعودية للبوليمرات نظرا لعملها يف �صناعة البرتوكيماويات ملخاطر ترتبط بعملية ت�صنيع وت�سويق منتجات كيماوية �سلعية متميزة.
وعلى الرغم من �أن ال�سعودية للبوليمرات حتتفظ بت�أمني منا�سب طوال فرتة �إن�شاء مرافقها ومع �أنها تنوي الت�أمني �ضد انقطاع العمل والإ�صابات و�ضد الغري
من خالل بوال�ص ت�أمني منا�سبة وتعتقد �أنها مطابقة للممار�سات املعتادة يف �صناعة البرتوكيماويات� ،إال �أن تلك البوال�ص ال توفر الت�أمني الكامل �ضد جميع
املخاطر املحتملة واملخاطر املتعلقة بالأعمال.
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ونتيجة لظروف ال�سوق ،ف�إن �أق�ساط الت�أمني ون�سب التحمل يف بع�ض بوال�ص الت�أمني ميكن �أن تزيد ب�صورة كبرية ويف حاالت معينة هناك بع�ض �أنواع الت�أمني قد
ال تتوفر �أو تتوفر فقط ملبالغ خمف�ضة من التغطية الت�أمينية .ف�إذا تكبدت ال�سعودية للبوليمرات م�سئولية كبرية لي�ست م�ؤمنة متام ًا ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل زيادة
كبرية يف التكاليف الت�شغيلية ،وهو ما ي�ؤدي بالتايل �إىل خف�ض ربحيتها.
2 2-2222التراخيص والتصاريح
يتعني على ال�سعودية للبوليمرات احل�صول على الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات النظامية املنا�سبة فيما يتعلق ب�أن�شطتها.
و�إذا مل تتمكن ال�سعودية للبوليمرات من جتديد ترخي�ص �أو مت تعليق �أو �إنهاء �أحد الرتاخي�ص ،ف�سوف يتعني عليها �إيقاف الأن�شطة التي يغطيها ذلك الرتخي�ص.
وكنتيجة لذلك ،قد تخ�ضع ال�سعودية للبوليمرات النقطاع يف العمل والإنتاج ،الأمر الذي قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على عملها ونتائج عملياتها �أو و�ضعها
املايل.
2 2-2222التغييرات في القوانين أو األنظمة في المملكة العربية السعودية
تخ�ضع �أعمال ال�سعودية للبوليمرات للقوانني والأنظمة ال�سعودية مبا يف ذلك قوانني �أنظمة البيئة وال�صحة وال�سالمة .وقد ت�ؤدي القوانني �أو الأنظمة اجلديدة
�أو املعدلة �إىل فر�ض �شروط التزام �إ�ضافية كبرية على ال�سعودية للبوليمرات والتي قد ال تكون ال�سعودية للبوليمرات قادرة على االلتزام التام بها جميعا �أو قد ال
ت�ستطيع التقيد بها دون تكبد تكاليف �إ�ضافية كبرية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن مثل هذه القوانني والأنظمة اجلديدة �أو املعدلة قد ي�ؤدي �إىل الت�أخري يف تطوير
م�شروع ال�سعودية للبوليمرات ،الأمر الذي قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على عمل برتوكيم ونتائج عملياتها �أو و�ضعها املايل.
222
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2 22222التنافس
تت�سم ال�صناعات التي تعمل فيها برتوكيم من خالل م�شروع ال�سعودية للبوليمرات ،باملناف�سة ال�شديدة .وقد يكون بع�ض مناف�سيها قادرين على �إنتاج منتجات
�أكرث اقت�صادية و�أقل تكلفة .كذلك قد يكون لدى ه�ؤالء املناف�سون القدرة على االحتفاظ مبرونة ت�شغيلية ومالية �أكرب مما لدى برتوكيم .ونتيجة لذلك ،ف�إن
ه�ؤالء املناف�سني قد يكونون يف و�ضع �أف�ضل لتحمل التغريات يف الظروف االقت�صادية ب�شكل عام .و�إ�ضافة لذلك ،قد تدفع قرارات الت�سعري من قبل املناف�سني
ببرتوكيم �إىل خف�ض �أ�سعارها ،وهذا ما قد ي�ؤثر �سلبا على هوام�ش الأرباح وم�ستوى الربحية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن بع�ض من مناف�سي برتوكيم لديهم موارد مالية �أكرب متكنهم من اال�ستثمار بر�أ�س مال كبري يف �أعمالهم ،مبا يف ذلك نفقات البحث
والتطوير .و�إذا ما طورت �إحدى ال�شركات املناف�سة احلالية �أو امل�ستقبلية تقنيات خا�صة بها متكنها من �إنتاج منتجات بتكاليف �أقل بكثري ،ف�إن تقنية برتوكيم
قد ت�صبح غري اقت�صادية �أو قدمية .كذلك ف�إن قدرة برتوكيم على املحافظة على الربحية �أو زيادتها �سوف تعتمد على قدرتها على تعوي�ض انخفا�ض �أ�سعار
املنتجات وهوام�ش ربحها عن طريق حت�سني كفاءة الإنتاج وحجمه واالنتقال ملنتجات كيماوية ذات هام�ش �أعلى وحت�سني املنتجات احلالية من خالل االبتكار
والبحث والتطوير .و�إذا مل ت�ستطع برتوكيم فعل ذلك ،فقد تفقد ح�صتها يف ال�سوق ل�صالح مناف�سيها ،الأمر الذي قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على و�ضعها
املايل.
من جهة �أخرى ،حت�صل برتوكيم على جزء كبري من �إيراداتها من بيع ال�سعودية للبوليمرات للمنتجات ال�سلعية .وب�سبب الطبيعة ال�سلعية لهذه املنتجات ف�إن
التناف�س يف هذه الأ�سواق مبني �أ�سا�س ًا على ال�سعر وبدرجة �أقل على الأداء وجودة املنتجات و�سهولة تو�صيلها وخدمة العميل ،ونتيجة لذلك فقد ال تكون برتوكيم
قادرة على حماية مركزها يف �سوق هذه املنتجات عن طريق التميز وقد ال ت�ستطيع حتميل عمالئها الزيادة يف التكاليف .وقد ات�سمت �أ�سعار �سلع برتوكيم
بكونها دورية و�شديدة الت�أثر بالتغريات الن�سبية يف العر�ض والطلب والوفرة و�سعر املواد الأ�سا�سية (اللقيم) والظروف االقت�صادية العامة .وقد تخ�ضع املنتجات
الأخرى لهذه العوامل ،ولكن عادة ما يكون ت�أثري هذه العوامل �أكرب على املنتجات ال�سلعية.
2 22222الطلب الدوري على المنتجات
�شهدت �أ�سواق منتجات ال�سعودية للبوليمرات على مر ال�سنني فرتات من �شح العر�ض �أدت �إىل ارتفاع الأ�سعار وهوام�ش الربح ،والتي �أعقبتها فرتات ات�صفت
بزيادة للطاقة الإنتاجية ،مما �أدى يف النهاية �إىل فرط يف املعرو�ض وانخفا�ض يف الأ�سعار وهوام�ش الربح .وقد ال يكون النمو امل�ستقبلي يف الطلب على هذه
املنتجات كافيا للتخفيف من حاالت فرط الطاقة الإنتاجية حاليا �أو م�ستقبال ،وقد تدوم هذه الظروف �أو تزداد تفاقم ًا يف امل�ستقبل ب�سبب الزيادة املتوقعة
�أو غري املتوقعة يف الطاقة الإنتاجية �أو بفعل غري ذلك من الأحداث .وكنتيجة لذلك ،ف�إن م�ستويات �إنتاج ال�سعودية للبوليمرات ومبيعات منتجاتها وهوام�ش
�أ�سعارها قد تت�أثر ب�شكل �سلبي كبري ،الأمر الذي ي�ؤدي بالتايل �إىل �إ�ضعاف �أدائها املايل العام والذي �سي�ؤثر على الو�ضع املايل العام لبرتوكيم.
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2 22222أسعار النفط الخام
تاريخيا ات�سمت �أ�سعار النفط العاملية واملنتجات ذات القيمة امل�ضافة ،والتي �أثرت دوما على �أ�سعار املنتجات البرتوكيماوية الأخرى ،بالتذبذب الكبري و�شهدت
دوما حالة من التقلب الوا�سع ا�ستجابة للتغريات يف العديد من العوامل .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن برتوكيم لي�س لديها القدرة على التحكم بالعوامل التي ت�ؤثر
على �أ�سعار النفط واملنتجات ذات القيمة امل�ضافة ولن ت�ستطيع ذلك .ولذا ،ف�إن هبوط �أ�سعار النفط اخلام قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على نتائج برتوكيم
وو�ضعها املايل و�سيولتها.
2 22222المخاطر البيئية واالجتماعية
تخ�ضع ال�سعودية للبوليمرات للقوانني والأنظمة املخت�صة بحماية البيئة يف اململكة مبا يف ذلك توجيهات الهيئة امللكية للجبيل وينبع .وت�سمح هذه القوانني
والأنظمة بفر�ض الغرامات وال�سجن على من يقوم بالتخل�ص من املواد اخلطرة وال�سامة وحت�صيل اجلزاءات ودفع التعوي�ضات مقابل املخالفات البيئية
اخلطرية .كما ت�سمح لهيئة الأر�صاد اجلوية وحماية البيئة ،ب�صفتها الهيئة امل�سئولة عن تطبيق الأنظمة البيئية و�إدارتها ،بح�سب تقديرها� ،إغالق �أو تعليق عمل
الأعمال التجارية ب�شكل م�ؤقت �أو دائم �إذا مل تتقيد ال�سعودية للبوليمرات بالأوامر التي تطلب منها لت�صحيح �أو وقف العمليات التي حتدث �أ�ضرار بيئية.
ومع �أن ال�سعودية للبوليمرات تبذل و�ستبذل اهتماما ب�أمور البيئة وال�سالمة وال�صحة واجلودة خالل فرتة ت�صميم املرافق و�إن�شائها وت�شغيلها ،ومع �أن ال�سعودية
للبوليمرات و�ضعت ولديها خططا لتطبيق �أنظمة كافية حلماية البيئة ومعاجلة النفايات والوقاية من احلوادث وتوفري الأمن وال�سالمة وال�صحة ،ف�إنه لي�س
هناك من ت�أكيدات فيما يخت�ص مبا ذكر ،يف �ضوء التغريات املحتملة يف الظروف البيئية والتف�سري املتغري للقوانني والأنظمة من قبل امل�شرعني واملحاكم،
واكت�شاف ظروف بيئية مل تكن معروفة يف ال�سابق وخماطر الأوامر احلكومية لتطبيق مزيد من االلتزام النظامي يف مواقع ال�سعودية للبوليمرات �أو تبني معايري
بيئية �أكرث ت�شددا من قبل رئا�سة الأر�صاد وحماية البيئة.
ومن هنا ،ف�إن �أيا من هذه التطورات قد ي�ؤدي �إىل زيادة التكاليف البيئية وامل�سئولية بالن�سبة لل�سعودية للبوليمرات وهذا ما قد يتطلب نفقات ر�أ�سمالية كبرية
�سيكون لأي منها ت�أثري �سلبي على الو�ضع املايل لل�سعودية للبوليمرات �أو نتائج عملياتها.
222
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يعتمد �أداء برتوكيم على الظروف االقت�صادية يف اململكة والظروف االقت�صادية العاملية التي ت�ؤثر على االقت�صاد ال�سعودي.
وعلى الرغم من منو االقت�صاد ال�سعودي يف قطاعات �أخرى �إال �أنه ما زال يعتمد على �سعر النفط والغاز يف الأ�سواق العاملية ،ولذلك ف�إن االنخفا�ض يف �أ�سعار
النفط والغاز قد ي�ؤدي �إىل تباط�ؤ كبري �أو ك�ساد يف االقت�صاد ال�سعودي .ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن �أي تغيري �سلبي يف عوامل االقت�صاد الكلي ،مثل �سعر ال�صرف
و�أ�سعار الفائدة والت�ضخم وم�ستويات الأجور واال�ستثمار الأجنبي والتجارة الدولية ،قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على �أعمال برتوكيم وو�ضعها املايل ونتائج
عملياتها.
وعالوة على ذلك ،ف�إن بقاء البيئات االقت�صادية والقانونية خا�ضعة للتطور امل�ستمر ي�ؤدي �إىل مواجهة امل�ستثمرين حلالة الغمو�ض وعدم اليقني بالن�سبة لأمن
ا�ستثماراتهم .ومن هنا ،ف�إن �أي من التغريات الغري متوقعة يف الأو�ضاع االقت�صادية �أو القانونية يف اململكة �أو يف البلدان املجاورة �أو غريها يف املنطقة قد يكون
لها ت�أثري �سلبي جوهري على عمل برتوكيم وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ت�أثري الأزمة االقت�صادية العاملية احلالية قد بدا وا�ضحا على جميع القطاعات البرتوكيماوية يف العامل �أجمع مما قد يجرب بع�ض امل�صانع
العاملة يف هذا القطاع �إىل الإغالق الوقتي �أو النهائي .كما طالت ت�أثريات هذه الأزمة بقية �أ�صحاب امل�صلحة املتعاقدين مع �شركات البرتوكيماوية من مقاولني
وممولني وم�ستهلكني للمواد البرتوكيماوية .و�إذا ما ا�ستمرت هذه الأزمة حتى اكتمال امل�شروع وبداية عملية بيع املنتجات ف�سيكون لها ت�أثري �سلبي جوهري على
برتوكيم.
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2المخاطر المتعلقة باألسهم

2 22222عدم وجود سوق سابقة لألسهم
مل ي�سبق وجود �سوق لأ�سهم برتوكيم قبل هذا الطرح وال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�ش�أن ن�شوء �سوق قوية لأ�سهمها �أو ا�ستمرار مثل هذا ال�سوق يف حال ن�شوءه ،بعد
�إدراج برتوكيم يف القائمة الر�سمية� ،أو ب�أن �سعر االكتتاب �سيكون م�ساويا ل�سعر التداول .ف�إذا مل ين�ش�أ �سوق قوي ل�سهم برتوكيم� ،أو مل ي�ستمر هذا ال�سوق يف
قوته ،ف�إن ذلك قد ي�ؤثر على �سيولة تداول الأ�سهم �أو �سعر تداولها �سيت�أثر �سلبا.
وهناك عدة عوامل منها التغريات يف النتائج الفعلية �أو املتوقعة لعمليات برتوكيم والتغريات يف الأرباح التقديرية �أو املتوقعة �أو عدم حتقيق تلك الأرباح ،وكذلك
التغريات يف �أو�ضاع ال�سوق املتعلقة بقطاع البرتوكيماويات والإجراءات التنظيمية الر�سمية والأحوال االقت�صادية العامة �أو عوامل �أخرى خارجة عن نطاق
�سيطرة برتوكيم ،وكلها عوامل ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تذبذبات كبرية يف �سعر الأ�سهم و�سيولتها.
2 22222توزيع األرباح
يتوقف توزيع �أرباح الأ�سهم م�ستقبال على دفع ال�سعودية للبوليمرات �أرباح لبرتوكيم .وتتوقف �أرباح ال�سعودية للبوليمرات على عدة عوامل من بينها م�ستوى
ربحية برتوكيم وو�ضعها املايل واحتياجات ر�أ�س املال وال�شروط التي تن�ص عليها وثائق التمويل اخلا�صة بال�سعودية للبوليمرات والتي تقيد توزيع الأرباح
 ،واالحتياطي القابل للتوزيع والأو�ضاع االقت�صادية العامة� ،إ�ضافة �إىل عوامل �أخرى يعتربها جمل�س مديري ال�سعودية للبوليمرات من وقت لآخر جديرة
باالعتبار .وال يتوقع �أع�ضاء جمل�س الإدارة توزيع �أرباح على امل�ساهمني خالل �أول �سنتني على الأقل من بدء ال�سعودية للبوليمرات عملها .ومع ذلك ،ف�إن برتوكيم
ال تقدم �أي ت�أكيد ب�ش�أن �أي �أرباح �سيتم توزيعها فعليا يف امل�ستقبل وال ب�ش�أن �أي مبلغ �سيتم توزيعه� ،إذا تقرر ذلك ،يف �أي �سنة مالية معينة.
2 22222السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين
بعد انتهاء االكتتاب� ،سوف متتلك املجموعة ال�سعودية وجمموعة من ال�شركات التابعة للمجموعة ال�سعودية وهم ال�شركة ال�سعودية للبنزين وال�شركة ال�سعودية
للبارازايلني وال�شركة ال�سعودية ل�سايكلوهك�سني وال�شركة ال�سعودية للنايلون (“امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون”) معا ما ن�سبته  %50من �أ�سهم برتوكيم امل�صدرة .ونتيجة
لذلك ،يكون مبقدور امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني الت�أثري على جميع الأمور التي حتتاج ملوافقة امل�ساهمني وميكنهم ممار�سة حقوقهم الت�صويتية بطريقة ميكن �أن يكون
لها ت�أثري ملمو�س على �أعمال برتوكيم وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن �أي تغري يف �إ�سرتاتيجية العمل و� /أو ال�سيا�سات التي يعتمدها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بالن�سبة لبرتوكيم ميكن �أن ت�ؤدي �إىل نتائج ال ميكن
توقعها بالن�سبة لأعمال برتوكيم ،وهو ما قد ي�ؤثر بدوره �سلبا على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق.
2 22222بيع األسهم وطرح أسهم لالكتتاب مستقب ً
ال
�إن بيع كميات كبرية من الأ�سهم يف ال�سوق بعد انتهاء عملية االكتتاب وبدء التداول يف �أ�سهم برتوكيم� ،أو االعتقاد ب�أن مثل هذه العمليات �ستحدث ،ميكن �أن
يكون له ت�أثري �سلبي على �سعر �سهم برتوكيم يف ال�سوق.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه بعد انتهاء االكتتاب بنجاح ال يجوز للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني بيع �أي من �أ�سهمهم ( )1قبل مرور ثالث �سنوات من تاريخ �إعالن ت�أ�سي�س
برتوكيم �أو ( )2تاريخ ابتداء العمليات التجارية للم�شروع �أيهما يح�صل الحقا .ي�ضاف �إىل ذلك �أن برتوكيم ال تنوي حالي ًا �إ�صدار مزيد من الأ�سهم فور انتهاء
االكتتاب� ،إال �أن قيامها ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة� ،أو قيام �أي من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ببيع كميات كبرية من الأ�سهم بعد فرتة احلظر هذه قد يكون له ت�أثري �سلبي
على �سوق �سهم برتوكيم ورمبا ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �سعره يف ال�سوق.
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3نظرة عامة على السوق
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3نظرة على سوق البتروكيماويات

تعترب العوامل االقت�صادية كتوازن العر�ض والطلب و�أ�سعار الغاز عوامل مهمة يف حتديد التو�سعات ومعدالت الت�شغيل امل�ستقبلية يف ال�صناعات البرتوكيماوية.
وقد �أجرت كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ( ، )CMAIوهي م�ست�شار م�ستقل لل�صناعات البرتوكيماوية ،بحث ًا حول �سوق البرتوكيماويات العاملي  ،ك�شف عن
املعلومات والإح�صاءات املتوقعة ل�صناعة البرتوكيماويات .ولقد �أ�سهمت االقت�صادات ال�سريعة النمو يف الأ�سواق النا�شئة يف عمليات التو�سع الكربى التي متت
يف م�صانع البرتوكيماويات يف هذه الأ�سواق.
عدد متزايد من الدول النامية �إىل ا�شتداد حدة التناف�س العاملي على ال�سلع واخلدمات على حد �سواء ،يف حني
كما �أدى التكامل العاملي واحلركة ال�صناعية يف ٍ
�أ�سفر ارتفاع الأجور والتكلفة االجتماعية يف املناطق املتقدمة املتمثلة يف �أوروبا الغربية و�أمريكا ال�شمالية �إىل تكد�س العمالة ووجود �صناعات متدنية التقنية
وجعلت اخلدمات الب�سيطة غري مناف�سة .ونتيجة لذلك ،ف�إن معظم ال�صناعات �سواء يف قطاعات الت�صنيع �أو اخلدمات  ،تعمل حاليا على نقل مواقع تركيز
�إنتاجها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �إجراء تعديالت هيكلية �صعبة يف الغرب.
�أما يف منطقة ال�شرق الأو�سط ف�إن �صناعة البرتوكيماويات تنمو ب�سبب وجود احتياطيات النفط والغاز ال�ضخمة ومتيز موقعها اال�سرتاتيجي .وي�ضاف �إىل ذلك
3
النمو املتوقع يف الناجت املحلي الإجمايل مبعدل يزيد عن � %5.5سنويا
وبح�سب م�صادر م�ست�شار ال�سوق �CMAIسوف ت�سمح الإيرادات املرتفعة من النفط والغاز الطبيعي للدول املطلة على اخلليج العربي بامل�ضي يف توحيد
اقت�صادياتها ،و�سوف ي�ؤدي بناء ال�صناعات البرتوكيماوية يف املنطقة �إىل �إيجاد املزيد من الوظائف ،الأمر الذي �سيخفف من م�شكلة البطالة املتفاقمة.
وبحلول العقد القادم ،يتوقع للمنطقة �أن تربز كم�صدر رئي�سي للبرتوكيماويات الأ�سا�سية و البوليمرات �إىل العامل ،حيث �أن قربها من البلدان الآ�سيوية
املت�سارعة النمو وكذلك من الأ�سواق الأوروبية الوا�سعة �إ�ضافة �إىل بناء البنية التحتية كلها تعترب عوامل من �ش�أنها �أن ت�سهل عملية الت�صدير.
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3أسعار المنتجات

هنالك عوامل عديدة ت�ؤثر يف حتديد �أ�سعار البوليمرات و تندرج حتت بندين �أ�سا�سيان :

3 33333العمليات اإلنتاجية :
سعر النفط الخام :

�سعر النفط اخلام يت�أثر بعوامل عديدة من �أهمها النمو االقت�صادي العاملي والأحداث ال�سيا�سية ،وحيث �أن العامل يتعر�ض لتغريات اقت�صادية و�سيا�سة ف�إن �سعر
النفط ي�صعب التنب�ؤ با�ستقراره على املدى الب�سيط.
تحويل النفط الخام إلى مواد هيدروكربونية :

ت�ستخدم املواد الهيدروكربونية كلقيم للمنتجات البرتوكيماوية و الوقود  ،وحيث ان هناك اختالف يف �أ�سعار منتجات النفط اخلفيف والثقيل واختالف درجات
تعقيد تكريرها ف�إن ربحية م�صايف التكرير تت�أثر ب�شكل كبري بذلك.
تحويل المواد الهيدروكربونية إلى أولفينات ثم إلى بوليمرات:

تت�أثر �أ�سعار البوليمرات مبدى وفرة وم�ستوى �أ�سعار اللقيم (االيثلني و الربوبلني ) يف كل منطقة  ،بالإ�ضافة اىل �أ�سعار الت�شغيل الإقليمية والعاملية  .كما
ترتبط ا�سعار البوليمرات ارتباط ًا مبا�شر ًا مع ا�سعار النفط ويالحظ ذلك من ارتفاع �أ�سعار البوليمرات منذ عام 2002م نتيجة لزيادة �أ�سعار النفط منذ ذلك
التاريخ.
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3 33333العوامل التسويقية:
العرض والطلب:

متر �أ�سعار البوليمرات يف دورات اقت�صادية (ترتاوح بني  7اىل � 9سنوات) يتعر�ض املنتج اىل ارتفاع وانخفا�ض يف ال�سعر ويعزى ذلك اىل �أ�سباب بناء م�صانع
جديدة مما يزيد العر�ض فيقل ال�سعر �أو عند منو االقت�صاد و�إغالق بع�ض امل�صانع القدمية حيث ي�ؤدي ذلك اىل زيادة الطلب وبالتايل ارتفاع الأ�سعار .
المنافسة:

تتمتع �شركة ال�سعودية للبوليمرات مبيزة تناف�سية جيدة مقارنة مع املناف�سني حول العامل وذلك بالقدرة على �إنتاج الأولفينات ب�أ�سعار مناف�سة وذات تقنية
عالية .كما �أن موقع امل�شروع يف ال�شرق الأو�سط يعترب من الدوافع الهامة لتعزيز القدرة التناف�سية  ،كون �أن معظم الإنتاج �سوف ي�صدر اىل �آ�سيا و �أوربا .
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3صناعة النفط والغاز في المملكة العربية السعودية

يلعب قطاع النفط اخلام والغاز الطبيعي دور ًا ا�سرتاتيجي ًا كبري ًا يف التطور االقت�صادي واالجتماعي للمملكة .وقد ارتفع الناجت املحلي الإجمايل الفعلي للمملكة
يف عام 2008م بن�سبة  4%5.8حيث تو�سع قطاع النفط مبا يقارب  %20.12خالل 2005م وحتى عام 2009م.5
كما �أن هناك عدد غري م�سبوق من الزيادات الرئي�سية يف �إنتاج النفط اخلام خالل عام 2007م من خالل �أرامكو ال�سعودية ،و�إن�شاء م�شاريع جديدة يف املنطقة
ال�شرقية مبا يف ذلك خري�ص 6بطاقة �إنتاجية قدرها  1.2مليون برميل يف اليوم ،واملنيفة بطاقة �إنتاجية تبلغ  900.000برميل يف اليوم واخلر�سانية 500.000
برميل يف اليوم وال�شيبة  250.000برميل يف اليوم .و�سوف ت�شكل هذه امل�شاريع مبجملها �إ�ضافة كبرية �إىل الطاقة الإنتاجية.
كما تقوم �أرامكو بت�شغيل �شبكة الغاز الرئي�سية ،وهي �شبكة متكاملة جلمع الغاز ومعاجلته وتوزيعه وتعد الأكرب من نوعها ،والتي متكن اململكة من ا�ستخدام
كل الغاز امل�صاحب املنتج تقريب ًا بالإ�ضافة �إىل الغاز غري امل�صاحب املنتج من مكامن الغاز العميقة .ويعالج الغاز الطبيعي لإنتاج وقود نظيف (ميثان �أو غاز
البيع) واللقيم (االيثان والربوبان والبيوتان واجلازولني الطبيعي) .بالن�سبة لغاز البيع (امليثان) وااليثان في�ستهلكان ب�شكل كامل من قبل اخلدمات العامة
وال�صناعة يف اململكة.
ويعتمد تو�سع االقت�صاد املحلي للمملكة وامل�شاريع ال�صناعية ب�شدة على احتياطيات الغاز الطبيعي لدى �أرامكو .ويعترب اال�ستعمال احلايل يف �أعلى م�ستوياته
يف تاريخ برنامج الغاز ،7حيث كان معدل الإنتاج اليومي للغاز  8باليني قدم مكعب يف نهاية عام 2007م .8ومن املتوقع �أن ت�صل زيادة الطاقة الإنتاجية �إىل 13
بليون قدم مكعب يف نهاية عام 2011م.9
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3شدة المنافسة في سوق البتروكيماويات السعودي

تعترب اململكة العربية ال�سعودية رائدة يف قطاع البرتوكيماويات يف ال�شرق الأو�سط .وتلعب �صناعة البرتوكيماويات دور ًا مهم ًا يف حتقيق اململكة لأهداف تنويع
االقت�صاد و�إيجاد م�صادر جديدة للدخل الوطني.
ويتمتع امل�ستثمرون يف قطاع البرتوكيماويات يف اململكة بعدة مزايا �أبرزها توفر املواد الأ�سا�سية (اللقيم) ب�أ�سعار مناف�سة واملوقع اال�سرتاتيجي لت�سهيل
ال�صادرات �إىل الأ�سواق الآ�سيوية والقدرة على تكوين �شراكات �إ�سرتاتيجية يف املجال التقني مع ال�شركات الدولية.
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3تأثير األزمة العالمية على صناعة البتروكيماويات

ما يزال املنتجني يف دول ال�شرق الأو�سط يبذلون جهود ًا للتكيف يف ظل تدهور االقت�صاد العاملي ،والذي كان �سبب ًا مبا�شر ًا يف تذبذب �أ�سعار النفط ،التي
انخف�ضت عن �أعلى م�ستوى لها عند  147دوالر للربميل� ،إىل �أقل من  40دوالر ًا للربميل .مما �أدى �إىل تراجع �أ�سعار املنتجات البرتوكيماوية كذلك.
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موقع �صندوق النقد الدويل على االنرتنت www.imf.org

خطة التنمية الثامنة للمملكة
تقرير �أرامكو ال�سعودية ال�سنوي لعام 2007م
تقرير �أرامكو ال�سعودية ال�سنوي لعام 2007م
تقرير �أرامكو ال�سعودية ال�سنوي لعام 2007م
تقرير �أرامكو ال�سعودية ال�سنوي لعام 2007م
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�إن امل�ستوى العام لأ�سعار البرتوكيماويات عامة والبوليمرات خا�صة حول العامل ،يت�أثر ب�أ�سعار النفط ويتحرك �صعود ًا وهبوط ًا تباع ًا لتحركات �أ�سعاره .ومن
الوا�ضح �أن هناك ا�ستثمارات هائلة يف م�شاريع قطاع البرتوكيماويات يف منطقة ال�شرق الأو�سط واخلليج ولكن على املدى الطويل ،قد ي�ؤثر تراجع الأ�سعار
امل�ستمر يف اال�ستثمار يف بع�ض امل�شاريع احلديثة يف قطاع البرتوكيماويات يف اخلليج ومنطقة ال�شرق الأو�سط .ولكن من جهة �أخرى ،رمبا تكون �أ�سعار النفط
بلغت �أدنى م�ستوى لها بالفعل ،حيث حتاول منظمة �أوبك حتقيق ا�ستقرار للأ�سعار ،واحلول دون تراجعها ب�شكل �أكرب من خالل الإعالن عن خف�ض الإنتاج.
من اجلدير بالذكر �أن �صناعة البرتوكيماويات هي �صناعة دورية ،و�ستبقى كذلك دائم ًا .لذا ينظر منتجو البرتوكيماويات على املدى الطويل وال يقت�صر
تفكريهم على املدى املتو�سط �أو الق�صري ،ونادر ًا ما تت�أثر خططهم العملية بالعوامل ق�صرية الأجل � ،إال يف حال ظهور عوامل �أخرى مثل مدى توفر التمويل
الالزم.
وعلى املدى الق�صري ،لوحظ �أن �أ�سعار البوليمرات  ،على �سبيل املثال ،انخف�ضت بواقع  %40خالل الربع الأخري للعام 2008م ،وذلك ب�سبب تراجع الطلب على
املنتجات البرتوكيماوية  ،والذي كان مدفوع ًا برتاجع الإنتاج ال�صناعي ب�شكل رئي�سي .ومن غري الوا�ضح بعد ما �إذا كانت �أ�سعار البرتوكيماويات �ستنخف�ض
ب�شكل �أكرث ،رغم �أن معظم الدالئل ت�شري �إىل ذلك.
كلما انخف�ضت �أ�سعار البرتوكيماويات ب�شكل �أكرب ،كلما كان ا�ستمرار الإنتاج �أكرث �صعوبة على امل�صانع الأوروبية الأقدم والأكرث تكلفة ،مما قد ي�ضطر املنتجني
الأوروبني �إىل �إغالق تلك امل�صانع �أو على الأقل تعليق الإنتاج حتى تتح�سن الأو�ضاع االقت�صادية .هذا الأمر من �ش�أنه �أن يخلق نوعا من التوازن بني العر�ض و
الطلب على املدى املتو�سط ،وبالتايل ترتفع الأ�سعار مرة �أخرى� ،أو على الأقل ت�ستقر.
يعد منتجي ال�شرق الأو�سط� ،أقل منتجي البرتوكيماويات كلفة يف العامل  ،وذلك ب�سبب ميزة توفر اللقيم لديهم ب�أ�سعار ت�ضمن لهم التناف�سية ،ولذا ف�إن تكلفة
�إنتاج الإيثيلني كمثال قد تبلغ �أقل من  250دوالر /للطن.
ولقد قامت �شركة  CMAIبن�شر درا�سة �شهرية عن �شهر دي�سمرب 2008م ب�ش�أن املنتجات البرتوكيماوية يف �أنحاء العامل:
مشتقات االيثلين:

توقف الطلب على م�شتقات الإيثلني يف غرب �أوروبا خالل �شهر دي�سمرب حيث انخف�ضت �أ�سعار امل�شتقات ب�شكل كبري ،و�شمل هذا االنخفا�ض جميع �أنواع امل�شتقات
الرئي�سية .ومع تراجع الطلب بهذا ال�شكل ،ف�إن الإجراء املنطقي الوحيد مل�شغلي التك�سري بالبخار هو �إغالق تلك الواحدات �أو خف�ض معدالت الت�شغيل ب�شكل
كبري � ،سيكون هناك املزيد من ال�ضغوط على الأر�صدة الأوروبية من �صادرات البويل ايثلني املتزايدة من ال�شرق الأو�سط ،والتي �ستتدفق خالل الربع الأول من
العام 2009م ،مع بدء �إنتاج الطاقة اجلديدة يف اململكة العربية ال�سعودية ،والكويت ،و�إيران .تعد �أوروبا من �أهم اجلهات امل�ستهدفة لت�صدير الكثري من هذه
املواد بعد دول ال�شرق الأق�صى.
مشتقات البروبلين:

تعترب �أروروبا م�صدرا للبويل بروبلني ،ولكن مع تزايد الإنتاج يف اململكة العربية ال�سعودية خالل الأ�شهر القليلة املقبلة ،وبدء طاقة �إنتاجية جديدة يف الهند ،ف�إن
�أوروبا قد تواجه احتمال خ�سارة الأ�سواق امل�ستوردة ل�صادراتها مثل تركيا  ،و�شمال �أفريقيا .ومن املتوقع �أن ت�صبح �أوروبا ،يف مرحلة معينة من العام 2009م،
م�ستورد ًا رئي�سيا للبويل بروبلني.
بغ�ض النظر عن �أو�ضاع ال�سوق احلالية ،ف�إنه من املرجح �أن تكون منطقة ال�شرق الأو�سط منبعا رئي�سيا للبرتوكيماويات على املدى الطويل .حيث ما تزال الكثري
من امل�شاريع التي متثل  %60من �إجمايل الطاقة اجلديدة امل�ستقبلية حتت الإن�شاء .و�ستكون اململكة العربية ال�سعودية �أكرب م�ساهم يف زيادة الإنتاج يف املنطقة،
حيث تتو�سع م�شاريعها ب�شكل �أعمق .وذلك النخفا�ض تكلفة اللقيم مما �سيمكن املنطقة من التناف�س مع امل�صانع الأوروبية املتمر�سة وال�سيطرة على ال�سوق يف
ظل الأو�ضاع احلالية.
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333

3المنتجات المستهدفة

مت احل�صول على املعلومات الواردة يف ن�شرة الأ�صدار هذه واملتعلقة بال�صناعة البرتوكيماوية وت�سعري املنتجات وتكاليف اللقيم وتكاليف التوزيع من كيميكال
ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ( )CMAIوهي واحدة من اكرب ال�شركات الرئي�سية التي تقوم ب�إعداد الدرا�سات الت�سويقية و ال�صناعية البرتوكيماوية ،ويقع مقرها
الرئي�سي يف الواليات املتحدة الأمريكية وت�أ�س�ست عام  1979م علما ب�أنه مل يتم التحقق من املعلومات الواردة بدرا�سات  CMAIب�صورة م�ستقلة من قبل
ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات �أو الريا�ض املالية.
وقد قامت كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ( )CMAIبتحليلها عن طريق توظيف املهارات املنا�سبة الالزمة لإعداد التحليل الفني املنا�سب و املقبول عموم ًا يف
هذه ال�صناعة .وقد بنيت جميع نتائج التحليل على املعلومات التي كانت متوفرة يف وقت �إ�صدار هذه الن�شرة وال حتتوي على �أي �ضمانات ب�صالحيتها للت�سويق �أو
منا�سبتها لأغرا�ض معينة .وقد منحت ( )CMAIكيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ومل ت�سحب موافقتها اخلطية على ا�ستعمال بياناتها ال�سوقية و�أبحاثها بهذه
الطريقة يف ن�شرة الأ�صدار .ولي�س لـكيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ( )CMAIبنف�سها �أو �أي من فروعها وم�ساهميها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أقاربهم �أي
م�ساهمات �أو م�صالح من �أي نوع يف برتوكيم.
وفيما يلي اهم املنتجات امل�ستهدفة:
1 .1الإيثلني.
2 .2البويل ايثلني عايل ومنخف�ض الكثافة
3 .3الربوبلني
4 .4البويل بروبلني
5 .5البويل �ستايرين
6 .6الهك�سني1-
3 33333االيثلين
االستخدامات:
( لودججدجاستخدامات مشتقات االيثلين 2008

اال�ستخدام ()%

املنتج
بويل ايثلني عايل الكثافة
بويل ايثلني منخف�ض الكثافة
بويل ايثلني منخف�ض الكثافة اخلطي
ايثلني اوك�سايد
ايثلني ديكلورايد
ايثايل بنزين
�أخرى

امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

%28
%16
%16
%15
%12
%7
%6

ي�ستخدم  %60من �إنتاج االيثلني العاملي يف �إنتاج البويل ايثلني (الذي ي�ستخدم ب�صفة �أ�سا�سية يف �صناعة الأفالم  ،واحلاويات  ،والقطع امليكانيكية) .كما
ي�ستخدم االيثلني يف �إنتاج �أك�سيد االيثلني (امل�ستعمل يف م�ضادات التجمد والبولي�سرت واملنظفات) وثاين �أك�سيد االيثلني (امل�ستخدم يف �إنتاج �شرائح بويل
فينيل كلوريد ( )PVCوالأنابيب و الطالء) واثيل بنزين (امل�ستخدم يف �صناعة البويل �ستايرين وحبيبات �أكريلونيرتيل بيوتادايني �إ�ستريين ( .)ABSلكن
اال�ستخدامات الثالثة النهائية هذه ال ت�شكل �سوى حوايل ن�صف ا�ستهالك البويل ايثلني .ومنتجات االيثلني ت�ستخدم �أي�ضا يف �صناعة منتجات �أخرى .وتنوي
ال�سعودية للبوليمرات ا�ستهالك كل منتجها من االيثلني يف �إنتاج منتجاتها النهائية.
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الطلب
( لودججدجالطلب العالمي لاليثلين
مليون طن مرتي

2003

2004

22.579
21.832
�شمال �شرق �آ�سيا
32.046
29.625
�أمريكا ال�شمالية
22.071
21.335
�أوروبا الغربية
9.594
8.664
ال�شرق الأو�سط
18.460
17.649
باقي دول العامل
104.750
99.105
�إجمايل الطلب العاملي
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

ن�سبة
النمو
%

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

3.4
8.2
3.4
10.7
4.6
5.7

23.800
29.727
21.909
10.125
18.928
104.489

5.4
7.20.75.5
2.5
0.2-

25.474
30.856
21.363
10.850
20.320
108.863

7.0
3.8
2.57.2
7.4
4.2

27.797
31.826
22.291
11.632
21.071
114.617

ن�سبة
النمو
%
9.1
3.1
4.3
7.2
3.7
5.3

2008

ن�سبة
النمو
%

2008-2003
معدل النمو
ال�سنوي

27.220
28.867
21.033
12.558
21.310
110.988

2.19.35.68.0
1.1
3.2-

4.5
0.50.37.7
3.9
2.3

بلغ الطلب العاملي على االيثلني  110.988مليون طن مرتي يف عام 2008م مبعدل منو �سنوي  %2.3خالل الفرتة من  2003م اىل 2008م ،وقد بلغ اعلى منو
يف الطلب يف منطقة ال�شرق الأو�سط مبعدل  %7.7و �شمال �شرق �آ�سيا بنمو �سنوي بلغ  %4.5خالل الفرتة بني 2003م – 2008م .ومن املتوقع زيادة الطلب
على االيثلني لي�صل �إىل  126مليون طن مرتي يف عام 2012م ،وعلى الرغم من �أنه يتوقع �أن يزيد الطلب على جميع امل�شتقات ،ف�إن معظم النمو �سي�أتي من
زيادة الطلب على البويل ايثلني.
العرض
( لودججدجالعرض العالمي لاليثلين
مليون طن مرتي

2003

2004

22.751
22.096
�شمال �شرق �آ�سيا
31.772
28.728
�أمريكا ال�شمالية
21.423
20.764
�أوروبا الغربية
9.970
9.036
ال�شرق الأو�سط
17.992
17.248
باقي دول العامل
103.908
97.872
�إجمايل العر�ض العاملي
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

ن�سبة
النمو
%

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

ن�سبة
النمو
%

2008

ن�سبة
النمو
%

2008-2003
معدل النمو
ال�سنوي

3.0
10.6
3.2
10.3
4.3
6.2

24.016
29.822
21.590
11.146
18.990
105.564

5.6
6.10.8
11.8
5.5
1.6

25.427
30.997
21.191
11.510
20.099
109.224

5.9
3.9
1.83.3
5.8
3.5

28.173
31.464
21.828
12.395
20.597
114.457

10.8
1.5
3.0
7.7
2.5
4.8

27.355
28.610
20.777
13.901
20.808
111.451

2.99.14.812.2
1.0
2.6-

4.4
0.10.0
9.0
3.8
2.6

و�صل املعرو�ض العاملي من االيثلني  111.451مليون طن مرتي يف عام 2008م مبعدل منو �سنوي قدره  %2.6يف الفرتة ما بني 2003م و 2008م .وكان �أكرث النمو
ي�أتي من ال�شرق الأو�سط و�شمال �شرق �آ�سيا مبعدل منو �سنوي  %9.0و  %4.4على التوايل .وبحلول 2012م ،ف�إن  CMAIتتوقع �أن ي�صل حجم الطلب العاملي
على االيثلني حوايل  145مليون طن مرتي.كما �أن الإ�ضافات اجلديدة للطاقة الإنتاجية �ستكون من منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �شرق �آ�سيا .يعزى ذلك �إىل
�أن ارتفاع تكاليف الإنتاج و�ضعف الطلب يف كل من �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا �سي�ضعف فر�ص اال�ستثمار يف هذه امل�شاريع يف تلك املناطق و�إغالق بع�ضها ،ونتيجة
لذلك ف�إن ال�شرق الأو�سط �سوف يزيد ح�صته من الطاقة الإنتاجية العاملية لإنتاج االيثلني بحوايل  %21بحلول العام 2012م.
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3 33333البولي ايثلين ()PE
االستخدامات
( لودججدجاستخدامات مشتقات البولي إيثلين 2008

اال�ستخدام ()%
%51
%13
%12
%7
%3
%1
%2
%11

املنتج
�أفالم و�شرائح
قوالب احلقن
قوالب النفخ
تطبيقات الأنابيب
مواد الطالء
فايرب
رافينات
�أخرى

امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

ي�شكل �إنتاج مواد التغليف والأفالم اال�ستخدام الأكرب ملادة البويل ايثلني ،حيث انه ميثل حوايل  %51من اال�ستهالك العاملي يف عام 2008م .وي�شمل قطاع
التغليف والأفالم عدد ًا كبري ًا من اال�ستخدامات من تغليف الأغذية �إىل �أكيا�س القمامة ،الأفالم املطاطة والأفالم املتقل�صة .وتعترب قوالب النفخ وقوالب
احلقن ثاين �أكرب ا�ستخدام للبويل �إيثلني .وت�صنع القوارير للمنظفات ال�سائلة وزيوت ال�سيارات واحلليب والع�صري من قوالب النفخ يف حني �أن العاب الأطفال
واحلاويات وال�صناديق ت�صنع عن طريق قوالب احلقن من البويل ايثلني وميكن ت�شكيل �أنابيب البال�ستيك ال�ستخدامات عديدة جد ًا منها امل�ضغوطة وغري
امل�ضغوطة للمجاري والت�صريف ونقل النفط والغاز.
وبح�سب درا�سة م�ست�شار ال�سوق  CMAIف�إنه من املتوقع �أن يرتفع �إجمايل الطلب على البويل ايثلني (جميع الفئات ،كما من املتوقع ان تكون منطقة ال�شرق
الأو�سط من �أكرث املناطق ت�صديرا لهذه املادة ب�سبب انخفا�ض تكلفة �إنتاجها يف املنطقة وقوة الطلب من دول �شمال �شرق �آ�سيا وبالأخ�ص ال�صني ،بينما
�ستنخف�ض �صادرات �أمريكا ال�شمالية من مادة البويل ايثلني لت�صبح من الدول امل�ستوردة بحلول عامي 2013/2012م .اجلدير بالذكر �أن مادة البويل ايثلني
تنق�سم اىل ثالث منتجات ا�سا�سية عاىل الكثافة  ،ومنخف�ض الكثافة  ،ومنخف�ض الكثافة اخلطي  ،و�سوف يقوم م�شروع ال�سعودية للبوليمرات على �إنتاج عايل
الكثافة ومنخف�ض الكثافة اخلطي فقط.
3 33333البولي ايثلين عالي الكثافة ()HDPE
الطلب
(

لودججدجالطلب العالمي على البولي ايثلين عالي الكثافة HDPE

2004

ن�سبة
النمو
%

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

ن�سبة
النمو
%

2008

ن�سبة
النمو
%

مليون طن مرتي

2003

6.480
6.183
�شمال �شرق �آ�سيا
7.801
7.174
�أمريكا ال�شمالية
5.168
4.939
�أوروبا الغربية
1.245
1.080
ال�شرق الأو�سط
6.453
5.837
باقي دول العامل
27.147
25.213
�إجمايل الطلب العاملي
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

4.8
8.7
4.6
15.3
10.6
7.7

6.946
7.592
5.142
1.413
6.862
27.955

7.2
2.70.513.5
6.3
3.0

7.152
7.948
5.252
1.603
7.498
29.453

3.0
4.7
2.1
13.4
9.3
5.4

7.568
7.667
5.525
1.840
8.325
30.925

5.8
3.55.2
14.8
11.0
5.0

7.353
6.928
4.855
2.061
8.739
29.936

2.89.612.112.0
5.0
3.2-

2008-2003
معدل النمو
ال�سنوي
3.5
0.70.313.8
8.4
3.5

يبلغ الطلب العاملي على البويل �إيثلني عايل الكثافة (29.936 )HDPEمليون طن مرتي يف عام 2008م مبعدل منو �سنوي قدره  %3.5.من عام2003م حتى
عام 2008م ويتوقع �أن ينمو الطلب على البويل �إيثلني عايل الكثافة مبعدل  %5.6يف ال�سنة لي�صل �إىل حوايل  39مليون طن مرتي بحلول العام 2012م بناء
على تقديرات امل�ست�شار الت�سويقي .وكان �أعلى منو للطلب يف منطقة ال�شرق الأو�سط مبعدل � %13.8سنوي ًا ويف �شمال �شرق �آ�سيا  % 3.5خالل الفرتة من عام
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2003م �إىل عام 2008م .وبح�سب درا�سة م�ست�شار ال�سوق ف�إنه من املتوقع �أن تكون منطقة �شمال �شرق �آ�سيا الأكرث طلبا للبويل �إيثلني عايل الكثافة للخم�س
�سنوات القادمه بحجم طلب ي�صل اىل  10.017مليون طن مرتي يف عام 2013م .تعترب ال�صني من �أكرب الدول ا�ستريادا لراتنجات البويل ايثلني يف حني يزداد
منو وتو�سع ال�شرق الأو�سط ك�أكرب م�صدر لهذه املاده حيث �سيتم �شحن مادة البويل ايثلني بتكلفة منخف�ضة من منطقة ال�شرق الأو�سط اىل امل�صانع ال�صينية
�شمال �شرق �آ�سيا.
العرض
(

لودججدجالعرض العالمي على البولي إيثلين عالي الكثافة HDPE

2004

ن�سبة
النمو
%

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

ن�سبة
النمو
%

2008

ن�سبة
النمو
%

2008-2003
معدل النمو
ال�سنوي

مليون طن مرتي

2003

5.278
5.205
�شمال �شرق �آ�سيا
8.171
7.626
�أمريكا ال�شمالية
5.118
4.809
�أوروبا الغربية
2.926
2.417
ال�شرق الأو�سط
5.818
5.514
باقي دول العامل
27.311
25.571
�إجمايل العر�ض العاملي
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

1.4
7.1
6.4
21.1
5.5
6.8

5.572
7.497
5.110
3.080
6.180
27.439

5.6
8.20.25.3
6.2
0.5

5.984
8.180
4.820
3.334
6.894
29.212

7.4
9.1
5.78.2
11.6
6.5

6.681
8.425
5.230
3.565
7.173
31.074

11.6
3.0
8.5
6.9
4.0
6.4

6.456
7.563
4.635
3.890
7.311
29.855

3.410.211.49.1
1.9
3.9-

4.4
0.20.710
5.9
3.1

كما و�صل العر�ض العاملي للبويل �إيثلني عايل الكثافة �إىل  29.855مليون طن مرتي يف عام 2008م بنمو �سنوي قدره  %3.1بني عامي 2003م – 2008م وكان
معدل منو العر�ض الأعلى يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �شرق �آ�سيا .كما بلغت الطاقة الإنتاجية يف ال�شرق الأو�سط  3.890مليون طن مرتي يف عام 2008م ومن
املتوقع ح�سب درا�سة ال�سوق ان ت�صل اىل  10مليون طن مرتي بحلول العام 2013م.
3 33333البولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي ()LLDPE
الطلب
(

لودجدجدجالطلب العالمي على البولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي LLDPE

2004

ن�سبة
النمو
%

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

ن�سبة
النمو
%

2008

ن�سبة
النمو
%

2008-2003
معدل النمو
ال�سنوي

مليون طن مرتي

2003

4.688
4.316
�شمال �شرق �آ�سيا
4.927
4.641
�أمريكا ال�شمالية
3.030
2.906
�أوروبا الغربية
715
618
ال�شرق الأو�سط
3.293
2.945
باقي دول العامل
16.653
15.426
�إجمايل الطلب العاملي
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

8.6
6.2
4.3
15.7
11.8
8.0

5.239
4.605
3.046
791
3.512
17.193

11.8
6.50.5
10.6
6.7
3.2

5.290
4.748
3.296
865
3.979
18.178

1.0
3.1
8.2
9.4
13.3
5.7

5.405
4.950
3.503
971
4.476
19.305

2.2
4.3
6.3
12.3
12.5
6.2

5.220
4.487
3.228
1.076
4.804
18.815

3.49.47.910.8
7.3
2.5-

3.9
0.72.1
11.7
10.3
4.1

بلغ الطلب على البويل ايثلني منخف�ض الكثافة اخلطي 18.815مليون طن مرتي يف عام 2008م .وقد منا الطلب يف منطقتي ال�شرق الأو�سط و�شمال �شرق �آ�سيا
خالل الفرتة من عام 2003م �إىل عام 2008م مبعدل منو �سنوي قدره  %11.7.و  %3.9على التوايل .ويعترب البويل ايثلني املنخف�ض الكثافة اخلطي هو الأ�سرع
منوا من بني لدائن البويل ايثلني حيث يتوقع �أن يرتفع الطلب عليه لي�صل �إىل  23,7مليون طن مرتي عام 2013م .وي�ستمر البويل ايثلني املنخف�ض الكثافة
اخلطي يف النمو ال�سريع مقارنة مع لبويل ايثلني املنخف�ض الكثافة ،ويعود ذلك النمو �إىل انخفا�ض تكلفة �إنتاجه  ،وجودة خوا�صه الفيزيائية.
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العرض
(

لودجدجدجالعرض العالمي على البولي إيثلين منخفض الكثافة الخطيLLDPE

2004

ن�سبة
النمو
%

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

مليون طن مرتي

2003

3.348
3.174
�شمال �شرق �آ�سيا
5.640
5.051
�أمريكا ال�شمالية
2.664
2.545
�أوروبا الغربية
2.400
2.098
ال�شرق الأو�سط
3.005
2.862
باقي دول العامل
17.057
15.730
�إجمايل العر�ض العاملي
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

5.5
11.7
4.7
14.4
5.0
8.4

3.633
5.395
2.668
2.417
3.023
17.136

8.5
4.30.2
0.7
0.6
0.5

3.697
5.777
2.874
2.538
3.434
18.320

1.8
7.1
7.7
5.0
13.6
6.9

4.039
6.237
3.037
2.683
3.547
19.543

ن�سبة
النمو
%
9.3
8.0
5.7
5.7
3.3
6.7

2008

ن�سبة
النمو
%

2008-2003
معدل النمو
ال�سنوي

3.987
5.756
2.816
2.667
3.601
18.827

1.37.77.30.61.5
3.7-

4.7
2.6
2
4.9
4.8
3.7

بلغ املعرو�ض من البويل �إيثلني املنخف�ض الكثافة اخلطي ( 18.827 )LLDPEمليون طن مرتي عام 2008م مبعدل منو �سنوي قدره  %3.7خالل الفرتة من
2003م �إىل 2008م .ومثلت كل من �أمريكا ال�شمالية و�شمال �شرق �آ�سيا  %30.5و  %21من كمية الإنتاج العاملي على التوايل .ويتوقع �أن يبلغ البويل ايثلني
املنخف�ض الكثافة اخلطي اىل ما يقارب  6مليون طن مرتي خالل اخلم�س �سنوات القادمة مابني 2008م اىل 2013م من تو�سعة الطاقة الإنتاجية  .ووفقا لـ
 CMAIف�إن الطاقة الإنتاجية يف ال�شرق الأو�سط �سوف تزداد اىل  5.8مليون طن مرتي عام 2013م.
3 33333البروبلين
( لودجدجدجاستخدامات مشتقات البروبلين 2008

اال�ستخدام ()%
%67
%8
%7
%4
%4
%10

املنتج
البويل بروبلني
بروبلني اوك�سايد
اكري نويرتايل
اكريليك ا�سيد
كيومني
�أخرى
االستخدامات

يهيمن البويل بروبلني على الطلب العاملي للربوبلني و الذي ميثل  %66من �إجمايل الطلب يف عام 2008م .وي�ستخدم البويل بروبلني يف �صناعة الأجزاء
امليكانيكية واحلاويات والألياف والأفالم .ومن بني م�ستخدمي الربوبلني اكريلو نيرتيل (وي�ستخدم يف �ألياف االكريليك وبوليمرات ( ،)ABSو�أك�سيد الربوبلني
(الذي ي�ستخدم يف جاليكول بروبلني وم�ضاد التجمد وبالبويل يورثيني) ،والكيومني (وي�ستخدم يف البويل كاربونيت وراتنجات الفينوليك) و�أ�سيد الأكريليك
(وي�ستخدم يف التغليف واملواد الال�صقة والبوليمرات ال�شديدة االمت�صا�ص).
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الطلب
( لودجدجدجالطلب العالمي على البروبلين
2003

2004

مليون طن مرتي

16.876
�شمال �شرق �آ�سيا
14.682
�أمريكا ال�شمالية
14.056
�أوروبا الغربية
1.644
ال�شرق الأو�سط
10.978
باقي دول العامل
58.236
�إجمايل الطلب العاملي
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك

17.756
15.348
14.657
1.775
11.794
61.330

ن�سبة
النمو
%
5.2
4.5
4.3
8.0
7.4
5.3

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

ن�سبة
النمو
%

2008

ن�سبة
النمو
%

2008-2003
معدال النمو
ال�سنوي

19.665
14.609
14.767
1.964
11.880
62.885

10.8
4.80.8
10.6
0.7
2.5

21.325
14.969
14.893
2.260
12.629
66.076

8.4
2.5
0.9
15.1
6.3
5.1

23.143
15.228
15.022
2.641
13.367
69.401

8.5
1.7
0.9
16.9
5.8
5.0

23.160
13.179
14.269
3.126
13.452
67.186

0.1
13.55.018.4
0.6
3.2-

6.5
2.10.3
13.7
4.2
2.9

بلغ الطلب العاملي على الربوبلني خالل عام 2008م �إىل  67مليون طن مرتي .و متثل �شمال �شرق �آ�سيا �أكرب �سوق للربوبلني حيث بلغ حجم الطلب  23مليون طن
مرتي عام 2008م .كما متثل ال�شرق الأو�سط و�شمال �شرق �آ�سيا خالل الفرتة 2003م حتى 2008م �أكرب معدل منو من بني املناطق الأخرى .ووفق ًا لـكيميكال
ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك �سي�صل معدل الطلب العاملي يف �شمال �شرق �آ�سيا اىل  28,4مليون طن مرتي بحلول عام 2013م .كما من املتوقع �أن ت�صبح منطقة
ال�شرق الأو�سط من املناطق امل�صدره مل�شتقات الربوبلني وذلك لإنخفا�ض كلفة الإنتاج مع تنامي الطلب من �شمال �شرق �آ�سيا .
العرض
( لودجدجدجالعرض العالمي على البروبلين
مليون طن مرتي

2003

2004

17.159
14.768
13.860
1.942
10.798
58.527

17.597
15.806
14.390
1.966
11.326
61.085

�شمال �شرق �آ�سيا
�أمريكا ال�شمالية
�أوروبا الغربية
ال�شرق الأو�سط
باقي دول العامل
�إجمايل العر�ض
العاملي
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

ن�سبة
النمو
%
2.6
7.0
3.8
1.2
4.9
4.4

2008-2003

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

ن�سبة
النمو
%

2008

ن�سبة
النمو
%

معدل النمو ال�سنوي

19.349
15.311
14.729
2.030
11.820
63.239

10.0
3.12.4
3.3
4.4
3.5

20.852
15.339
14.573
2.205
12.584
65.553

7.8
0.2
1.18.6
6.5
3.7

23.748
15.633
14.856
2.637
13.107
69.981

13.9
1.9
1.9
19.6
4.2
6.8

23.378
13.563
14.322
3.601
13.069
67.933

1.613.23.636.6
0.32.9-

6.4
1.70.7
13.1
3.9
3.0

بلغ حجم العر�ض العاملي من الربوبلني حوايل  67.9مليون طن مرتي عام 2008م .وكان ل�شمال �شرق �آ�سيا احل�صة الأكرب بن�سبة قدرها  %34من �إجمايل
املعرو�ض العاملي� .إن ت�أمني العر�ض الكايف من الربوبلني لدعم التو�سعات يف م�شتقات الربوبلني يف املنطقة يتوقع �أن يكون من �أهم الق�ضايا التي تواجه �شمال
�شرق �آ�سيا يف فرتة التوقع ،حيث تعترب ال�صني من اكرب الدول ا�سترياد للربوبلني .بينما من املتوقع �أن تكون منطقة ال�شرق الأو�سط من �أكرب امل�صدرين مل�شتقات
الربوبلني بحلول 2012م.
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3 33333البولي بروبلين ()PP
( لودجدجدجاستخدامات مشتقات البولي بروبلين 2008

اال�ستخدام
%22
%37
%3
%1
%15
%15
%7

املنتج
�أفالم و�شرائح
قوالب احلقن
تطبيقات الأنابيب
قوالب النفخ
فايرب
رافينات
�أخرى
االستخدامات

متثل قوالب احلقن �أعلى ن�سبة طلب على �سوق البويل بروبلني العاملي حيث ي�ستخدم يف عدة منتجات بدء ًا من املكونات الطبية �إىل قطع ال�سيارات واحلفائ�ض،
وتغليف الأطعمة .وتعد ال�شرائح والأفالم ثاين �أكرب م�ستهلك للبويل بروبلني و ت�ستخدم يف �صناعة �أكيا�س الطعام اخلفيف والبطاقات و �ألياف (الفيرب)
ال�سجاد ،والأ�شرطة غري املن�سوجة والطولية التي ت�ستخدم يف الأكيا�س العمالقة ب�سعة طن واحد و�أكيا�س ب�سعة  25كيلوجرام.
الطلب
( لودجدجدجالطلب العالمي على البولي بروبلين
مليون طن مرتي

2003

2008-2003

2004

ن�سبة
النمو
%

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

ن�سبة
النمو
%

2008

ن�سبة
النمو
%

معدل النمو ال�سنوي

12.336 11.499
�شمال �شرق �آ�سيا
8.065
7.600
�أمريكا ال�شمالية
8.052
7.628
�أوروبا الغربية
1.885
1.656
ال�شرق الأو�سط
8.649
7.892
باقي دول العامل
�إجمايل الطلب العاملي 38.987 36.275
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

7.3
6.1
5.6
13.8
9.6
7.5

13.151
7.873
7.694
2.113
9.194
40.025

6.6
2.44.412.1
6.3
2.7

14.218
7.828
8.188
2.409
9.767
42.410

8.1
0.66.4
14.0
6.2
6.0

15.186
7.645
8.503
2.671
10.659
44.664

6.8
2.33.8
10.9
9.1
5.3

15.059
6.953
7.892
2.856
11.308
44.068

0.89.17.26.9
6.1
1.3-

5.5
1.80.7
11.5
7.5
4.0

�شمال �شرق �آ�سيا ميثل �أكرب �سوق للبوىل بروبلني بن�سبة  %34ويف �أوروبا الغربية  %18ويف �أمريكا ال�شمالية  %16لعام 2008م ،كما بلغ الطلب العاملي يف عام
2008م اىل  44.068مليون طن مرتي مبعدل منو �سنوي بلغ  ،%4ومن املتوقع االرتفاع يف الطلب ل�شمال �شرق �آ�سيا بطريقة �سريعة مقارنة بالأ�سواق الرئي�سية
الأخرى حيث بلغ الطلب  15مليون طن مرتي يف عام 2008م ومن املتوقع ان يزداد �سنويا لي�صل اىل  19,5مليون طن مرتي بحلول عام 2013م .وكنتيجة لذلك،
ف�إن ح�صة �شمال �شرق �آ�سيا من الطلب العاملي �سوف تزداد مع انخفا�ض ح�صة الطلب يف �أوروبا الغربية و�أمريكا ال�شمالية .
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العرض
( لودجدجدجالعرض العالمي على البولي بروبلين
مليون طن مرتي

2003

2004

11.019 10.564
�شمال �شرق �آ�سيا
8.649
8.223
�أمريكا ال�شمالية
9.033
8.673
�أوروبا الغربية
1.498
1.375
ال�شرق الأو�سط
8.624
8.050
باقي دول العامل
�إجمايل العر�ض العاملي 38.823 36.885
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

ن�سبة
النمو
%
4.3
5.2
4.2
8.9
7.1
5.3

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

12.270
8.365
9.076
1.681
8.658
40.050

11.4
3.30.5
12.2
0.4
3.2

13.079
8.524
9.418
1.950
9.320
42.291

6.6
1.9
3.8
16.0
7.6
5.6

14.412
8.820
9.420
2.346
10.025
45.023

ن�سبة
النمو
%
10.2
3.5
0.0
20.3
7.6
6.5

2008

14.610
7.606
8.782
2.812
10.126
43.936

ن�سبة
النمو
%
1.4
13.86.819.9
1.0
2.4-

2008-2003
معدل النمو
ال�سنوي
6.7
1.50.3
15.4
4.7
3.6

بلغ �إجمايل العر�ض العاملي من البويل بروبلني يف عام 2008م حوايل  43,9مليون طن مرتي .وكانت الن�سبة الأكرب املعرو�ضة من البويل بروبلني يف �شمال �شرق
�آ�سيا ب�سبب التطور املت�سارع ل�صناعة البرتوكيماويات يف ال�صني .وقد مثل ال�شرق الأو�سط �أعلى منو مبعدل زيادة �سنوية ت�صل �إىل .%15.4بناء على تقديرات
الـ ( )CMAIف�أن تو�سعات الطاقة الإنتاجية العاملية للبويل بروبلني خالل فرتة الأربع �سنوات القادمة �ستبلغ  13مليون طن ًا مرتي ًا .وهذه الزيادات اجلديدة
ترتكز يف �شمال �شرق �آ�سيا ( 5.7مليون طن مرتي) ال�شرق الأو�سط ( 5.0مليون طن مرتي ) .ومن املتوقع ت�صدير البويل بروبلني من منطقة ال�شرق الأو�سط
�إىل ال�صني وارووبا الغربية وذلك النخفا�ض كلفة اللقيم يف املنطقة مما �سيخف�ض كلفة الإنتاج لهذه املادة.
3 33333البولي ستايرين ()PS
( لودجدجدجاستخدامات مشتقات البولي ستايرين في عام 2008

اال�ستخدام
%39
%28
%33

املنتج
مواد التغليف التي ت�ستخدم مره واحده
التطبيقات االلكرتونية
�أخرى
االستخدامات

ي�ستخدم البويل �ستايرين ب�شكل رئي�سي يف تطبيقات التغليف واملواد ذات اال�ستخدام ملرة واحدة وت�ستهلك �أمريكا ال�شمالية و�أوربا الغربية �أكرث من  %54من
البويل �ستايرين يف هذه املنتجات .ومن اجلهة الأخرى ف�إن الطلب يف �شمال �شرق �آ�سيا على البويل �ستايرين ميثل فقط  %20يف قطاع التغليف والتعبئة وال�صني
لوحدها متثل .%6
الطلب
( لودجدجدجالطلب العالمي على البولي ستايرين
مليون طن مرتي

2003

3.894
�شمال �شرق �آ�سيا
2.811
�أمريكا ال�شمالية
2.259
�أوروبا الغربية
418
ال�شرق الأو�سط
1.826
باقي دول العامل
11.208
�إجمايل الطلب العاملي
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك

2004

ن�سبة
النمو
%

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

ن�سبة
النمو
%

2008

ن�سبة
النمو
%

3.861
2.911
2.155
512
1.899
11.338
()CMAI

0.83.6
4.622.5
4.0
1.2

3.759
2.777
2.096
526
1.947
11.105

2.64.62.72.7
2.5
2.1-

3.617
2.678
2.076
545
2.017
10.933

3.83.61.03.6
3.6
1.5-

3.692
2.554
2.121
574
2.134
11.075

2.1
4.62.2
5.3
5.8
1.3

3.295
2.283
1.891
607
2.146
10.222

10.810.610.85.7
0.6
7.7-

2008-2003
معدل النمو ال�سنوي
3.34.13.57.7
3.3
1.8-
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�إن �صناعة البويل �ستايرين العاملية يف مرحلة االندماج حيث تعاين الأ�سواق النا�ضجة يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية واليابان من �ضعف النمو وانخفا�ض
الربحية التي كانت ظاهرة على مدى ب�ضع �سنوات .ومع ذلك ،ف�إن هناك منوا متزايدا يف الطلب فيما يتعلق بال�شرق الأو�سط وبقية العامل ب�شكل عام .وقد
تراجع الطلب على البويل �ستايرين عامليا مبعدل �سنوي قدره  % 1.8-خالل الفرتة ما بني 2003م �إىل 2008م .بينما يتوقع �أن ينمو الطلب العاملي على البويل
�ستايرين �سنويا لي�صل اىل  10,7مليون طن مرتي بحلول عام 2013م.
العرض
( لودجدجدجالعرض العالمي على البولي ستايرين
مليون طن مرتي

2003

2008-2003

2004

ن�سبة
النمو
%

2005

ن�سبة
النمو
%

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

ن�سبة
النمو
%

2008

ن�سبة
النمو
%

معدل النمو ال�سنوي

3.805
3.822
�شمال �شرق �آ�سيا
2.885
2.805
�أمريكا ال�شمالية
2.391
2.415
�أوروبا الغربية
301
286
ال�شرق الأو�سط
1.936
1.799
باقي دول العامل
�إجمايل العر�ض العاملي 11.318 11.127
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

0.42.9
1.05.2
7.6
1.7

3.771
2.709
2.344
317
1.958
11.099

0.96.12.05.3
1.1
1.9-

3.635
2.616
2.290
329
2.089
10.959

3.63.42.33.8
6.7
1.3-

3.758
2.563
2.265
314
2.183
11.083

3.4
2.01.14.64.5
1.1

3.451
2.277
2.028
323
2.115
10.194

8.211.210.52.9
3.18.0-

2.04.13.42.5
3.4
1.7-

وب�سبب االنخفا�ض يف الطلب على البويل �ستايرين ف�إن العر�ض قد تباط�أ �إىل  ٪1.7-مع انخفا�ض الطلب على البويل �ستايرين ،وتعترب منطقة �آ�سيا من اكرب
الدول امل�صدرة للبويل �ستايرين � ،أما منطقة ال�شرق الو�سط فهي من الدول امل�ستوردة حتى عام 2014م ومن املتوقع زيادة الطاقة االنتاجيه للمنطقة من 366
الف طن مرتي يف عام 2008م اىل  766الف طن مرتي عام 2013م بح�سب درا�سة م�ست�شار ال�سوق.
3 33333الهكسين1-
الطلب
�ألف طن مرتي

2003

2004

91
75
�شمال �شرق �آ�سيا
295
264
�أمريكا ال�شمالية
148
147
�أوروبا الغربية
21
15
ال�شرق الأو�سط
77
77
باقي دول العامل
632
�إجمايل الطلب العاملي 578
امل�صدر :كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك ()CMAI

ن�سبة
النمو
%
21.3
11.7
0.7
40.0
0.0
9.3

2005

87
277
162
21
77
624

ن�سبة
النمو
%
4.46.19.5
0.0
0.0
1.3-

2006

ن�سبة
النمو
%

2007

94
296
153
23
92
658

8.0
6.9
5.69.5
19.5
5.4

93
311
167
54
99
724

ن�سبة
النمو
%
1.15.1
9.2
134.8
7.6
10.0

2008

95
282
157
47
103
684

ن�سبة
النمو
%
2.2
9.36.013.04.0
5.5-

2008-2003
معدل النمو ال�سنوي
5.0
1.3
1.4
25.3
6.2
3.5

يعتمد الطلب العاملي على الهك�سني 1-ب�شكل �أ�سا�سي على ا�ستخدام الكومونومور يف �إنتاج البويل ايثلني وقد بلغ اجمال الطلب يف عام 2008م اىل  684الف طن
مرتي مبعدل منو �سنوي يعادل  %3.5من الفرتة مابني 2003م اىل 2008م  .ومن املتوقع منو الإنتاج يف منطقة ال�شرق الأو�سط يف �صناعة الهك�سني 1-للأعوام
القادمة مع البدء يف �إمداد الأ�سواق يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية بـراتنجات البويل ايثلني من درجة �سي . 6بالإ�ضافة �إىل بدء ا�ستخدام البويل ايثلني
من درجة �سي  6يف الأ�سواق الأ�سيوية .
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العرض
�ألف طن مرتي

2003

�شمال �شرق �آ�سيا
�أمريكا ال�شمالية
�أوروبا الغربية
ال�شرق الأو�سط
باقي دول العامل
�إجمايل العر�ض العاملي

8
332
123
10
107
580

2004

10
314
126
39
146
635

ن�سبة
النمو
%

2005

25.0
5.42.4
290.0
36.4
9.5

8
316
117
43
148
632

ن�سبة
النمو
%
20.00.6
7.110.3
1.4
0.5-

2006

14
328
106
35
182
665

ن�سبة
النمو
%
75.0
3.8
9.418.623.0
5.2

2007

37
328
108
66
185
724

ن�سبة
النمو
%
164.3
0.0
1.9
88.6
1.6
8.9

2008

43
290
102
89
177
701

ن�سبة
النمو
%
16.2
11.65.634.8
4.33.2-

2008-2003
معدل النمو ال�سنوي
5 .40
7 .27 .354.9
11.6
3.9

بلغ العر�ض العاملي للهك�سني 1-عام 2008م  701الف طن مرتي مبعدل منو �سنوي  %3.9خالل الفرته من 2003م اىل 2008م ،متثل امريكا ال�شمالية  %41من
اجمايل العر�ض عام 2008م تليها اوروبا الغربية بن�سبة  ،%14.5ومن املتوقع منو الطاقة الإنتاجية يف ال�شرق الأو�سط بن�سبة  %15وزيادة ال�صادرات لت�صل
اىل  240الف طن مرتي �سنويا حتى عام  2025م  ،حيث يعترب توافر االيثلني ب�أ�سعار مناف�سة و التو�سع يف �إنتاج البويل ايثلني �أ�سباب حمفزة لزيادة �إنتاج
الهك�سني 1-يف ال�شرق الأو�سط.
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4

4الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

444

4نظرة على بتروكيم

ت�أ�س�ست ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (“برتوكيم”) يف تاريخ 1429/03/08هـ ( املوافق 2008/03/16م) ك�شركة م�ساهمة مبوجب �سجل جتاري رقم
 1010246363بنا ًء على القرار رقم (/79ق) ال�صادر من معايل وزير التجارة وال�صناعة بتاريخ 1429/03/03هـ (املوافق 2008/03/11م) ب�إعالن
ت�أ�سي�س ال�شركة وبر�أ�سمال قدره  2.200.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إىل � 220.000.000سهم ،بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
عقدت برتوكيم اجتماع ًا للجمعية العامة غري العادية يف 1430/05/23هـ (املوافق لـ 2009/05/18م) ووافقت اجلمعية على رفع ر�أ�سمال ال�شركة �إىل
 4.800.000.000ريال �سعودي مق�سما �إىل � 480.000.000سهم ًا ب�سعر ( )10رياالت �سعودية وذلك عن طريق اكتتاب املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار
ال�صناعي مبا جمموعه � 20.000.000سهم و طرح ما تبقى من الأ�سهم والبالغة �240.000.000سهم لالكتتاب العام حيث �سيتم تخ�صي�ص ثمانني
مليون (� )80.000.000سهم لكل من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ويطرح الباقي للجمهور�أي ما ميثل ثمانني مليون
(� )80.000.000سهم بقيمة ع�شرة ( )10رياالت وذلك بعد احل�صول على املوافقة الالزمة من الهيئة.
يتمثل ن�شاط برتوكيم يف تنمية وتطوير و�إقامة وت�شغيل و�إدارة و�صيانة امل�صانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�صناعات الأخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف
املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها ومتلك الأرا�ضي والعقارات واملباين ل�صالح برتوكيم.
تهدف برتوكيم ،عرب �شركة ال�سعودية للبوليمرات� ،إىل حتويل الغاز الطبيعي �إىل مواد ذات قيمة عالية من خالل اال�ستثمار يف �صناعة البرتوكيماويات وهذا
�سوف ميكن ال�سعودية للبوليمرات من حتقيق التنوع االقت�صادي من خالل تطوير املنتجات امل�شتقة البرتوكيماوية التي تعتمد على الغاز الطبيعي  ،وزيادة
التوظيف املحلي ،وزيادة اال�ستثمارات ال�سعودية العامة واخلا�صة يف �صناعة البرتوكيماويات.
وتعتقد ال�سعودية للبوليمرات �أن �سوق البرتوكيماويات العاملية توفر فر�صة قوية ملنتجاتها ،وال بد لديناميكيات ال�سوق ال�سائدة وامل�صحوبة بتوفر املواد اخلام
املنخف�ضة التكلفة يف اململكة �أن ت�ؤدي �إىل توفر فر�صة جذابة مل�شروعها.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن وجود برتوكيم ك�شركة مالكة لل�سعودية للبوليمرات يعود يف الأ�سا�س ملتطلبات خطاب التخ�صي�ص الذي �أ�شار �إىل �ضرورة وجود �شركة
م�ساهمة جديدة متتلك املجموعة ال�سعودية  %50منها و يطرح %50منها لالكتتاب العام .وت�أتي هذه التوجيهات كجزء من جهود حكومة اململكة العربية
ال�سعودية لتوفري املزايا والفوائد ملواطنيها حيث �أن امل�شروعات التي تتلقى خم�ص�صات اللقيم داخل اململكة يطلب منها تقدمي امللكية للجمهور عن طريق طرح
الأ�سهم لالكتتاب .وكما يتم حالي ًا بالن�سبة للم�شاريع الأخرى يف اململكة� ،سيتم �إجناز ذلك من خالل طرح الأ�سهم العادية لبرتوكيم لالكتتاب العام .و�سوف
ت�ستخدم برتوكيم ح�صيلة االكتتاب لتمويل ح�صتها يف ال�سعودية للبوليمرات بحيث ت�صبح ملكية برتوكيم فى ال�سعودية للبوليمرات .%65
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4تقييم المشروع

بعد �أن قامت وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتخ�صي�ص الغاز للمجموعة ال�سعودية وفق ًا للخطاب رقم /2732ع/ف وتاريخ 1428/08/20هـ املوافق
2007/09/02م قامت املجموعة ال�سعودية ,وبنا ًء على �شروط وزارة البرتول يف خطاب التخ�صي�ص بالتايل:
6 6ان�شاء �شركة ذات م�سئولية حمدودة “ ال�سعودية للبوليمرات” تتوىل ادارة امل�شروع على ان متتلك �شيفرون فيلب�س العربية  %35من هذه ال�شركة
6 6ان�شاء �شركة جديدة م�ساهمة “برتوكيم” متتلك احل�صة املتبقية من “ال�سعودية للبوليمرات” والبالغة  %65على �أن تقوم املجموعة ال�سعودية بطرح
 %50من “برتوكيم” لالكتتاب العام.
وبناء على هذا فقد متت م�ضاعفة ر�أ�س مال املجموعة ال�سعودية عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية يف الربع الأول من عام 2008م وذلك لتغطية اجلزء
اخلا�ص باملجموعة ال�سعودية يف برتوكيم.
ولقد كان من املتوقع �أن تبلغ الكلفة الإجمالية مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات مببلغ يرتاوح مابني  18.671مليون �إىل  19.791مليون وبناء على ذلك متت زيادة
ر�أ�س مال املجموعة ال�سعودية مببلغ  2.250مليون ريال لي�صل ر�أ�س مال املجموعة ال�سعودية �إىل  4.500مليون ريال �سعودي.
مت بعد ذلك ابتداء �أعمال الإن�شاء لبرتوكيم وخالل الن�صف الأول من عام 2008م ،وقعت معظم عقود االن�شاء يف الوقت الذي كانت فيه �أ�سعار مواد البناء
وتكاليف ان�شاء امل�شروع يف �أعلى م�ستوياتها قبل االنخفا�ض يف اال�سعار الذي ح�صل يف نهاية العام 2008م وبداية العام احلايل ,مما ادى اىل ارتفاع تكاليف
امل�شروع بن�سبة  %5.1عن احلد الأعلى املذكور يف ن�شرة �إ�صدار حقوق الأولوية للمجموعة ال�سعودية لت�صل اىل  20.8بليون ريال �سعودي.
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وبناء على هذا االرتفاع يف التكاليف توجب زيادة ر�أ�س مال برتوكيم مببلغ  400مليون ريال �سعودي لي�صل �إىل  4.800مليون ريال �سعودي .وللمحافظة على
ن�سبة  %50اململوكة للمجموعة ال�سعودية ح�سب خطاب التخ�صي�ص ال�صادر من وزارة البرتول والرثوة املعدنية قامت املجموعة ال�سعودية بزيادة ح�صتها يف
برتوكيم مببلغ  200مليون ريال �سعودي (مت متويلها من خالل مواردها الداخلية) على �أن يطرح الباقي (ما قيمته  2.400.000.000مليون ريال �سعودي)
لالكتتاب العام  ،حيث �سيتم تخ�صي�ص ثمانني مليون (� )80.000.000سهم لكل من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد،فيما
�سيتم طرح بقية الأ�سهم للجمهور �أي ما ميثل ثمانني مليون (� )80.000.000سهم بقيمة ع�شرة ( )10رياالت.
4 44444تشكيلة المساهمين
ملكية المشروع والمشاركون الرئيسيون

يتمثل ن�شاط برتوكيم يف تنمية وتطوير و�إقامة وت�شغيل و�إدارة و�صيانة امل�صانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�صناعات الأخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف
املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها ومتلك الأرا�ضي والعقارات واملباين ل�صالح برتوكيم.
وت�ضم قائمة م�ساهمي برتوكيم قبل الطرح العام املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�أربعة م�ساهمني �آخرين متلكهم املجموعة ال�سعودية ب�صورة غري
مبا�شرة وهم:
6 6ال�شركة ال�سعودية للبنزين
6 6ال�شركة ال�سعودية لل�سيكلوهك�سني
6 6ال�شركة ال�سعودية للنايلون
6 6ال�شركة ال�سعودية للبارازايلني
( لودجدجدجملكية المساهمون المؤسسون

املالك
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ()%10.6
علي عبداهلل ابراهيم اجلفايل ()%6.3
اجلمهور ()%83.1
املجوعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ()%95
ال�شركة ال�سعودية للنايلون ()%5
املجوعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ()%95
ال�شركة ال�سعودية للنايلون ()%5
املجوعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ()%95
ال�شركة ال�سعودية للبنزين ()%5
املجوعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ()%95
ال�شركة ال�سعودية للنايلون ()%5

اال�سم
املجوعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي
ال�شركة ال�سعودية للبنزين
ال�شركة ال�سعودية لل�سيكلوهك�سني
ال�شركة ال�سعودية للنايلون
ال�شركة ال�سعودية للبارازايلني

الشكل والجدول التاليين يوضحان تشكيلة المساهمين في بتروكيم قبل الطرح
شكل  -1المساهمون قبل الطرح
'dG/|xA' d9k²
¢9`|zA' 1`he|3ÇA
;

'GwaA dG/|xA' d@v|yA
;

'dG/|xA' d@v|yA
Ë|xD¡|xA
;

( ¡@EÄ

'dG/|xA' d@v|yA
G`A
;

'dG/|xA' d@v|yA
ËG'2'1`aA
;

 d¡(vA' }xa¡¡> Ev¡|4 ACP

'g'v¡AaA dG/|xA' d@v|yA
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( لودجدجدجتشكيلة المساهمين قبل الطرح

اال�سم
املجوعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي
ال�شركة ال�سعودية للبنزين
ال�شركة ال�سعودية لل�سيكلوهك�سني
ال�شركة ال�سعودية للنايلون
ال�شركة ال�سعودية للبارازايلني
املجموع

%
%95.42
%1.145
%1.145
%1.145
%1.145
%100

عدد الأ�سهم
229.000.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
240.000.000

قيمة الأ�سهم بالريال ال�سعودي
2.290.000.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
2.400.000.000

بعد �إنتهاء الطرح العام� ،ستمتلك املجموعه ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي وامل�ساهمون امل�ؤ�س�سون  %50من برتوكيم و�سيكون جمموع ما متلكه امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات الإجتماعية و امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد و اجلمهور  .%50و �سوف ت�ستخدم برتوكيم ح�صيلة االكتتاب لتمويل ح�صتها يف ال�سعودية للبوليمرات مببلغ
 80مليون ريال بحيث ت�صبح ملكية برتوكيم فى ال�سعودية للبوليمرات  %65و  %35ل�شركة �شيفرون فيليب�س العربية .و�سوف تتوزع امللكية النهائية بعد الطرح
على النحو التايل:
4 44444تشكيلة المساهمين بعد الطرح
شكل  -2المساهمون بعد الطرح
'dG/|xA' d9k²
 |x|3$²' D`|x²'E

't9`eA dB`A' d|x|3$²
  

'¯1
  

( ¡@EÄ

'g`¡B#`eA dB`A' d|x|3$²
  

  d¡(vA' }xa¡¡> Ev¡|4 ACP

'g'v¡AaA dG/|xA' d@v|yA

وفيما يلي جدول يو�ضح ملكية امل�ساهمني بعد الطرح العام
( لودجدجدجتشكيلة المساهمين بعد الطرح

اال�سم
املجوعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي
ال�شركة ال�سعودية للبنزين
ال�شركة ال�سعودية لل�سيكلوهك�سني
ال�شركة ال�سعودية للنايلون
ال�شركة ال�سعودية للبارازايلني
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
اجلمهور
املجموع

24

عدد الأ�سهم
229،000،000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
480،000،000

%
%47.7
%0.573
%0.573
%0.573
%0.573
%16.67
%16.67
%16.67
%100

قيمة الأ�سهم بالريال ال�سعودي
2،290،000،000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
800.000.000
800.000.000
800.000.000
4،800،000،000
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4المميزات

تتميز برتوكيم عرب ال�سعودية للبوليمرات بعدد من نقاط القوة واملزايا التناف�سية ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر:
6 6وجود �شريك فني قوي.
6 6ا�سم عاملي رائد ومنتجات متميزة ب�سبب ارتباطها ب�شركة �شيفرون فيليب�س العاملية.
6 6جممع برتوكيماوى جماور و متكامل لكي ي�ستفيد من حماذاته امل�شاريع القائمة حالي ًا وامل�شاريع التي يجري تطويرها ،والذي يوفر املوارد الالزمة
من املنتجات الرئي�سية واملواد اخلام.
6 6مرفق عاملي امل�ستوى.
�6 6إمكانية احل�صول على ر�أ�س املال من خالل قوة ومتانة ودعم رعاة ال�شركة (املجموعة ال�سعودية و �شيفرون فيليب�س العاملية).
6 6منتجات ذات تكلفة تناف�سية.
6 6توفر التقنية الفاعلة.
6 6متيز املوقع.
444

4األسواق المستهدفة

�سوف ت�ستهدف برتو كيم عرب ال�سعودية للبوليمرات كال من:
6 6ال�سوق املحلي
�6 6سوق ال�شرق الأو�سط
6 6الأ�سواق العاملية
ويف هذا اخل�صو�ص ،ف�إن �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز (� )CPCISستقدم الدعم الت�سويقي لتوزيع املنتجات امل�ستهدفة يف ال�شرق الأو�سط
والأ�سواق العاملية ح�سب ما هو مو�ضح يف ق�سم �إ�سرتاتيجية الت�سويق �ص .44
444

4البحث والتطوير

�سوف ت�ستفيد برتوكيم عرب ال�سعودية للبوليمرات من البحوث والتقنية الرئي�سة اخلا�صة ب�شيفرون فيليب�س والتي يقودها علماء يف جماالت البحوث ويدعمها
فريق من املهند�سني والكيميائيني من غري مقابل �إال يف حالة طلب بحث خا�ص لل�شركة ف�سوف تدفع ال�شركة تكاليف الدرا�سة و البحث .ويعمل لدى �شيفرون
فيليب�س يف الوقت الراهن قرابة  330من العلماء والباحثني واملهند�سني املتفرغني لتقدمي االبتكارات و�إجناز االخرتاعات ،وذلك يف مراكز البحوث ال�ستة
التابعة لها وهي:
6 6مركز بارت ل�سفيل للبحوث والتقنية ) - (BRTCبارت ل�سفيل� ،أوكالهوما.
6 6مركز كنج وود للتكنولوجيا ) - (KTCكنج وود ،تك�سا�س.
6 6مركز ماريتا للتقنية والبحوث ) - (MTCماريتا� ،أوهايو.
6 6مركز �أوراجن للتقنية )� - (OTCأوراجن ،تك�سا�س.
6 6مركز تركيب وتطوير املنتجات البال�ستيكية )� - (PCDCسنغافورة.
6 6خمترب تي�سنديرلو ل�ضبط اجلودة  -ت�سينديرلو ،بلجيكا
444

4الرسالة

اال�ستثمار يف �صناعة البرتوكيماويات مل�ستقبل �أف�ضل عن طريق ا�ستغالل �شراكاتنا الإ�سرتاتيجية مع �شركة �شيفرون فيليب�س واملجموعة ال�سعودية بالإ�ضافة �إىل
اال�ستخدام الأمثل ملوارد اململكة العربية ال�سعودية الطبيعية.
444

4الرؤية

�إقامة امل�شروعات البرتوكيماوية الأكرث فعالية يف العامل.
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4أهداف بتروكيم
444
6 6تعظيم الفوائد للم�ساهمني.
6 6املحافظة على املرافق ب�أعلى معايري ال�سالمة للأفراد واملجتمع .
6 6الوعي البيئي.
6 6نقل املعرفة والتكنولوجيا �إىل اململكة ب�شكل فعال.
6 6امل�شاركة يف تطوير القاعدة ال�صناعية ال�سعودية.
6 6توفري مواد �أولية وخام لل�سوق العاملية.
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 5الهيكل التنظيمي للشركة
وفيما يلي ر�سم بياين يو�ضح الهيكل التنظيمي لإدارة ال�شركة
شكل  -3الهيكل التنظيمي

¶)1'/%®' }x
¯d,'v²' d
¯g"`>`²' g`n¡|4ÄA' d
'cte²' |{A

¡9`|xA' oA`|5 -vA' ta9

'G1`|y²' )1'/
G1`|y²' vGtB

'£wA' Ï' `~9 t-#

'`9#®' vG~* )1'/

'®d¡A`²' )1'/%

¢aA' Ï' ta9 ¢9

/DtD (#' t· 'w9

`9#®' vG~* vGtB

g`(`|x°' }x¡&1

ادارة المشاريع:

�إدارة امل�شاريع هي �إدارة تعنى مبتابعة �سري عمل امل�شاريع وجميع الإجرءات اخلا�صة مب�شاريع ال�شركة من الناحية الفنية والتقنية واملالية.
ادارة تطوير األعمال:

تخت�ص ادارة تطوير الأعمال بامتام الدرا�سات الفنية املتعلقة بامل�شاريع القائمة واجلديدة وامتام درا�سات اجلدوى الإقت�صادية ،باال�ضافة اىل عمل الدرا�سات
والتخطيط اال�سرتاتيجي للفر�ص ال�سوقية ملنتجات ال�شركة واملنتجات اجلديدة.
االدارة المالية:

تعتني االدارة املالية مبتابعة ال�ش�ؤون املالية لل�شركة وامل�شاريع القائمة واجلديدة ،وعمل التخطيط املاىل لتمويل امل�شاريع القائمة واجلديدة .باال�ضافة اىل
مراقبة النظام املحا�سبى لل�شركة واعداد امليزانيات ال�سنوية.
555

5مجلس إدارة بتروكيم

بتاريخ 2008/2/27م عقدت ال�شركة �إجتماع اجلمعية الـت�أ�سي�سية مل�ساهمي ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات ،بح�ضور  %100من �أ�سهم ال�شركة امل�صدرة  ،وقد
مت تر�شيح ثالثة من اع�ضاء جمل�س الإدارة ال�ستة ،وهم الأ�ستاذ� /سليمان حممد املنديل ممث ًال عن �شركة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ،و الأ�ستاذ/
عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل ،ممث ًال عن ال�شركة ال�سعودية للبنزين  ،والأ�ستاذ /في�صل �سعد البداح ،ممث ًال عن ال�شركة ال�سعودية للنايلون .ويف 2008/4/7م
مت ا�ستبدال الأ�ستاذ  /في�صل �سعد البداح بالأ�ستاذ /علي عبداهلل البقمي ،كممثل لل�شركة ال�سعودية للنايلون .ويف تاريخ  2009/5/23م مت تنازل ال�شركة
ال�سعودية للنايلون عن مقعدها يف جمل�س الأدارة ل�صالح ممثل م�ستقل عن اجلمهور يتم انتخابه يف اول جمعية عامة تعقدها ال�شركة بعد االكتتاب .ووفق ًا للمادة
( )17من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،فان جمل�س الإدارة الت�أ�سي�سية ميتد ملدة خم�س �سنوات من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،والذي
كان بتاريخ 1429/3/3هـ  ،املوافق 2008/4/11م ،مما يعني انق�ضاء مدة املجل�س احلايل يف 2013/4/10م.
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( لودجدجدجمجلس ادارة بتروكيم

اال�سم
�سليمان حممد املنديل
عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س
عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل
حممد عبداهلل احلقباين
�شاغر*
�شاغر*

اجلن�سية
�سعودي
�سعودي
�سعودي
�سعودي

العمر
59
50
38
27

ال�صفة
املن�صب
ع�ضو غري تنفيذي
رئي�س جمل�س الإدارة “ممثال للمجموعة ال�سعودية”
ع�ضو غري تنفيذي
ع�ضو جمل�س ادارة “ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد”
ع�ضو تنفيذي
الع�ضو املنتدب “ممثال لل�شركة ال�سعودية للبنزين”
ع�ضو جمل�س ادارة “ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الأجتماعية” ع�ضو غري تنفيذي

*�سيتم انتخاب املقعدين ال�شاغرين ك�أع�ضاء م�ستقلني غري تنفيذيني فى جمل�س الإدارة فى �أول جمعية عامة تعقدها ال�شركة.
555

5أعضاء مجلس اإلدارة

سليمان محمد المنديل (رئيس مجلس اإلدارة)

�سليمان حممد املنديل هو رئي�س جمل�س الإدارة لبرتوكيم .وهو يتوىل كذلك من�صب الع�ضو املنتدب لـلمجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي منذ العام .1996
وبالإ�ضافة �إىل ذلك فهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية ،واجلبيل �شيفرون فيليب�س ،وال�سعودية للبوليمرات ،وع�ضو يف اللجنة التنفيذية
لل�شركات الثالث .وقد �شغل �سابق ًا من�صب املدير العام لبنك الريا�ض وذلك منذ العام  ،1992ومن�صب ر�سمي كوكيل وزارة يف وزارة املالية واالقت�صاد الوطنى
يف الفرتة من � 1982إىل 1995م .وقد بد�أ حياته املهنية يف العام 1974م مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي حيث �أجنز خاللها برنامج االئتمان الدويل
لت�شي�س مانهاتن.
ولد �سليمان املنديل عام 1950م وهو يحمل درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة وي�سرتن وا�شنطن �ستايت يف الواليات املتحدة الأمريكية �سنة
1974م.
عبد الرحمن صالح السماعيل ( -العضو المنتدب  /سكرتير مجلس اإلدارة  /ممثل الشركة )

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل هو حالي ًا الع�ضو املنتدب لبرتوكيم وقد �شغل هذا املن�صب منذ �شهر فرباير 2008م .ومنذ �شهر �أغ�سط�س 2006م وحتى �شهر فرباير
2008م �شغل عبدالرحمن ال�سماعيل من�صب املدير املايل لـلمجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي .وقد التحق عبدالرحمن ال�سماعيل بـاملجموعة ال�سعودية
لال�ستثمار ال�صناعي كمدير م�شاريع عام 2004م .وقبل ذلك ،عمل عبدالرحمن ال�سماعيل مدير ًا عام ًا ل�شركة احللول التقنية املتكاملة منذ العام 2002م
وحتى العام 2004م وكمدير لربامج اال�ستثمار يف املعهد امل�صريف التابع مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من عام � 1994إىل عام 2002م .وح�صل عبدالرحمن
ال�سماعيل على درجة البكالوريو�س من جامعة امللك �سعود عام 1994م و درجة املاج�ستري يف االقت�صاد من جامعة �ساوثرن �إلينوي (العام 1997م).
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس ـــ عضو مجلس ادارة “ممثال للمؤسسة العامة للتقاعد”

عبدالعزيز اخلمي�س هو املدير العام لال�ستثمار املاىل فى امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد منذ عام 2006م ،وقد �شغل عبدالعزيز اخلمي�س عدة منا�صب فى م�ؤ�س�سة
النقد العربى ال�سعودي كان �آخرها رئي�س متعاملني الدخل الثابت فى ادارة عمليات الإ�ستثمار مابني عامي 2004م و 2006م ،وم�ساعد رئي�س املتعاملني مابني
عامى 2001م و 2004م ،ورئي�س فريق املتاجرة مابني عامى 1990م و 2001م .باال�ضافة اىل ذلك فهو ع�ضو فى جمل�س ادارة البنك ال�سعودي للإ�ستثمار،
وع�ضو جلنة الإ�ستثمار فى �شركة التعاونية للت�أمني ،وع�ضو اللجنة الإ�ست�شارية لل�صندوق الدويل للبنية التحتية .UBS
ولد عبدالعزيز اخلمي�س فى عام 1959م ،وهو يحمل درجة البكالوريو�س فى االقت�صاد من جامعة ال�شمال ال�شرقي بو�سطن فى الواليات املتحدة الأمريكية �سنة
1985م.
محمد بن عبداهلل الحقباني ــ عضو مجلس ادارة “ممثال للمؤسسة العامة للتأمينات األجتماعية”

حممد احلقبانى هو مدير التحليل املاىل فى ادارة الدرا�سات الإ�ستثمارية فى امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية منذ عام 2006م ،وقد �شغل حممد
احلقبانى من�صب مدير م�شارك ل�صناديق الإ�ستثمار فى بنك الراجحي من عام 2005م حتى عام 2006م .وقد بد�أ حممد احلقبانى مهنته فى عام 2003م
كمحلل مايل ومن ثم م�ساعد ملدير �صندوق جامعة فريجينيا التقنية اال�ستثماري ( )Virginia Tech Endowment Fundوامل�سمى ( .)SEEDباال�ضافة اىل
ذلك فهو ع�ضو املجل�س الإ�ست�شارى ل�شركة بيت اال�ستثمار العاملي -الكويت ،وع�ضو جلنة الإ�ستثمار فى �شركة التعاونية للت�أمني.
ولد حممد احلقباين فى عام 1982م ،وهو يحمل درجة البكالوريو�س مبرتبة ال�شرف فى االدارة املالية من جامعة فريجينيا التقنية فى الواليات املتحدة
الأمريكية �سنة 2005م.
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5صالحيات مجلس اإلدارة

مع عدم الإخالل بال�صالحيات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�صالحيات يف �إدارة عمل ال�شركة والإ�شراف على �أعمالها و�أموالها
و�إعداد ال�سيا�سات والأ�س�س الهادفة �إىل حتقيق �أهدافها .وملجل�س الإدارة على �سبيل املثال ال احل�صر امل�شاركة يف �شركات �أخرى والت�صرف يف �أ�صول ال�شركة
وممتلكاتها وعقاراتها ،وال�شراء وبيع الأ�صول وقبولها ودفع ثمنها ورهنها وفك رهنها وحتويلها وقب�ض ثمنها.
وملجل�س الإدارة �أي�ضا �صالحية عقد الت�سويات والتنازالت و�إبرام العقود وااللتزامات والتعهدات با�سم ال�شركة ونيابة عنها ،والقيام بجميع الإجراءات التي
تخدم �أهداف ال�شركة املذكورة وفتح احل�سابات لدى البنوك و�إيداع الأموال و�سحبها وحترير ال�شيكات وامل�شاركة يف �شركات �أخرى وعقد اتفاقيات القرو�ض.
ويف حالة �إبرام القرو�ض التي تزيد �آجالها عن ثالث (� )3سنوات ،يراعي املجل�س ال�شروط التالية:
�1 .1أن ال تزيد قيمة القرو�ض املتعاقد عليها يف ال�سنة املالية الواحدة لل�شركة عن خم�سني يف املئة ( )%50من ر�أ�سمال ال�شركة.
�2 .2أن يحدد قرار املجل�س �أوجه ا�ستخدام القرو�ض وطريقة ت�سديدها.
�3 .3أن ال ت�ضر �شروط و�أحكام اتفاقية القر�ض وال�ضمانات ذات العالقة مب�صالح ال�شركة وامل�ساهمني وبال�ضمانات املقدمة للدائنني.
كذلك ملجل�س الإدارة �صالحية رهن عقارات ال�شركة و�أ�صولها الأخرى ،ب�شرط �أن يت�ضمن حم�ضر اجتماع املجل�س �أ�سباب قرار الت�صرف بعقارات ال�شركة و�أن
ي�ستويف القرار ال�شروط التالية:
�1 .1أن يحدد املجل�س يف قرار البيع �أ�سباب ومربرات ذلك القرار.
�2 .2أن يكون �سعر البيع معادال لأ�سعار العقارات املماثلة.
�3 .3أن البيع حاال با�ستثناء بع�ض احلاالت اال�ضطرارية ب�شرط �أن يكون البيع ب�ضمانات كافية.
�4 .4أن ال ي�ؤدي ذلك الت�صرف �إىل وقف بع�ض �أعمال ال�شركة �أو �إىل حتميل ال�شركة التزامات �أخرى.
وملجل�س الإدارة �أي�ضا �إبراء ذمة املدينني و�إعفائهم من التزاماتهم جتاه ال�شركة ب�شرط �أن ين�ص حم�ضر اجتماع املجل�س على مربرات قرار املجل�س بهذا ال�ش�أن
و�أن يراعي القرار ال�شروط التالية:
�1 .1أن يكون الإعفاء بعد انق�ضاء �سنة كاملة على الأقل منذ بدء الدين فعليا.
�2 .2أن يكون الإعفاء حم�صورا بحد �أق�صى �سنويا لكل مدين.
3 .3الإعفاء حق للمجل�س ال يجوز تفوي�ضه.
ويجوز للمجل�س يف حدود اخت�صا�صاته �أن يفو�ض واحدا �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري بالقيام ب�أعمال معينة.
ويجوز للمجل�س� ،ضمن ال�صالحيات املمنوحة له ،توكيل �أو تفوي�ض ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو طرف ثالث للقيام ب�أعمال حمددة.
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5صالحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب

يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا له .ويجوز له �أن يعني من بني �أع�ضائه ع�ضو ًا منتدب ًا .ويجوز �أن يختار املجل�س �شخ�ص ًا واحدا ل�شغل من�صبي رئي�س
املجل�س والع�ضو املنتدب.
يخت�ص رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب ،جمتمعني ومنفردين ،بتمثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري و�أمام الق�ضاء واجلهات احلكومية وكتاب العدل واملحاكم
وجميع جلان ت�سوية املنازعات وهيئات التحكيم ومكاتب العمل واجلهات احلكومية الأخرى وجميع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،والتوقيع على جميع �أنواع العقود
واالتفاقيات وال�شهادات والوثائق وامل�ستندات مبا فيها دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي �ست�شارك فيها ال�شركة وتعديل تلك العقود و�أي اتفاقيات �أو
�صكوك �أو �إقرارات �أخرى �أمام كتاب العدل واجلهات الر�سمية الأخرى داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها ،كما يحق لهما توقيع اتفاقيات ال�ضمان
والكفالة والرهن وفك الرهن ،و�إ�صدار الوكاالت نيابة عن ال�شركة ،وفتح احل�سابات لدى البنوك املحلية والأجنبية و�إغالقها وحترير ال�شيكات و�سحب الأموال
و�إيداعها ،و�إبرام اتفاقيات القرو�ض والت�سهيالت البنكية وتوقيع جميع الوثائق وامل�ستندات ذات العالقة ،ورفع الق�ضايا و�إ�سقاطها واملرافعة وعقد الت�سويات
والدخول يف �إجراءات التحكيم نيابة عن ال�شركة ،وا�ستئناف الأحكام ال�صادرة �ضد ال�شركة واالعرتا�ض عليها �أو قبولها ،و�سحب الق�ضايا والت�سليم واال�ستالم
نيابة عن ال�شركة .كما يحق للرئي�س والع�ضو املنتدب يف حدود االخت�صا�صات وال�صالحيات املخولة لهم توكـيل �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرين للقيام ب�أي من
الأعمال املذكورة �ضمن حدود �سلطاتهم و�صالحياتهم املن�صو�ص عليها .
ويتمتع الع�ضو املنتدب بالإ�ضافة �إىل ذلك باية �صالحيات �أخرى يحددها جمل�س الإدارة ،ويحدد جمل�س الإدارة بقرار ي�صدر عنه املكاف�أة اخلا�صة بكل من
رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب �إ�ضافة �إىل مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
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5اللجنة التنفيذية

عقب االجتماع الأول للجمعية العامة بعد الطرح ،وتعيني جمل�س الإدارة ب�أكمله� ،سيقوم جمل�س الإدارة بت�أ�سي�س جلنة تنفيذية تكلف باملهام التالية:
6 6جتتمع اللجنة التنفيذية بني اجتماعات جمل�س الإدارة وعندما ي�صعب وي�ستحيل عقد اجتماع كامل للمجل�س.
6 6حتل اللجنة التنفيذية مكان جمل�س الإدارة يف الأعمال واملهمات التي يحددها لها جمل�س الإدارة ويفو�ضها فيها.
6 6على اللجنة التنفيذية �أن تقدم تقرير ًا للمجل�س ،يبني اقرتاحاتها والقرارات التي �أقرتها فيما فو�ضت فيه من قبل املجل�س.
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5نظام الحوكمة

لجنة المراجعة

بعد االجتماع الأول للجمعية العامة التي �ستنعقد بعد االكتتاب و �إكمال تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،سوف ت�شكل برتوكيم جلنة مراجعة ت�ضطلع باملهام
وامل�س�ؤوليات التالية:
6 6الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية ببرتوكيم ل�ضمان فعاليتها يف ت�أدية الأعمال والواجبات املحددة من قبل جمل�س الإدارة.
�6 6إقرار �أعمال �إدارة املراجعة الداخلية.
6 6مراجعة خطة �إدارة املراجعة الداخلية و وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها يف �ش�أنه.
6 6درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة وابداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها.
6 6تقييم �أداء �إدارة املراجعة الداخلية.
6 6الت�أكد من ا�ستقاللية �إدارة املراجعة الداخلية.
6 6درا�سة تقارير املراجعة الداخلية و�إعداد تقرير خطي يت�ضمن ر�أي اللجنة وتو�صياتها بهذا اخل�صو�ص.
�6 6إعداد خطة عملية للت�صحيح بناء على املالحظات الواردة يف تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات الت�صحيحية.
�6 6ضمان تعيني �شخ�ص ذو كفاءة عالية ملن�صب مدير �إدارة املراجعة الداخلية.
6 6ترتيب اجتماعات دورية مع مدير املراجعة الداخلية على انفراد ملناق�شة امل�سائل ال�ضرورية.
6 6ت�شكيل جلنة تن�سيق ل�ضمان التوا�صل الأف�ضل بني جمل�س الإدارة و�إدارة املراجعة الداخلية.
6 6التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�صلهم وحتديد �أتعابهم ،ويراعى عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من ا�ستقالليتهم.
6 6متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني.
6 6درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين و�إبداء ملحوظاتها عليها.
6 6درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ش�أنها.
6 6درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية ب�ش�أنها.
لجنة الترشيح والمكافآت

بعد االجتماع الأول للجمعية العامة التي �ستنعقد بعد االكتتاب و �إكمال تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،سوف ت�شكل برتوكيم جلنة للرت�شيح واملكاف�آت ت�ضطلع
باملهام وامل�س�ؤوليات التالية:
6 6التو�صية ملجل�س الإدارة برت�شيح الأ�شخا�ص املنا�سبني لع�ضوية املجل�س وفقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق
�إدانته بجرمية خملة بال�شرف والأمانة.
6 6القيام مبراجعة �سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س
الإدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم �أن يخ�ص�صه الع�ضو لأعمال جمل�س الإدارة.
6 6مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
6 6حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
6 6الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني وعدم وجود تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
6 6و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ،ويراعى عند و�ضع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط
بالأداء.
حتدد اجلمعية العامة لبرتوكيم بناء على تو�صية ملجل�س الإدارة الأ�س�س واملعايري املنا�سبة الختيار املر�شحني لع�ضوية جلنة الرت�شيح واملكاف�آت ومدة الع�ضوية
و�آلية ت�سيري �أعمالها .و�سوف تت�ألف اللجنة من ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني على الأقل.
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5اإلدارة العليا

( لودجدجدجاالدارة العليا

اال�سم
عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل
علي عبداهلل البقمي
�أحمد عطا اهلل العنزي
عزام حممد �أبو هدهود

العمر
38
35
29
43

اجلن�سية
�سعودي
�سعودي
�سعودي
�أردين

املن�صب /ال�صفة
الع�ضو املنتدب
مدير تطوير الأعمال
مدير امل�شاريع
رئي�س احل�سابات

عبد الرحمن صالح السماعيل – العضو المنتدب

(يرجى الرجوع �إىل “جمل�س �إدارة برتوكيم” �ص)29
علي عبد اهلل البقمي – مدير تطوير األعمال

علي عبداهلل البقمي هو حالي ًا مدير تطوير الأعمال يف املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي وي�شغل هذا املن�صب منذ �شهر ابريل 2008م .وقد عمل على
البقمي لدى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية منذ �شهر يناير  1997كمحلل فني م�ساعد ثم �أ�صبح حمل ًال فني ًا يف �شهر �سبتمرب  1998م بعد ذلك ،كم�ست�شار
تقني يف �شهر مار�س 2002م ،ويف �شهر مايو  2003م انتقل �إىل ق�سم اال�ست�شارات الت�سويقية يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية كم�ست�شار ت�سويقي ثم كبري
امل�ست�شارين الت�سويقيني يف �شهر �أكتوبر عام 2006م .علي البقمي يحمل درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك �سعود و�شهادة يف الت�صميم
وال�صناعة والإدارة من جامعة كامربدج باململكة املتحدة و�شهادة املاج�ستري يف الت�سويق الدويل من جامعة �سرتاثكاليد يف ا�سكتلندا.
أحمد عطا اهلل العنزي – مدير المشاريع

التحق �أحمد العنزي بفريق برتوكيم كمدير م�شروع يف �شهر يونيو 2008م .وميتلك �أحمد العنزي خربات وا�سعة يف الت�شغيل والإدارة والت�سويق واملبيعات .وقد
عمل بوظائف االدارة الفنية وادارة تطوير الأعمال ل�شركة عدوان لل�صناعات الكيماوية يف اململكة العربية ال�سعودية منذ العام 2000م حتى عام 2005م .ح�صل
�أحمد العنزي على درجة البكالوريو�س فى الهند�سة التقنية من الكلية التقنية بالريا�ض عام  2002م  ،ودرجة املاج�ستري مبرتبة ال�شرف يف �إدارة الأعمال
( )MBAمن جامعة وينرثوب بالواليات املتحدة الأمريكية (مايو 2008م).
عزام محمد أبو هدهود – رئيس الحسابات

عزام �أبو هدهود يعمل حالي ًا رئي�س ح�سابات يف برتوكيم منذ �شهر فرباير 2008م ،وهو حما�سب قانوين ( )CPAمنذ العام 1995م من جمل�س املحا�سبني
القانونني يف مونتانا .وقد عمل عزام �أبو هدهود يف جمال التحليل املايل والإدارة املالية وجماالت املراقبة الداخلية يف �شركة االت�صاالت ال�سعودية ك�أخ�صائي
حتليل مايل منذ العام  2000م وحتى العام 2007م .كما �أنه قد عمل مدير ًا مالي ًا يف �شركة امل�ستثمرين العرب املتحدون يف عام 1999م وكمراجع داخلي يف
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل بالأردن من العام  1992وحتى العام 1999م .وعزام �أبو هدهود حا�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة واملالية من جامعة
الريموك (الأردن) 1992م.
الموظفين في بتروكيم

فيما يلي جدول يو�ضح عدد املوظفني يف برتوكيم
( لودجدجدجالموظفين في بتروكيم

الإدارة
�إدارة ال�شركة
�إدارة امل�شاريع
الإدارة امل�ساندة
املالية
املجموع

�سعودي
3
1
2
0
6

غري �سعودي
0
0
0
1
1

املجموع
3
1
2
1
7
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5إقرارات أعضاء المجلس واإلدارة العليا

يقر أعضاء مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة المنتدب وفريق اإلدارة العليا بأنه:
6
6
6
6
6

6

6

6

6مل ي�سبق �أن �أعلن �إفال�سهم �أو تعر�ضهم لدعوى ق�ضائية بخ�صو�ص الإفال�س.
6مل يكن لديهم �شخ�صي ًا �أو لأي من �أقاربهم �أو الأ�شخا�ص التابعني لهم م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أ�سهم �أو �أدوات الدين اخلا�صة ببرتوكيم.
6ال يقوموا ب�أي �أعمال مناف�سة لبرتوكيم وال ي�شاركوا يف �أي ن�شاطات جتارية تقوم بها برتوكيم.
6ال يوجد لل�شركه او �أي تابع �أي ر�أ�س مال م�شمول بحق خيار.
6ال يوجد لديهم �أو لأي من �أقاربهم وال لأي طرف ذي عالقة بهم �أي م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي عقود �أو ترتيبات حالية� ،سواء كانت مكتوبة
�أم ال� ،أو �أي عقد �أو ترتيب م�ستقبلي من �ش�أنه �أن ي�ؤثر ب�صورة جوهرية على ن�شاط برتوكيم يف وقت �إ�صدار هذه الن�شرة.
6مل يح�صل �أي منهم على �أي عمولة من ال�شركة �أو خ�صم ر�سوم �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي اعتبارات غري نقدية تتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية
لبرتوكيم خالل ال�سنتني ال�سابقتني لتاريخ تقدمي طلب الأدراج يف القائمة الر�سمية.
6ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن لي�س لديهم نية لأجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط برتوكيم ولي�س لديهم �أي �صالحية تخولهم االقرتا�ض من
برتوكيم �أو الت�صويت على مكاف�آت متنح لهم.
6ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة التزامهم بالتقيد باملادة ( )69و ( )70من نظام حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن جمل�س هيئة
ال�سوق املالية .هذا ووفقا للمادة ( )69من نظام ال�شركات ووفقا للمادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن
جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2006-212-1وتاريخ 1427/10/21هـ املوافق 2007/11/12م ال يجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي تعامالت �أو عقود تقدم حل�ساب ال�شركة �إال برتخي�ص من اجلمعية العامة العادية يجدد كل �سنة ،وي�ستثنى
من ذلك التعامالت التي تتم باملناق�صة العامة يف حال كان عر�ض الع�ضو املعني هو الأقل .كذلك على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يف�صح للمجل�س عن
كل م�صلحة �شخ�صية له يف التعامالت �أو العقود التي تتم حل�ساب ال�شركة وتدون هذه املعلومات يف حم�ضر اجتماع املجل�س .وال يجوز لع�ضو املجل�س
املعني امل�شاركة يف الت�صويت على القرار املتعلق بذلك يف اجتماع جمل�س الإدارة �أو اجتماع اجلمعية العامة .ويقوم رئي�س املجل�س ب�إبالغ اجلمعية العامة
العادية (عند انعقادها) بالتعامالت والعقود التي يكون لأي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س م�صلحة فيها .على �أن يكون هذا التبليغ م�شفوعا بتقرير خا�ص
يعده مراجع ح�سابات ال�شركة .وتن�ص املادة ( )70من نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات على انه ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة
بدون ترخي�ص من اجلمعية العامة العادية ،يجدد �سنويا� ،أن ي�شرتك يف �أي عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو �أن يتجر يف احد فروع الن�شاط الذي
تزاوله ال�شركة ويف حال ثبوت خمالفة الع�ضو لهذه ال�شروط يحق لل�شركة مطالبته بتعوي�ضها �أو اعتبار ما قام به من �أعمال حل�سابه على �أنها متت
حل�ساب ال�شركة .كما تن�ص الفقرة (ج) من املادة الثامنة ع�شر من الئحة حوكمة ال�شركات على انه ال يجوز لل�شركة �أن تقدم قر�ضا نقديا من �أي نوع
لأع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع الغري.

مكافأت أعضاء مجلس االدارة ورئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
6

6بلغ �إجمايل البدالت وامل�صاريف عن اجتماعات املجل�س وجلانه وامل�سئوليات غري التنفيذية الإ�ضافية املناطة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة مبلغ 16.500
ريال �سعودي من بداية ت�أ�سي�س ال�شركة وحتى تاريخ هذه الن�شرة .كما بلغ �إجمايل رواتب ومكاف�آت الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب و�أكرب خم�سة
تنفيذيني يف ال�شركة مبلغ  710.899ريال �سعودي خالل عام 2008م ،وحتى نهاية الربع الأول من 2009م.
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6

6السعودية للبوليمرات

666

6لمحة موجزة

ت�أ�س�ست ال�سعودية للبوليمرات ك�شركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب �سجل جتاري رقم  2055008886وتاريخ 1428/11/29هـ (املوافق لـ 2007/12/9م)
ويبلغ ر�أ�سمالها  187.500.000ريال �سعودي ويقع مقر ال�شركة الرئي�سي يف مدينة اجلبيل ال�صناعية وعنوانها �ص.ب 31961 .اجلبيل.3581760 ،
ويف �سبتمرب 2003م بد�أت كل من �شركتي �شيفرون فيليب�س العربية املحدودة واملجموعة ال�سعودية عملية تطوير م�شروع ال�سعودية للبوليمرات .وقد �سمي امل�شروع
يف الأ�صل مب�شروع �شيفرون فيليب�س الوطني ( .)NCPو�سيتم �أي�ضا تكامل مرافق ال�سعودية للبوليمرات مع مرافق �شيفرون فيليب�س ال�سعودية القائمة ومرافق
اجلبيل �شيفرون فيليب�س لدرجة معينة من �أجل ا�ستغالل ر�أ�س املال واكت�ساب كفاءات الت�شغيل.
وفيما يلي جدول يبني هيكل ملكية ال�سعودية للبوليمرات :
( لودجدجدجهيكل ملكيه السعوديه للبوليمرات

ا�سم ال�شركة
برتوكيم
�شيفرون فيليب�س العربية
666

قيمة احل�ص�ص
93.750.000
93.750.000

الن�سبة
%50
%50

6وصف المنتجات واستخداماتها

فيما يلي و�صف ملنتجات ال�سعودية للبوليمرات وال تعتزم ال�شركة طرح �أي منتجات �أخرى غري املذكورة �أدناه م�ستقب ًال
اإليثلين :

 %60من �إنتاج االيثلني العاملي ي�ستخدم يف �إنتاج البويل ايثلني (الذي ي�ستخدم ب�صفة �أ�سا�سية يف �صناعة الأفالم  ،واحلاويات  ،والقطع امليكانيكية) .كما
ي�ستخدم االيثلني يف �إنتاج �أك�سيد االيثلني (امل�ستعمل يف م�ضادات التجمد والبولي�سرت واملنظفات) وثاين �أك�سيد االيثلني (امل�ستخدم يف �إنتاج �شرائح بويل فينيل
كلوريد ( )PVCوالأنابيب و الطالء) واثيل بنزين (امل�ستخدم يف �صناعة البويل �ستايرين وحبيبات �أكريلونيرتيل بيوتادايني �إ�ستريين (. ))ABS
هكسين 1-

ي�ستخدم هك�سني  1-يف �إنتاج البويل ايثلني لتح�سني نوعية املنتج .ويهيمن على �سوق الهك�سني � 1-إنتاج البويل ايثلني ممث ًال ما يقرب من  %90من الطلب لذلك
ف�إن منو البويل ايثلني �سوف ي�ستمر دافع ًا وراء منو الهك�سني 1-
البروبلين :

ي�ستخدم البويل بروبلني يف �صناعة الأجزاء امليكانيكية واحلاويات والألياف والأفالم .ومن بني م�ستخدمي الربوبلني اكريلو نيرتيل (وي�ستخدم يف �ألياف
االكريليك وبوليمرات ( ،)ABSو�أك�سيد الربوبلني (الذي ي�ستخدم يف جاليكول بروبلني وم�ضاد التجمد وبالبويل يورثيني) ،والكيومني (وي�ستخدم يف البويل
كاربونيت وراتنجات الفينوليك) و�أ�سيد الأكريليك (وي�ستخدم يف التغليف واملواد الال�صقة والبوليمرات ال�شديدة االمت�صا�ص).
البولي ايثلين عالي الكثافة ( / )HDPEالبولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي ()LDLPE

ميكن تق�سيم �سوق البويل ايثلني العايل الكثافة ومنخف�ض الكثافة اخلطي �إىل ثمانية ا�ستخدامات هي� :أفالم– الألياف – قوالب النفخ – قوالب احلقن –
املوا�سري والكوندكت (جماري الأ�سالك) -والت�شكيل عن طريق الدوران وغريها من اال�ستخدامات املختلفة .وتعترب منتجات البويل ايثلني العايل الكثافة
منخف�ض الكثافة اخلطي �أق�سى من باقي �أنواع البويل ايثلني الأخرى  ،ولهذا ف�إنها ت�ستخدم يف املقام الأول يف ا�ستخدامات القوالب ،والتي متثل ما يقرب من
ن�صف �سوق البويل ايثلني العايل الكثافة العاملي.
�إن اال�ستعماالت بالن�سبة لقوالب النفخ ت�شمل خزانات التخزين واحلاويات والرباميل واال�ستعماالت الفنية خلزانات الوقود لقطاع ال�سيارات بالإ�ضافة �إىل
حاويات املواد ال�سائلة املتو�سطة� .أما ا�ستعماالت قوالب احلقن فيغطي طائفة وا�سعة من املواد اال�ستهالكية والأدوات املنزلية.
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البولي بروبلين ()PP

والبويل بروبلني هو �أحد البوليمرات امل�ستخدمة يف ال�صناعات البال�ستيكية والأكرث تنوع ًا والأقل تكلفة .ويحقق البويل بروبلني جزء ًا من منو الطلب عليه
عن طريق �إحالله حمل البوليمرات الأخرى ،وخ�صو�ص ًا يف بع�ض التطبيقات مثل البويل �ستايرين يف الأدوات التي ت�ستخدم ملرة واحدة �أو الت�شكيل احلراري
 ،وقد �أك�سبتها مقاومتها العالية للحرارة قبوال حمدود يف علب الطعام اخلا�صة بامليكرويف والأواين التي ميكن �أن ت�ستخدم يف غ�ساالت ال�صحون الكهربائية
ب�سالمة.
البولي ستايرين ()PS

البويل �ستايرين هو بوليمر متعدد اال�ستخدامات ي�ستعمل يف منتجات التغليف التي ت�ستعمل ملرة واحدة �إىل �إنتاج بع�ض الأجهزة االلكرتونية .وهناك نوعني
رئي�سيني يعرفان ببويل �ستايرين ذي اال�ستعماالت العامة ( )GPPSوالبويل �ستايرين عايل التحمل ( .)HIPSويعترب البويل �ستايرين ذي اال�ستعماالت العامة
 GPPSالأو�سع ا�ستعما ًال من بني االثنني .وهو مف�ضل ب�شكل عام ل�سهولة معاجلته وا�ستعماله يف جمال وا�سع جد ًا من اال�ستعماالت ذات املوا�صفات املنخف�ضة.
ويحتوي البويل �ستايرين عايل التحمل على ن�سبة �صغرية من البويل بيوتادين ،وهو نوع من �أغطية املطاط اال�صطناعي وهو يح�سن من القوة ومقاومة ال�صدمات.
وي�ستخدم البويل �ستايرين عايل التحمل يف حفظ �شا�شات الكمبيوتر و�أجهزة التلفزيون وغريها.
واجلدول التايل يلخ�ص ت�شكيلة املنتجات وحجم الإنتاج املتوقع من ال�سعودية للبوليمرات:
( لودجدجدجالمنتجات

املنتجات
ايثلني
هك�سني 1-
بروبلني
البويل ايثلني عايل الكثافة  /البويل ايثلني منخف�ض الكثافة اخلطي
بويل بروبلني
بويل �ستايرين
666

احلجم الت�شغيلي (�ألف طن يف ال�سنة)
1.165
100
445
1.100
400
200

تاريخ بدء الإنتاج املتوقع
2011م
2011م
2011م
2011م
2011م
2011م

6أهم المنجزات

( لودجدجدجأهم المنجزات

احلدث
تلقت ال�سعودية للبوليمرات خطابات موافقة من بنوك حملية وعاملية ت�ؤكد التزامها بتمويل امل�شروع.
تلقت ال�سعودية للبوليمرات املوافقة النهائية من م�ؤ�س�سيها على اعتماد امل�شروع
متت تر�سية عقود الهند�سة والتوريد والإن�شاء على �شركة ديليم �إند�سرتيال مليتد� ،سيئول ،كوريا اجلنوبية ،و جيه جي �سي
كوربوري�شن ،يوكوهاما ،اليابان.
الإقفال املايل بالن�سبة للتعهدات املقدمة من البنوك املحلية والعاملية
بدء �أعمال حت�ضري املوقع وجتهيزه
بدء �أعمال الإن�شاء يف املوقع
توقيع اتفاقيات التمويل مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
توقيع اتفاقيات التمويل مع �صندوق الإ�ستثمارات العامة
مت اجناز مان�سبتة  %48.1من الأعمال الهند�سية والإن�شائية
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التاريخ
نوفمرب 2007م
نوفمرب 2007م
دي�سمرب 2007م
مايو 2008م
�أغ�سط�س 2008م
�سبتمرب 2008م
نوفمرب 2008م
دي�سمرب 2008م
مايو  2009م

أهم المنجزات المستقبلية المتوقعة
( لودجدجدجاالنجازات المستقبلية المتوقعه

احلدث
االنتهاء من تفا�صيل الت�صميم الهند�سية للق�سم اجلنوبي من امل�شروع
االنتهاء من تفا�صيل الت�صميم الهند�سية للق�سم ال�شمايل من امل�شروع
نهاية الأعمال امليكانيكية للق�سم اجلنوبي
نهاية الأعمال امليكانيكية للق�سم ال�شمايل
الت�شغيل التجريبي
نهاية �إكتمال امل�شروع
666

التاريخ
�سبتمرب 2009م
مار�س 2010م
فرباير 2011م
ابريل 2011م
�أغ�سط�س 2011م
�أكتوبر 2011م

6مجلس مديري السعودية للبوليمرات

شكل  -4هيكل السعودية للبوليمرات
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( لودجدجدجمجلس مديري السعودية للبوليمرات

اال�سم
معايل عبدالعزيز زيد القري�شي
حممد عبيد �سعيد بن زقر
حامت علي اجلفايل
�سليمان حممد املنديل
جريج جارالند
جريج ماك�سويل
ريك روبرت�س

العمر
77
66
49
59
52
53
55

اجلن�سية
�سعودي
�سعودي
�سعودي
�سعودي
�أمريكي
�أمريكي
�أمريكي

املن�صب /ال�صفة
رئي�س جمل�س املديرين
ع�ضو جمل�س املديرين
ع�ضو جمل�س املديرين
ع�ضو جمل�س املديرين
ع�ضو جمل�س املديرين
ع�ضو جمل�س املديرين
ع�ضو جمل�س املديرين

معالي عبد العزيز بن زيد القريشي (رئيس مجلس المديرين)

معايل عبدالعزيز القري�شي هو رئي�س جمل�س �إدارة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية ،وجمل�س �إدارة اجلبيل �شيفرون فيليب�س ،وال�سعودية للبوليمرات .كذلك رئي�س ًا
ملجل�س �إدارة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي منذ العام 1996م .وهو ي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س جمل�س الإدارة ملجل�س الأعمال ال�سعودي الأمريكي
امل�شرتك (يف وا�شنطن والريا�ض) .ومعاليه ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والع�ضو املنتدب ل�شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه ورئي�س
جمل�س �إدارة نا�سكو ،ي�ضاف �إىل ذلك �أنه ع�ضو يف اللجنة اال�ست�شارية للمجل�س الأعلى للتعاون اخلليجي .ويف املا�ضي �شغل معاليه العديد من املنا�صب احلكومية
مبا يف ذلك حمافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ولد معاليه عام 1932م وح�صل على البكالوريو�س من جامعة القاهرة يف عام 1954م ،و درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا
بالواليات الأمريكية �سنة 1958م.
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محمد عبيد سعيد بن زقر (عضو)

حممد عبيد بن زقر ع�ضو جمل�س �إدارة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية منذ عام 1998م ،واجلبيل �شيفرون فيليب�س ،وال�سعودية للبوليمرات .وهو كذلك ع�ضو
جمل�س �إدارة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي وجمموعة بن زقر وع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
حممد عبيد بن زقر ع�ضو جمل�س �إدارة جمل�س منطقة مكة املكرمة و قن�صل فخري لفنلندا يف جدة منذ العام 1987م .وحممد عبيد بن زقر �شغل �سابق ًا
منا�صب عديدة مثل ع�ضو جمل�س �إدارة �سافكو و�إبن البيطار التابعيني ل�شركة �سابك وهو ع�ضو جمل�س �إدارة للم�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية وامل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية وغرفة التجارة وال�صناعة يف جدة.
ولد حممد عبيد بن زقر عام 1943م وح�صل على درجة البكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف تخ�ص�ص اقت�صاد وعلوم �سيا�سة من كلية كاثبورت بجامعة درهام يف
اململكة املتحدة �سنة 1967م.
حاتم علي الجفالي (عضو)

حامت اجلفايل ع�ضو جمل�س �إدارة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية منذ عام 1998م ،واجلبيل �شيفرون فيليب�س ،وال�سعودية للبوليمرات .كما انه ع�ضو جمل�س �إدارة
املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي وع�ضو يف اللجنة التنفيذية ملجموعة �إبراهيم اجلفايل و�إخوانه ،حيث يتقلد من�صب ع�ضو جمل�س العديد من ال�شركات
املنطوية �ضمن جمموعة اجلفايل ،وهو �أي�ضا ع�ضو جمل�س �شركة اال�سمنت ال�سعودية.
ولد حامت اجلفايل عام 1960م وح�صل على درجة البكالوريو�س يف الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول والرثوة املعدنية عام 1984م.
سليمان محمد المنديل (عضو)

(يرجى الرجوع �إىل جمل�س �إدارة برتوكيم)
جريج جارالند (عضو)

جريج جارالند هو الرئي�س واملدير التنفيذي الأول ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال منذ  1ابريل 2008م .وقد عمل �سابق ًا كنائب �أول لرئي�س التخطيط واملنتجات
املخت�صة وت�شمل جتربة جريج جارالند العديد من املنا�صب الإدارية منها املدير العام ل�شركة فيليب�س للبرتول (وتعرف الآن بكونوكو فيليب�س) فى قطر وال�شرق
الأو�سط ،وهو املن�صب الذي عني فيه عام  .1997ويف عام 1995م خدم كمدير عام يف جمال الغاز الطبيعي وال�سائل .ويف عام 1994م عمل مدير ًا للتخطيط
والتطوير يف التخطيط والتقنية .ومن عام 1992م حتى عام 1994م كان جريج جارالند مدير ًا لـ ( )®K-Resinيف فيليب�س بيرتوليوم .وقد بد�أ جريج
جارالند مهنته مع فيليب�س عام 1980م كمهند�س م�شروع ملركز البال�ستيك الفني .وبني الأعوام 1982م و 1988م عمل جريج جارالند كمهند�س مبيعات
اللدائن البال�ستيكية لفيليب�س ومدير خدمات العمل للمواد املتقدمة ومن عام 1988م حتى عام 1989م كان ع�ضو جمل�س الإدارة لتطوير العمل يف بارتل�سفيل
– �أوكالهوما .ويف عام  1989م �أ�صبح مدير الأوليفينات للكيماويات.
وح�صل جريج جارالند على درجة البكالوريو�س يف العلوم تخ�ص�ص هند�سة كيماوية من جامعة تك�سا�س ايه �أند �إم ( )A&Mعام 1980م .وهو ع�ضو املجل�س
اال�ست�شاري ال�صناعي للهند�سة البرتوكيماوية يف جامعة تك�سا�س ايه �أند �إم (.)A&M
جريج ماكسويل (عضو)

جريج ماك�سويل هو الآن نائب ًا للرئي�س ومراقب مايل يف �شيفرون فيليب�س كميكال منذ  1ابريل 2008م .وعمل �سابق ًا نائب ًا للرئي�س ومراقب ًا مالي ًا ل�شركة �شيفرون
فيليب�س كميكال والتحق ب�شركة فيليب�س للبرتول (الآن تدعى كونوكو فيليب�س) ،ويف عام  1978م عمل حما�سب ًا للموظفني يف جمموعة املراقبني املاليني .وقد
�شغل منا�صب متعددة �ضمن جمموعة املراقبني املاليني حتى عام 1989م عندما انتقل �إىل �إدارة تخطيط ال�شركة والتنمية ك�أخ�صائي تخطيط �أويل .ويف عام
1991م �أ�صبح جريج ماك�سويل حمل ًال مالي ًا �أول يف �إدارة خزينة ال�شركة .وقد عمل مدير ًا مالي ًا لل�شركة فى ق�سم البال�ستك ،من العام � 1994إىل 1998م .ويف
عام 1998م ،عني مراجع ًا عام ًا ل�شركة فيليب�س للبرتول وعمل يف هذه ال�صفة حتى التحاقه ب�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال عام 2000م.
وتخرج جريج ماك�سويل من جامعة نيومك�سيكو �ستايت عام 1978م بدرجة البكالوريو�س يف املحا�سبة .و�أ�صبح حما�سب ًا قانوني ًا يف �أوكالهوما عام 1981م
ومدقق ًا داخلي ًا معتمد ًا عام 1998م .وجريج ماك�سويل يعمل كذلك رئي�س ًا للمجل�س اال�ست�شاري للأعمال بوالية نيومك�سيكو.
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ريك روبرتس (عضو)

ريك روبرت�س هو نائب الرئي�سي الأول للت�صنيع يف �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال ومقرها يف وودالندز – تك�سا�س منذ عام 2008م  .ويلعب ريك روبرت�س دور ًا
رئي�سي ًا يف املحافظة على وتطوير حمفظة �أ�صول �شيفرون فيليب�س كيميكال يف الواليات املتحدة الأمريكية .ويركز اهتمامه على الت�أكيد ب�أن مرافق الت�صنيع
الرئي�سية لل�شركة تفي ب�أعلى معايري ال�سالمة والكفاءة وبالإ�ضافة لذلك ،ف�إنه يقود اجلهود اليجاد طرق مبتكرة للعمل وتخفي�ض تكاليف الت�صنيع ،وان�سيابية
العمليات وحت�سني جودة منتجات ال�شركة من البرتوكيماويات والبال�ستيك.
وقد در�س ريك روبرت�س يف جامعة بوردو من العام  1972م وحتى العام 1976م .ورئي�س ًا للجمعية الفخرية للهند�سة الكيميائية .وتخرج روبرت�س مبرتبة ال�شرف
وح�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة بوردو عام 1976م ،و يف نف�س العام التحق ب�شيفرون وابتد�أ عمله احلايل البالغة مدته 32
�سنة مع ال�شركة .وتقلد ريك روبرت�س يف البداية جمموعة من املنا�صب الهند�سية والت�شغيلية .ويف عام 1993م� ،شغل �سل�سلة من املنا�صب الإدارية يف عدد من
امل�صانع حيث عمل مدير ًا مل�صفاة هاواي عام 1994م .ويف عام 1999م عني مدير ًا مل�صنع �سيدر بايو( )Cedar Bayouيف مدينة باي تاون – تك�سا�س.
وقد ح�صل ريك روبرت�س على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال ( )MBAمن جامعة بيربداين عام 1980م وريك روبرت�س حالي ًا هو ع�ضو يف املجل�س الكيميائي
يف تك�سا�س ( )TCCوع�ضو �أول يف املعهد الأمريكي للمهند�سني الكيميائيني (.)AICHE
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6اإلدارة التنفيذية

( لودجدجدجاالدارة التنفيذية (السعودية للبوليمرات)

اال�سم
الدكتور مارك الي�شري
نايجل كارلنغ
�سعيد حممد باجودة

العمر
46
64
46

اجلن�سية
�أمريكي
�أمريكي
�سعودي

املن�صب /ال�صفة
رئي�س ال�سعودية للبوليمرات
مدير م�شروع ال�سعودية للبوليمرات
نائب الرئي�س الأول لل�ش�ؤون املالية والإدارية

الدكتور مارك اليشير– رئيس السعودية للبوليمرات

الدكتور مارك الي�شري هو مدير م�شروع ال�سعودية للبوليمرات ونائب الرئي�س يف جمال التخطيط والتطوير يف �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال وهو املن�صب الذي
�شغله يف �شهر يوليو 2005م .والدكتور الي�شري هو الذي يدير م�شروع ال�سعودية للبوليمرات.
بد�أ الدكتور الي�شري م�شواره املهني يف العام 1989م مع فيليب�س برتوليوم (والتي ت�سمى الآن كونوكو فيليب�س) كمهند�س �أبحاث وهو حائز على ع�شر براءات
اخرتاع يف الواليات املتحدة الأمريكية .ومن عام 1994م حتى عام 1996م كان الدكتور الي�شري مهند�س �إنتاج يف جممع فيليب�س �سويني البرتوكيماوي .ويف عام
1996م التحق مبجموعة فيليب�س كيميكال للتخطيط والإ�سرتاتيجية التي تدعم املبادرات العاملية .ويف عام 1997م �أ�صبح مدير الأوليفينانت قبل االنتقال �إىل
�سنغافورة عام 1999م .و�أ�صبح الع�ضو املنتدب لفيليب�س برتوليوم كيميكال �سنغافورة وفيليب�س برتوليوم كيميكال �آ�سيا يف عام 1999م .ويف العام التايل دجمت
فيليب�س يرتوليوم و�شركة �شيفرون �أق�سامهما الكيماوية لت�شكل �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال املحدودة .وبقي يف �سنغافورة كمدير عام ملنطقة �شيفرون
فيليب�س كيميكال �آ�سيا حتى العام 2005م.
وقد ح�صل الدكتور الي�شري على درجة الدكتوراه يف الهند�سة الكيميائية من جامعة ايوا يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1989م ودرجة البكالوريو�س يف العلوم
يف الهند�سة الكيميائية من نف�س اجلامعة عام 1985م.
نايجل كارلنغ -مدير مشروع السعودية للبوليمرات

نايجل كارلنغ ي�شغل من�صب مدير امل�شروع و لديه ما يزيد على ثالثني �سنة من اخلربة يف جمال�س �إدارة كربى ال�شركات ويف امل�شاريع العاملية ومن ذلك قيامه
بدور مدير م�شروع اجلبيل �شيفرون فيليب�س لل�ست �سنوات املا�ضية .و�شغل نايجل كارلنغ من�صب نائب رئي�س يف �شركة �أنرون خلدمات الهند�سة و الت�شغيل من
عام � 1998إىل عام 2002م حيث قام بتويل القيادة التنفيذية والتقنية للعديد من امل�شاريع العاملية الكبرية .و�شغل نايجل كارلنغ العديد من املنا�صب يف �شركة
كالتك�س من عام � 1968إىل عام  1998مبا يف ذلك املدير العام ونائب الرئي�س للق�سم الإداري وق�سم التقنية و مدير م�شروع م�صفاة �ستار برتوليوم يف تايلند و
مدير الق�سم الفني و من�سق التخطيط اال�سرتاتيجي و كذلك �أدى �أدوار �إ�شرافية يف البحرين و ا�سبانيا و اململكة املتحدة .ح�صل نايجل كارلنغ على بكالوريو�س
علمي يف الهند�سة الكيميائية (مرتبة ال�شرف الأوىل) من جامعة نيو كا�سل يف  .1968و نايجل كارلنغ ع�ضو يف معهد املهند�سني الكيميائيني و مهند�س معتمد
يف اململكة املتحدة.
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سعيد محمد باجودة – نائب الرئيس األول للشئون المالية واإلدارية

�سعيد حممد باجودة هو نائب الرئي�س الأول لل�شئون املالية والإدارية لل�سعودية للبوليمرات منذ دي�سمرب 2007م ،وهو ع�ضو يف الفريق التنفيذي لـ�شركة �شيفرون
فيليب�س ال�سعودية ول�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س والفريق القيادي .وقد التحق �سعيد حممد باجودة بـ�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية يف مار�س .1997
بد�أ مهنته عام  1984كمحا�سب يف معهد الإدارة العامة ( )IPAيف الريا�ض ثم مدقق داخلي ومدرب يف فريق التدريب ملعهد الإدارة العامة قبل انتقاله يف عام
 1992كنائب تنفيذي للرئي�س لل�شركة الوطنية لنقل البرتوكيماويات ،وهو ع�ضو يف جمعية املحا�سبني القانونني ويعمل يف اللجنة االجتماعية ملعهد الإدارة العامة
وي�شارك يف اخلدمات اال�ست�شارية ملعهد الإدارة العامة مل�صلحة الزكاة والدخل بوزارة املالية يف الريا�ض.
ولد �سعيد حممد باجودة عام 1962م ويحمل درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود بالريا�ض ودرجة املاج�ستري يف املحا�سبة املهنية من جامعة
ميامي – كورال جيبلز – فلوريدا عام 1989م.
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6الموظفين في السعودية للبوليمرات

فيما يلي جدول يو�ضح عدد املوظفني يف ال�سعودية للبوليمرات
( لودجدجدجعدد الموظفين في السعودية للبوليمرات

الإدارة
�إدارة ال�شركة
االنتاج ومراقبة اجلودة
الت�سويق
املالية
ال�شركةالأمن و العالقات احلكومية  /واالتخطيط
املجموع

�سعودي
2
52
0
0
2
56

غري �سعودي
2
3
0
1
1
7

املجموع
4
55
0
1
3
63

ي�شكل املوظفون ال�سعوديون يف الوقت احلا�ضر  %88.5من �إجمايل العاملني لدى برتوكيم وال�سعودية للبوليمرات.
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6المزايا التنافسية

متتاز ال�سعودية للبوليمرات بعدد من نقاط القوة واملزايا التناف�سية ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر:
6 6وجود �شريك فني قوي.
6 6ارتباط ال�سعودية للبوليمرات مبجموعة من ال�شركات الرائدة يف جمال البرتوكيماويات مثل املجموعة ال�سعودية و �شيفرون فيليب�س العاملية .
6 6جممع برتوكيماويات متكامل وجماور مل�شاريع قائمة حالي ًا وم�شاريع يجري تطويرها ،والتي توفر بدورها املوارد الالزمة من املنتجات الرئي�سية واملواد
اخلام.
6 6مرفق عاملي امل�ستوى.
�6 6إمكانية احل�صول على ر�أ�س املال من خالل قوة ومتانة ودعم رعاة ال�شركة (املجموعة ال�سعودية و �شيفرون فيليب�س العاملية).
6 6منتج ذو تكلفة تناف�سية.
6 6توفر التقنية الفاعلة.
6 6متيز املوقع اجلغرايف
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6استراتيجيات العمل

تهدف ال�سعودية للبوليمرات �إىل حتويل الغاز الطبيعي �إىل مواد ذات قيمة عالية من خالل اال�ستثمار يف �صناعة البرتوكيماويات وهذا �سوف ميكن ال�سعودية
للبوليمرات من حتقيق التنوع االقت�صادي من خالل تطوير املنتجات امل�شتقة البرتوكيماوية التي تعتمد على الغاز الطبيعي  ،وزيادة التوظيف املحلي ،وزيادة
اال�ستثمارات ال�سعودية العامة واخلا�صة يف �صناعة البرتوكيماويات.
وتعتقد ال�سعودية للبوليمرات ب�أن �أ�سواق البرتوكيماويات العاملية توفر فر�ص جتارية ممتازة ملنتجاتها� .إن حركة ال�سوق مع توفر اللقيم والوقود بتكاليف
منخف�ضة يف اململكة العربية ال�سعودية من �ش�أنها �أن ينتج عنها فر�ص جتارية جذابة مل�شروعها.
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7

7وصف المشروع

ميثل الإيثان والربوبان مادتني اللقيم الأ�سا�سيتني مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات (“امل�شروع”)  .با�ستخدام التك�سري �سوف يتم معاجلة  60مليون قدم مكعب
من االيثان و� 40ألف برميل يومي ًا من الربوبان لإنتاج � 1220ألف طن �سنوي من االيثلني .ي�ستهلك � 55ألف طن �سنوي من االيثلني يف وحدة امليتاث�سي�س لإنتاج
الربوبلني ،وال�صايف � 1.165ألف طن �سنوي من االيثلني �سوف ي�ستخدم يف �إنتاج امل�شتقات التالية:
� 100ألف طن �سنوي من الهك�سني 1-و� 1100ألف طن �سنوي من البويل ايثلني ( )PEو� 400ألف طن �سنوي من البويل بروبلني ( )PPو� 200ألف طن �سنوي
من البويل �ستايرين (.)PS
و تت�ألف وحدة البويل ايثلني من م�صنعني ،كل م�صنع ينتج � 550ألف طن �سنوي من البويل ايثلني العايل الكثافة ( )HDPEيف حني �أن �أحد امل�صنعني �سوف
يكون قادر ًا على �إنتاج البويل ايثلني منخف�ض الكثافة اخلطي (.)LDLPE
�ستكون وحدة البويل بروبلني قادرة على �إنتاج الهومو بوليمرز وراتنجات الكو بوليمرز� .أما وحدة البولي�ستايرين ف�سوف تكون قادرة على �إنتاج البويل �ستايرين
للأغرا�ض العامة (� )GPPSإ�ضافة �إىل البولي�ستايرين عايل التحمل ( .)HIPSو�سيتم �شراء مادة ال�ستايرين لوحدة البويل �ستايرين من �شركة اجلبيل
�شيفرون فيليب�س.
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7المواد الخام

اللقيم الأ�سا�سي مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات �سيكون االيثان والربوبان اللذان توردهما �أرامكو ال�سعودية .وتبلغ الكمية التي تورد للم�شروع  60مليون قدم مكعب
يومي ًا ( )MMSCFDمن االيثان و 40الف برميل يومي ًا من الربوبان .ومت ت�أكيد احل�صول على اللقيم من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف خطابها امل�ؤرخ
يف 2008/7/25م وبخطاب �أرامكو ال�سعودية امل�ؤرخ يف 2008/7/30م.
وتلتزم �أرامكو ال�سعودية بتوريد االيثان مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات ب�سعر ثابت قدره  0.75دوالر �أمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية ( )MMBTUحتى
 31دي�سمرب 2015م .ويتوقع �أن يزداد �سعر االيثان خالل فرتة عمر م�شروع ال�سعودية للبوليمرات بناء على الت�سعرية التي حتددها حكومة اململكة.
�إن �سعر الربوبان املقدم من �أرامكو مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات هو متو�سط �سعر النافثا الياباين ناق�ص ًا �سعر ال�شحن م�ضروبا يف عامل التخفي�ض.
و�سيتم توريد ال�ستايرين كمادة خام وب�سعر ال�سوق من �شركة اجلبيل �شفرون فيلبي�س وذلك لإنتاج مادة البويل �ستايرين (راجع ق�سم “ملخ�ص االتفاقيات
الرئي�سية” – اتفاقية اللقيم اخلا�ص ب�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س �ص .)60
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7توريد اللقيم

�سيتم توريد اللقيم مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات من االيثان والربوبان من �شبكة الغاز الرئي�سية ( ،)MGSالذي ي�أتي من �إنتاج النفط اخلام والغاز .وتنتج
اململكة العربية ال�سعودية حالي ًا حوايل  108.5مليون برميل من النفط اخلام يومي ًا .والغاز امل�صاحب الذي يتم �إنتاجه مع النفط ي�شكل حالي ًا اللقيم الرئي�سي
ل�شبكة الغاز الرئي�سية ( .)MGSكما �أن الغاز غري امل�صاحب يتم �إنتاجه كذلك لتزويد الوقود ملحطات التوليد وحتلية املياه .وكانت املبيعات الإجمالية ملنتجات
الغاز يف عام 2007م حوايل  117.9بليون قدم مكعب يف اليوم.
�إن لقيم الربوبان  A147الذي �سيتم توريده مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات من قبل �أرامكو ال�سعودية هو ميثل �سائل غني بالربوبان ويتكون من  %94كحد �أدنى
من الربوبان و %3كحد �أعلى من االيثان .ويتم توريد الربوبان من م�صنع اجلعيمة للغاز �إىل اجلبيل عرب خطوط �أنابيب النقل .و�ستقع على طرف ثالث م�سئولية
الت�شغيل االعتيادي ل�شبكة الأنابيب بتكاليف ت�شغيل و�صيانة اعتيادية على �أ�سا�س ن�سبي من قبل كل امل�ستخدمني ح�سب ن�سبة الكمية املحجوزة ،وتقدمي ت�أمني
لنظام ال�شبكة.

 10تقرير �أرامكو ال�سعودية لعام 2007م
 11تقرير �أرامكو ال�سعودية لعام 2007م
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7عمليات المعالجة وتقنيات اإلنتاج

�ستقوم �أرامكو ال�سعودية بتزويد االيثان والربوبان �إىل وحدة االيثلني من خالل اخلطوط الفرعية اجلديدة من خطوط �أنابيبهم الرئي�سية.
ويبني ال�شكل التايل �أق�سام املعاجلة يف امل�صنع.
شكل  -5عمليات المعالجة
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وفيما يلي و�صف موجز لعمليات ت�صنيع منتجات ال�سعودية للبوليمرات.
وحدات االيثلين والميتاثسيس “”Metathesis

مت ت�صميم وحدات االيثلني وامليتاث�س�س لإنتاج  1.165مليون طن يف ال�سنة من االيثلني و� 445ألف طن يف ال�سنة من الربوبلني .
و�سوف ي�ستخدم كل االيثلني ومعظم الربوبلني الذي يتم �إنتاجه �ضمن مرافق ال�سعودية للبوليمرات لغر�ض �إنتاج الهك�سني والبويل ايثلني العايل الكثافة والبويل
ايثلني منخف�ض الكثافة اخلطي والبويل بروبلني .وعملية التحويل “ ”Metathesisلإنتاج الربوبلني �ستكون متكاملة مع وحدة االيثلني .وهذه العملية �ستدمج
البوتادين اخلام الوارد من �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س مع االثلني من وحدة االيثلني لإنتاج حوايل � 162ألف طن يف ال�سنة من الربوبلني.
وحدة البولي ايثلين

�سيكون لدى ال�سعودية للبوليمرات اثنني من املفاعالت وخطوط البثق لإنتاج البويل ايثلني .حيث �سوف ي�ستهلك كل مفاعل � 550ألف طن من مادة االيثلني لإنتاج
� 550ألف طن �سنويا من مادة البويل ايثلني العايل الكثافة و�سيكون واحد من اخلطوط قادر ًا �أي�ضا على �إنتاج البويل ايثلني منخف�ض الكثافة اخلطي.
�إن عملية �إنتاج البويل ايثلني هي عملية م�ستمرة تت�ألف من  5خطوات:
1 .1تفعيل العامل امل�ساعد و�إدخال اللقيم.
2 .2معاجلة اللقيم .
3 .3عملية التفاعل.
4 .4التدوير /التجزئة مبا يف ذلك وحدة ا�ستعادة االيزوبويتني /ومعاجلة النرتوجني )(INRU
5 .5حتويل البوليمر �إىل �شكل حبيبات
وت�ستخدم يف معاجلات البويل ايثلني مفاعل ي�سمى “ ”slurry loop-type reactorلبلمرة االيثلني بوجود مادة حفازة /م�ساعدة .وتتم التغذية بااليثلني و
املادة احلفازة للمفاعل مع تدوير مادة االيزو بيوتان .يحدث التفاعل عند درجات حرارة و�ضغط متحكم بهما بدقة عالية ويعترب هذا التفاعل طارد للحرارة.
ويدور املاء املربد عك�س التيار من خالل �أنبوب مغلق يحيط باملفاعل ،والذي يدور عك�س الأنبوب املغلفة التي حتيط باملفاعل ،حيث ي�ستخدم لإبعاد احلرارة
الناجتة عن التفاعل .وحاملا يتم التفاعل ف�إن البويل ايثلني يتحول اىل مادة �صلبة املعروفة بـ“ ”fluffيتم ف�صلها وا�ستعادتها للتح�ضري لعملية البثق .وخالل
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البثق تتم �إذابة “ ”fluffومعاجلتها من خالل لوحة قالب لإنتاج احلبيبات.
وحدة البولي بروبلين

يتم �إنتاج البويل بروبلني من خالل عملية مماثلة لتلك امل�ستخدمة ملادة البويل ايثلني العايل الكثافة ،با�ستخدام تقنية  slurry loopاملعتمدة من �شيفرون
فيليب�س كيميكال وتتمتع �شيفرون فيليب�س كيميكال مبا يزيد عن � 45سنة من اخلربة يف �إنتاج البويل بروبلني .تعترب التقنية مناف�سة جد ًا يف �إنتاج الهوموبوليمر
ب�سبب ب�ساطة عملية �إنتاجها عند مقارنتها مع تقنيات �أخرى .واملادة احلافزة املتوفرة بكميات جتارية ت�ستخدم لإنتاج البويل بروبلني املعيارية .و هذه الوحدة
م�صممه لإنتاج � 400ألف طن من البويل بروبلني با�ستخدام � 400ألف طن يف ال�سنة من الربوبلني.
�إن عملية �إنتاج البويل بروبلني هي عملية م�ستمرة تت�ألف من  5خطوات:
�1 .1إعداد املادة احلافزة وتغذية اللقيم.
2 .2معاجلة املادة اخلام واملواد املعاد تكرارها.
3 .3عملية التفاعل.
�4 .4إعادة التدوير مبا يف ذلك وحدة ا�ستعادة الربوبلني والنرتوجني ).(PNRU
5 .5حتويل البوليمر �إىل حبيبات.
وت�ستخدم يف معاجلة البويل بروبلني مفاعل ي�سمي “ ”loop-type reactorلبلمرة الربوبلني بوجود مادة حفازة .يتم تغذية الربوبلني للمفاعل مع املادة
احلافزة حتت درجات حرارة و�ضغط معينه.
تفاعل البويل بروبلني هو تفاعل طارد للحرارة لذا يحتاج اىل تربيد .ماء التربيد ،والذي يدور باجتاه عك�سي من خالل �أنبوب مغلق يحيط باملفاعل ي�ستخدم
لإبعاد حرارة التفاعل .وحاملا يتم التفاعل يتم ف�صل املواد ال�صلبة للبويل بروبلني املعروفة بـ “ ”fluffوا�ستعادتها لتح�ضري عملية البثق .وخالل البثق تتم �إذابة
“ ”fluffومعاجلته من خالل لوحة قالب لإنتاج احلبيبات.
وحدة البولي ستايرين

مت اختيار تقنية �شيفرون فيليب�س كيميكال لكي ت�ستخدم يف �إنتاج البويل �ستايرين .هذه التقنية تعترب مناف�سة جد ًا يف �إنتاج البويل �ستايرين امل�ستخدم للأغرا�ض
العامة ب�سبب ب�ساطة عملية �إنتاجها عند مقارنتها بالتقنيات املناف�سة.
وتت�ألف وحدة البويل �ستايرين من خطي �إنتاج بطاقة � 100ألف طن يف ال�سنة لكل خط ،قادران على �إنتاج البويل �ستايرين للأغرا�ض العامة (� .)GPPSصمم
واحد من اخلطوط لإنتاج ما يقرب � 100ألف طن يف ال�سنة من البويل �ستايرين ذا التحمل العايل (.)HIPS
�إن �إنتاج البويل �ستايرين يتم عن طريق معاجلة متوا�صلة والتي تتكون من اخلطوات التالية:
�1 .1إعداد املواد امل�ضافة واللقيم
2 .2البلمرة
�سيزود خط ( )HIPSبنظام “  ”rubber syrup preparation systemهذا النظام يتكون من معدات الزمة ملعاجلة البويل بيوتادين ذو الأ�سا�س املطاطي.
وتتم �إذابة باالت املطاط يف مذيب على نظام �إذابة من مرحلتني قبل تلقيمه للمفاعل.
�سيتم تزويد اللقيم (�ستايرين) من اجلبيل �شيفرون فيليب�س عرب خط �أنابيب حيث �سيتم بلمرة ال�ستايرين اىل بوىل �ستايرين  ،يتم حقن املاء للم�ساعدة على
طرد املونومريز التي مل تتفاعل �إىل خممدات املواد الطيارة .وتعمل هذه ب�ضغوط هوائية منخف�ضة جد ًا ويذهب البخار �إىل نظام التفريغ.
وهذه الأبخرة تر�سل �إىل وحدة ا�ستعادة املونومر حيث تكون غالبية ال�ستايرين الذي مل يتفاعل والذي ي�ستعاد وميزج مع ال�ستايرين ليدخل اىل املفاعل مرة
اخرى .ويعاد التوليوين امل�ستعاد �إىل خزانة لقيم التوليوين .وهناك كذلك قار (قطران) و�شوائب خفيفة ت�صرف من نظام اال�ستعادة عن طريق جمرى� .أما
الأبخرة الفاقدة فتذهب �إىل �شبكة ت�صريف ويذهب الغاز �إىل �سخانات الزيت احلار .وي�ستعمل الزيت احلار ك�سائل حتويل حراري يف �شبكة �إزالة املواد الطيارة
والتكوير.
منتج البولي�سرت املذاب من وحدة �إزالة املواد الطيارة يتحول اىل كريات حيث يتم ت�شكيل منتج البويل �ستايرين النهائي.
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وحدة الهكسين

�إن وحدة الهك�سني � 1-سوف تكون قادرة على �إنتاج � 100ألف طن يف العام من الهك�سني  .1-وقد مت اختيار تقنية �شيفرون فيليب�س كيميكال لإنتاج الهك�سني .1-
ي�ستخدم هذا املنتج يف معاجلة الكومومنر للبويل الفينات لتح�سن خوا�صها الكيميائية .
�إن طريقة �إنتاج الهك�سني  1-هي عملية م�ستمرة تتكون من اخلطوات التالية-:
1 .1معاجلة اللقيم
2 .2تغذية املادة احلفازة
3 .3التفاعل
4 .4تدوير االيثلني
يتم حتول االيثلني �إىل هك�سني  1-با�ستعمال نظام حفاز مملوك ل�شفرون فيليب�س عن طريق تفاعل خا�ص مع مذيبات عند درجات حرارة و�ضغط يتم التحكم
بهما .وت�ستخدم مبادالت حرارية لإمتام التفاعل� .سوف يتم الرتتيب لأربعة مبادالت حرارية على الت�سل�سل تعمل على �إزالة حرارة التفاعل .و�سوف يتم توفري
و�سط التربيد ملبادالت املفاعل من خالل �شبكة مياه مغلقة
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7الخدمات والبنية التحتية

�إن املنافع الالزمة مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات ت�شمل غاز الوقود و املاء والكهرباء والبخار والنرتوجني ومياه التربيد ومياه البحر .يف معظم الوقت �ستكون
مرافق ال�سعودية للبوليمرات منف�صلة عن �شيفرون فيليب�س ال�سعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س .و�ستكون �شبكة مياه التربيد وال�شبكة الكهربائية لل�سعودية
للبوليمرات م�ستقلة متام ًا عن �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س وحاجات ال�سعودية للبوليمرات من البخار �ستتم تلبيتها عن
طريق �ضم غاليتني جديدتني يف م�شروع ال�سعودية للبوليمرات .ومن �أجل الكفاءة وكم�ساندة يف احلاالت الطارئة ف�إن بع�ض ًا من املرافق �ستكون متكاملة مع
�شبكات �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س.
�إن املجريني الرئي�سيني املوحدين بني املرفقني هما ال�ستايرين والربوبلني� .إن وحدة ال�ستايرين اخلا�صة باجلبيل �شيفرون فيليب�س تزود وحدة البويل �ستايرين
ما ن�سبته  %100من اللقيم لكي يتم �إنتاج كريات البويل �ستايرين البال�ستيكية .ورغم �أن وحدة الأوليفني بت�شغيلها املعتاد تنتج الربوبلني ب�شكل كايف لتزود
وحدة البويل بروبلني ب�شكل كامل� ،إال �أن جميع الأدوات ومتديدات املوا�سري متوفرة يف حال ظهرت احلاجة للتزويد بلقيم الربوبلني من مرافق اجلبيل �شيفرون
فيليب�س .وهذا يوفر مرونة �إ�ضافية بتزويد الربوبلني من اجلبيل �شيفرون فيليب�س يف حال واجهة وحدة امليتاث�سي�س الواقعة يف الأر�ض ال�شمالية م�صاعب
ت�شغيلية� ،أو �إذا كان ت�شغيل وحدة االيثلني مبعدل منخف�ض.
ومن خالل هذه املعطيات ،ف�إن بع�ض اخلدمات العامة والبنية التحتية واخلدمات �ستكون م�شرتكة بني م�شروع ال�سعودية للبوليمرات واملرافق املوجودة لكل من
�شيفرون فيليب�س ال�سعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س مما �سيفيد بزيادة فعالية الت�شغيل وتوفري مبالغ طائلة.
مياه البحر والتبريد

يتكون نظام التربيد من دائرة مغلقة من املاء العذب تقوم بتربيد �أجزاء امل�شروع ثم تنتقل احلرارة من دائرة املاء العذب �إىل دائرة مياه البحر داخل نظام برج
التربيد الذي يقع يف اجلزء ال�شمايل من امل�شروع و يتم جتديد مياه البحر عن طريق م�ضخات جانبية موجودة يف اجلزء اجلنوبي الغربي من امل�شروع.
نظام معالجة الهواء

�سوف تكون �ضواغط الهواء والآالت املجففة بالهواء موجودة يف اجلزء اجلنوبي من امل�شروع لتوفري الهواء للم�شروع و�سوف تكون م�ستقلة عن م�شاريع �شيفرون
ال�سعودية اجلبيل �شيفرون.
الطاقة الكهربائية

�سوف توفر ال�شركة ال�سعودية للكهرباء الطاقة الكهربائية الالزمة للم�شروع عن طريق خط جديد بقوة � 230ألف فولت و�سوف يكون م�ستقل عن توليد الكهرباء
يف م�شاريع �شيفرون ال�سعودية اجلبيل �شيفرون.
الخزانات

تقع اخلزانات �إىل جانب امل�شروع مبحاذاة وحدات املعاجلة والت�صنيع مما ي�سمح لها بالتكامل مع العمليات اليومية للم�شروع و �سوف يتم تخ�صي�ص طاقه
تخزينية حمددة خلدمة امل�شروع لكل من اللقيم واملواد الو�سيطة املطلوبة للعمليات الروتينية واملنتجات التي �سوف يتم ت�صديرها وتوزيعها �أو �شحنها حمليا
�أو دولي ًا.
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7موقع المشروع

يقع م�شروع ال�سعودية للبوليمرات يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�سعودية .وبالنظر �إىل املوقع املجاور لـ�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�شركة اجلبيل
�شيفرون فيليب�س ف�إن ال�سعودية للبوليمرات �ستتقا�سم بع�ض املرافق امل�شرتكة مع �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س و�ستح�صل
على بع�ض تيارات تغذية من �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س .ويت�ألف م�شروع ال�سعودية للبوليمرات من الوحدات الت�شغيلية
التالية:
6 6االيثلني
6 6ميتاث�سي�س
6 6الهك�سني 1-
6 6البويل ايثلني ()HDPE
6 6البويل بروبلني ()PP
6 6البويل �ستايرين ()PS
�إن وحدات االيثلني وامليتاث�سي�س والهك�سني  1-تقع على �أر�ض ي�شار �إليها بالأر�ض ال�شمالية و�ستتكون من وحدة االيثلني ذات احلجم العاملي وم�صنع
الهك�سني.1-
وتقع وحدات امل�شتقات من البويل ايثلني عايل الكثافة والبويل بروبلني والبويل �ستايرين على الأر�ض امل�شار �إليها بالأر�ض اجلنوبية .ي�ضاف �إىل ذلك �أن م�شروع
ال�سعودية للبوليمرات �سوف ي�شمل على املرافق املو�سعة للربوبلني ومرافق الت�صدير /ال�شحن ملنتجات البوليمر .كما �أن مرفق ومعدات التخزين املطلوبة متوفرة
يف كل من الأر�ض ال�شمالية والأر�ض اجلنوبية.
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7إدارة المشروع

�سوف ت�شغل �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية بخربتها الفنية الوا�سعة م�شروع ال�سعودية للبوليمرات مبوجب اتفاقية �إدارة وخدمات .و�سيتم ت�شغيل م�شروع
ال�سعودية للبوليمرات مع مرافق �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س �إجماال كعملية ت�شغيل متكاملة وكمنظومة واحدة من �أجل
توحيد م�صروفات الت�شغيل والإدارة ،وتتوقع ال�سعودية للبوليمرات حالي ًا تنفيذ الهيكل الوارد يف هذه الن�شرة.
ويف حني �أن �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية �ستقدم معظم الدعم الإداري لل�سعودية للبوليمرات مبوجب اتفاقية الإدارة واخلدمات ف�إنه يتوقع ب�أن حتتاج
ال�سعودية للبوليمرات م�ستوى معني من الإ�شراف على بع�ض الأن�شطة اليومية مبا يف ذلك م�سريات الرواتب وال�صيانة واخلدمات ونفقات اللقيم والنفقات
الر�أ�سمالية للم�شروع الأويل والنفقات الر�أ�سمالية امل�ستقبلية والتعامل مع البنوك والتوظيف� .أما الرئي�س التنفيذي لل�سعودية للبوليمرات الذي يرجع �إىل جمل�س
مديري ال�سعودية للبوليمرات ،وهو رئي�س العمليات لل�سعودية للبوليمرات و�سيكون له ال�صالحية وم�سئول عن ( )1القيام بالأعمال العادية لل�سعودية للبوليمرات
ماعدا الذي يتم تفوي�ضه لـ�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية مبوجب اتفاقية الإدارة واخلدمات )2( ،متثيل م�صالح ال�سعودية للبوليمرات كطرف يف اتفاقية
الإدارة واخلدمات ،و( )3رفع التقرير ملجل�س مديري ال�سعودية للبوليمرات .ويكون الرئي�س التنفيذي كذلك مفو�ض ًا بالعمل واملوافقة على النفقات كما حددها
جمل�س مديري ال�سعودية للبوليمرات و�ضمن احلدود املحددة يف خطة العمل ال�سنوية وامليزانية ال�سنوية.
و�سيكون الرئي�س التنفيذي لل�سعودية للبوليمرات املوظف التنفيذي الأول والذي �سيقود فريق الإدارة التنفيذية العليا  ،املتكون من مدير الت�صنيع ومدير ال�ش�ؤون
املالية والإدارية ومدير تخطيط العمل .كما �أن العمليات واخلدمات الفنية وال�صيانة ودعم التدريب �سيتم تقدميها من قبل �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
وترفع تقريرها ملدير الت�صنيع يف ال�سعودية للبوليمرات وجمموعة العمليات �سوف تنق�سم اي�ض ًا �إىل �أق�سام ت�شغيل حمددة م�سئولة عن عمليات املعاجلة
لل�سعودية للبوليمرات مبا يف ذلك وحدات االيثلني/الهك�سني  1-بالإ�ضافة �إىل وحدات م�شتقات البويل �أوليفينات والبويل بروبلني والبويل ايثلني والبويل
�ستارين .وبالإ�ضافة �إىل مناطق املعاجلة ،ف�إن منظومة �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية املتكاملة �ستكون م�سئولة عن الإ�شراف على املرافق.
و�سيدير مدير ال�ش�ؤون املالية والإدارية يف ال�سعودية للبوليمرات العالقة مع موظفي تقنية املعلومات واملالية و�إدارة احلريق وال�سالمة والأمن والإدارة (م�شرتيات،
عقود ،م�ستودعات واخلدمات العامة) واملوارد الب�شرية يف �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية .و�ستكون جمموعة تخطيط الأعمال يف ال�سعودية للبوليمرات
م�سئولة عن التزويد والتوزيع والتخطيط التجاري والتحليل والتقارير الإدارية والتوقعات امل�ستقبلية للأ�سواق وتطوير الأعمال (ال�سوق).
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ويت�ألف موظفي �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س مما يقرب من  330موظف ًا و 130مقاوال .وعند �إكمال وبدء م�شروع ال�سعودية
للبوليمرات �سيتم �إ�ضافة ما يقرب من  600موظف و  360مقاو ًال �إىل العدد احلايل من موظفي �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية .وكما كانت احلال مع �شركة
اجلبيل �شيفرون فيليب�س ،ف�إن �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية تخطط ال�ستغالل موظفي العمليات احلاليني وموظفيها الإداريني ،بالإ�ضافة �إىل املرافق يف
�شيفرون فيليب�س ،لتطوير وتدريب املوظفني للمنا�صب الرئي�سية يف �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية املتو�سعة ومن �أجل حتقيق هذا الهدف قد مت نقل عدد من
الأفراد الرئي�سيني �إىل فريق ادارة م�شروع ال�سعودية للبوليمرات .هذا التخطيط املتقدم يف التدريب والتطوير �سوف ي�ساعد على �ضمان ال�سالمة والت�شغيل
الفعال لأ�صول م�شروع ال�سعودية للبوليمرات حاملا يتم اجناز الأعمال امليكانيكية.
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7استراتيجية التسويق

يعتزم مالك ال�سعودية للبوليمرات �إن�شاء �شركة توزيع ال�سعودية للبوليمرات “�شركة التوزيع” و�سوف ت�ؤ�س�س �شركة التوزيع لبيع وتخزين واملحافظة على جودة
املنتجات .وجميع املنتجات املنتجة من قبل ال�سعودية للبوليمرات �سيتم نقلها مبا�شرة ب�سعر يحدد على �أ�س�س جتارية �إىل �شركة التوزيع .وتكون �شروط الدفع
الآجل املمنوحة من قبل ال�سعودية للبوليمرات �إىل �شركة التوزيع متوافقة مع ممار�سات ال�سوق وب�شروط دفع ت�صل �إىل معدل � 60إىل  90يوم ًا.
ويف هذا اخل�صو�ص ،ف�إن �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز (� )CPCISستقدم الدعم الت�سويقي ل�شركة التوزيع بنا ًء على عمولة حمددة .و�ست�ؤ�س�س
عالقة وكالة بني �شركة التوزيع و�شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز على الأ�س�س التالية:
6 6وكالة غري ح�صرية للبيع يف ال�شرق الأو�سط
6 6وكالة ح�صرية للمبيعات الدولية
وتباع منتجات السعودية للبوليمرات عبر القنوات التالية:
6
6
6

6ال�سوق املحلي
�6سوق ال�شرق الأو�سط
6الأ�سواق العاملية

السوق المحلي

�سوف تكون ال�سعودية للبوليمرات م�سئولة يف الأ�سا�س عما يلي:
6 6املنتجات امل�ستهلكة داخلي ًا �ضمن ال�سعودية للبوليمرات.
6 6املنتجات املباعة �إىل �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س.
6 6املنتجات املباعة �إىل اي عميل داخل اململكة العربية ال�سعودية.
سوق الشرق األوسط

�ستتم تغطية �أ�سواق ال�شرق الأو�سط من قبل �شركة التوزيع .و�سيكون ل�شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز ( )CPCISوكالة غري ح�صرية مع ال�سعودية
للبوليمرات لدعم جهود البيع .هذه الوكالة �سوف تتيح ل�شركة التوزيع ببيع منتجات ال�سعودية للبوليمرات من خالل �شركات التوزيع يف ال�شرق الأو�سط
بالإ�ضافة �إىل �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز (.)CPCIS
األسواق الدولية

�ستقوم �شركة التوزيع بخدمة الأ�سواق العاملية .و�سيكون ل�شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز ( )CPCISوكالة ح�صرية من موزع ال�سعودية للبوليمرات
لتوزيع هذه املنتجات .وهذا �سوف ي�ضمن ب�أن تدخل �شركة التوزيع الأ�سواق الدولية مع اال�ستفادة من قاعدة عمالء �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز
( )CPCISالدولية الوا�سعة.
ووفق ًا التفاقية مبيعات ال�سعودية للبوليمرات وخماطر االئتمان املربمة بني ال�سعودية للبوليمرات و�شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز ف�إن �شيفرون
فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز (� )CPCISسوف ت�ضمن لل�سعودية للبوليمرات ،وفق �شروط معينة:
6 6دفع �شركة التوزيع املبالغ امل�ستحقة يف حينها لل�سعودية للبوليمرات فيما يتعلق مبنتجاتها والتي ي�ستلمها موزع ال�سعودية للبوليمرات مبوجب اتفاقية
التوزيع الرئي�سية لل�سعودية للبوليمرات.
6 6ال�شراء ب�سعر ال�سوق لأي من منتجات ال�سعودية للبوليمرات والتي (�أ) مل ت�ستلمها �شركة التوزيع� ،أو (ب) مل يتم بيعها مبا�شرة من قبل ال�سعودية
للبوليمرات يف اململكة العربية ال�سعودية.
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7شحن المنتج والتسليم

�سيتم نقل كل من منتجات البويل ايثلني والبويل بروبلني والبويل �ستايرين �إىل الدمام �أو جدة ل�شحنها �إىل �أ�سواق العامل .و�سيتم ا�ستخدام الإنتاج من الهك�سني
 1يف �إنتاج البويل ايثلني مب�شروع ال�سعودية للبوليمرات و�سيتم ت�سويق الكميات الفائ�ضة �إىل منتجي البويل ايثلني الآخرين يف اململكة العربية ال�سعودية.777

7التأمين

مشروع السعودية للبوليمرات – التأمين خالل فترة اإلنشاء:

�سيكون الت�أمني على ال�سعودية للبوليمرات وفق القوانني والأنظمة ال�سعودية .وقد مت ت�أمني ال�سعودية للبوليمرات خالل فرتة الإن�شاء لدى ال�شركة ال�سعودية
الفرن�سية للت�أمني التعاوين واملعروفة كذلك (بـ�أليان�س ال�سعودي الفرن�سي) .وقد �أعادت �أليان�س ال�سعودي الفرن�سي الت�أمني على جزء كبري من املخاطر لدى
�شركات اعادة الت�أمني الدولية  .ومن املتوقع �أن جتري ترتيبات مماثلة لفرتة الت�شغيل �سوا ًء كان ذلك لدى �أليان�س ال�سعودي الفرن�سي �أو غريهم من امل�ؤمنني
املرخ�ص لهم يف اململكة العربية ال�سعودية.
واعتبار ًا من االول من ابريل 2008م وحتى تاريخ �إجناز امل�صنع كما هو حمدد يف عقود الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات والإن�شاءات ذات ال�صلة ح�صلت ال�سعودية
للبوليمرات على الت�أمني التايل للم�شروع:
1 .1ت�أمني على الإن�شاء يغطي جميع املخاطر من الأ�ضرار �أو اخل�سائر املادية للم�شروع – وفق اال�ستثناءات والقيود العادية واملعتادة للم�شاريع من هذا
النوع.
2 .2ت�أمني �ضد م�سئولية الغري يغطي جميع العمليات الت�شغيلية مبا يف ذلك امل�سئولية التعاقدية ،وامل�سئولية عن املنتجات ،والتلوث املفاجئ والعار�ض.
و�سوف يطلب من مقاويل عقود الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات والإن�شاءات:
6 6الت�أمني على تعوي�ض العمال �أو نظام م�شابه يغطي موظفي املقاول.
6 6ت�أمني �ضد م�سئولية الغري يغطي م�سئولية املقاول النا�شئة عن �إن�شاء امل�شروع.
مشروع السعودية للبوليمرات – تأمين مرحلة التشغيل

يبد�أ من تاريخ �إجناز امل�صنع �أو من تاريخ انق�ضاء الت�أمني خالل فرتة الإن�شاء ،وتعتزم ال�سعودية للبوليمرات يف احل�صول على الت�أمني التايل:
6 6ال�ضرر للممتلكات (مبا يف ذلك تعطل الآليات واملعدات)
6 6انقطاع العمل
6 6م�سئولية الغري
6 6الت�أمني ح�سبما يتطلبه القانون
6 6ت�أمني �ضد ال�ضرر الناجت عن الإرهاب عن طريق �شركات ت�أمني منا�سبة ،ح�سب املتوفر يف �سوق الت�أمني التجاري لكي يغطي ال�ضرر للممتلكات ح�سب
ال�شروط املتاحة للم�شاريع من الطبيعة ذاتها يف اململكة العربية ال�سعودية.
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7البيئة والسالمة

�أخذت ال�سعودية للبوليمرات يف احل�سبان امل�سئولية البيئية وال�صحية.
البيئة:

�إن ت�صميم م�شروع ال�سعودية للبوليمرات ي�ستخدم املعايري النظامية للهيئة امللكية للجبيل وينبع والهيئة العربية ال�سعودية العليا للأمن وال�سالمة ال�صناعية.
وي�ضاف �إىل ذلك ف�إن ت�صميم م�شروع ال�سعودية للبوليمرات �سوف ي�أخذ بعني االعتبار �سالمة العمال واملجتمع واحلفاظ على البيئة .و�سوف تقوم ال�سعودية
للبوليمرات بعمليات الت�شغيل مب�س�ؤولية اجتماعية وعلى معايري �أخالقية لتحمي ال�صحة ،وال�سالمة ،والبيئة .ولدعم هذه ال�سيا�سة ف�إن م�شروع ال�سعودية
للبوليمرات �سوف:
6 6تدمج ال�سالمة وال�صحة واحلماية البيئية يف كل جمال من �أن�شطة العمل.
6 6تلتزم بجميع قوانني �أو �أنظمة ال�سالمة واحلريق وال�صحة والبيئة.
6 6تتبع املعايري ذات ال�صلة واملمار�سات الهند�سية املمتازة ومبادئ �إدارة املخاطر للقيام ب�أن�شطة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية يف مراعاة ال�سالمة واحلماية
�ضد احلريق وال�صحة والبيئة ب�شكل م�سئول .وينطبق هذا بالتحديد على ت�صميم و�إن�شاء املرافق اجلديدة �أو التعديالت على القائم منها.
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السالمة

�سيتم و�ضع خطة �إدارية لل�سالمة و�سوف ت�ضم املعايري التنظيمية للهيئة امللكية للجبيل وينبع والهيئة العربية ال�سعودية العليا للأمن وال�سالمة ال�صناعية.
وتتوقع ال�سعودية للبوليمرات �إتباع نظام �إدارة عمليات يحتوي على املبادئ الت�شغيلية ل�شيفرون فيليب�س كيميكال والتي ت�شمل الإر�شادات ال�صارمة لل�صحة
وال�سالمة والبيئة .و�سوف ي�شمل نظام �إدارة عمليات �شيفرون فيليب�س تقييم ًا للمخاطر وخماطر الت�شغيل وتخفيفها ،و�إجراءات الت�شغيل الآمن ،التفتي�ش
واملعاينات املتعلقة بال�سالمة وال�صحة ،ومراقبة الأداء ال�صحي العام والرقابة الطبية ،والإبالغ عن الأخطار ،والتحقيق يف احلوادث وتوثيق الإجراءات
الت�صحيحية ،وبرامج التحفيز ،وتدريب املوظفني ،ومعدات احلريق وال�سالمة ،و�إجراءات اال�ستجابة للطوارئ ،والتوعية بال�سالمة ،ومتارين التنقل يف املوقع
عند وقوع احلوادث الكارثية ،و�سوف ت�شمل كذلك توثيق التدريب والتقارير الإح�صائية عن احلوادث.
وخالل ت�صميم و�إن�شاء امل�صنع �سيتم �شراء جميع املعدات وتركيبها لتتوافق مع معايري ال�سالمة الدولية للتكرير و البرتوكيماويات.
و�سيقوم فريق من اخلرباء من �شيفرون فيليب�س ومهند�سني متعاقدين با�ستعرا�ض مكثف لت�صميم العملية والإجراءات املبا�شرة للحد من املخاطر على �سالمة
العملية .و�سيكون مطلوب ًا من جميع املقاولني تطوير وتنفيذ برنامج �سالمة كامل ل�صالح موظفيهم ومقاوليهم من الباطن.
جميع املواد الغري مرغوب بها حتول اىل وقود ي�ستخدم يف ت�سخني املفاعالت  ،و بالن�سبة لبع�ض املواد ال�ضارة والتي ال ميكن الإ�ستفاده منها فيتم حرقها عن
طريق نظام االحرتاق  .تعتمد طاقة االحرتاق على حجم مايتم توليدة �أثناء عمليات الت�صنيع واخلوا�ص الطبيعية لالنبعاثات واحليز املتاح لالحرتاق  .نظام
االحرتاق الكلى يجب ان يت�ألف من �أكرث من نظام احرتاق فردي من �أجل ف�صل الت�صريفات واالنبعاثات املحتملة واحل�صول على ت�صميم جمدي اقت�صادي ًا
وبتكاليف معقولة.
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7العالمات التجارية وبراءات االختراع

ال متتلك ال�شركة �أي عالمات جتارية م�سجلة وال براءات اخرتاع با�سمها ،ولكن ال�شركات التابعة �ست�ستفيد بقدر كبري من حمفظة امللكية الفكرية اخلا�صة
ب�شيفرون فيليب�س ،وذلك من خالل الرتاخي�ص والعقود بهذا اخل�صو�ص .متتلك �شيفرون فيليب�س حالي ًا �أكرث من  2.500براءة اخرتاع حملية ودولية.
ومن خالل عقد ا�ستخدام التقنية بني ال�شركة و امل�شروع ف�إن تكلفة ا�ستخدام العالمات التجارية والرباءات �سوف ت�ضاف �إىل امل�شروع.
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7البحث والتطوير

نظر ًا لكون �شيفرون فيليب�س �شريك رئي�سي يف امل�شروع� ،سوف ت�ستفيد ال�سعودية للبوليمرات من البحوث والتقنية الرئي�سة اخلا�صة ب�شيفرون فيليب�س والتي
يقودها علماء يف جماالت البحوث ويدعمها فريق من املهند�سني والكيميائيني من غري مقابل �إال يف حالة طلب بحث خا�ص لل�شركة ف�سوف تدفع ال�شركة
تكاليف الدرا�سة والبحث .ويعمل لدى �شيفرون فيليب�س يف الوقت الراهن قرابة  330من العلماء والباحثني واملهند�سني املتفرغني لتقدمي االبتكارات و�إجناز
االخرتاعات ،وذلك يف مراكز البحوث ال�ستة التابعة لها وهي:
6 6مركز بارت ل�سفيل للبحوث والتقنية  )BRTC( -بارت ل�سفيل� ،أوكالهوما.
6 6مركز كنج وود للتكنولوجيا  )KTC( -كنج وود ،تك�سا�س.
6 6مركز ماريتا للتقنية والبحوث  )MTC( -ماريتا� ،أوهايو.
6 6مركز �أوراجن للتقنية � )OTC( -أوراجن ،تك�سا�س.
6 6مركز تركيب وتطوير املنتجات البال�ستيكية � )PCDC( -سنغافورة.
6 6خمترب تي�سنديرلو ل�ضبط اجلودة  -ت�سينديرلو ،بلجيكا
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7أدارة المخاطر

�إنَ ال�سعودية للبوليمرات مدركة للمخاطر املرتبطة ب�أعمال ال�شركات التابعة واملحددة يف الق�سم اخلا�ص باملخاطر من هذه الن�شرة �ص  .3وقد حددت
ال�سعودية للبوليمرات هذه املخاطر بالتعاون مع �شيفرون فيليب�س بناء على خربة الأخرية يف تطوير وت�شغيل م�صانع �أخرى للبرتوكيماويات وعلى فهمها ل�سوق
البرتوكيماويات .وتعتقد ال�سعودية للبوليمرات �أن ب�إمكانها وبالتعاون مع �شيفرون فيليب�س تطبيق عمليات لإدارة املخاطر والتعامل معها حيث تدعو احلاجة،
وذلك بو�ضع خطط معاجلة وعمل ،مبن َية على فر�ضيات يتم تطويرها بجهد م�شرتك.
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7تمويل المشروع

7 777-77تكلفة المشروع والتمويل
تبني اجلداول �أدناه تكاليف امل�شروع التقديرية وم�صادر التمويل مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات خالل فرتة الأعمال الهند�سية والإن�شاء املجدولة لإجناز م�شروع
ال�سعودية للبوليمرات� .إن موعد �إجناز م�شروع ال�سعودية للبوليمرات هو  31دي�سمرب 2011م.
7 777-77استخدامات التمويل
( لودجدجدجاستخدامات التمويل

اال�ستخدام
الأ�صول الر�أ�سمالية (العقود الهند�سية ،امل�شرتيات ،و الإن�شاءات)
ر�سوم متويل وتعهد
فوائد بنكية على القرو�ض �أثناء الإن�شاء
احتياطي خدمة الديون
ح�ساب الإيرادات
ح�ساب خم�ص�ص ال�ضريبة
اقتطاع �ضريبي  -قبل انتهاء تنفيذ امل�شروع
ر�أ�س املال العامل
�إجمايل اال�ستخدامات

�آالف الرياالت
16.361.524
318.971
1.765.596
587.825
471.911
37.500
48.148
1.216.955
20.808.429

الن�سبة املئوية %
78.63
1.53
8.49
2.82
2.27
0.18
0.23
5.85
100.00

الأ�صول الر�أ�سمالية حتتوي على م�صروفات التكاليف الهند�سية و الإن�شائية  ،و ر�أ�س املال العامل �سوف ي�ستخدم يف متويل التكاليف الت�شغيلية يف الأ�شهر الأوىل
من بداية الت�شغيل  .ر�سوم متويل وتعهد �سوف يغطي الدفعات الأوىل ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وبنك ال�صادرات الأمريكي و �صندوق اال�ستثمارات
العامة وكذلك البنوك التجارية .فوائد بنكية يف فرتة الإن�شاء وهي مامتثل العموالت البنكية على القرو�ض والت�سهيالت  .احتياطي خدمة الديون وهي العموالت
البنكية على القرو�ض والت�سهيالت يف فرتة ال�شهور الأوىل من اكتمال امل�شروع  .ح�ساب الإيرادات �سوف ي�ستخدم يف تكاليف ال�صيانة يف فرتة بداية امل�شروع .
ح�ساب االقتطاع ال�ضريبي و الزكاة �سوف ي�ستخدم يف دفع م�ستحقات الزكاة
7 777-77مصادر التمويل
( لودجدجدجمصادر التمويل

امل�صادر
التمويل الر�أ�سمايل والقرو�ض التالية اال�ستحقاق•

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
�صندوق اال�ستثمارات العامة
بنوك جتارية
بنك ال�صادرات الأمريكي ()US EXIM
جمموع الديون
جمموع امل�صادر

�آالف الرياالت
7.350.000
1.200.000
3.000.000
7.045.929
2.212.500
13.458.429
20.808.429

الن�سبة املئوية
35.32
5.77
14.42
33.86
10.63
64.68
100.00

•�سوف يتم التمويل عن طريق امل�صادر الر�أ�سمالية من قبل الطرفني ,برتوكيم مببلغ اجمايل قدره  4777,5مليون ريال �سعودي وذلك كح�صيلة �صايف
متح�صالت االكتتاب و�شيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات مببلغ اجمايل قدره  2572,5ريال �سعودي وبالتايل �سيكون جمموع التمويل الآتي عن طريق
امل�صادر الر�أ�سمالية  7350مليون ريال �سعودي.
وجتدر الأ�شاره اىل انه قد مت �ضخ مبلغ  1470مليون ريال �سعودي مابني ر�أ�س مال مبا�شر يف ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات وقرو�ض م�ساندة و�سيتم �ضخ الباقي
وقدره  5880مليون ريال �سعودي على مراحل عطفا على احتياج امل�شروع للتمويل.
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تمويل بنك الصادرات األمريكي ()US EXIM

�أبرم بنك ال�صادرات الأمريكي اتفاقية لتقدمي �ضمانات مالية مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات مببلغ  2.212مليون ريال �سعودي وذلك للح�صول على قرو�ض
�إ�ضافية من البنوك التجارية  .يبد�أ تاريخ ال�سداد من الربع الثاين من العام  2012م وينتهي يف نهاية الربع الرابع من العام  2021م .
صندوق التنمية الصناعية السعودي

�أبرم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي اتفاقية متويل بتاريخ  1429/11/27هـ مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات مببلغ  1.200مليون ريال �سعودي  .تبد�أ عملية
ال�سداد يف الربع الرابع من العام  2013م وتنتهي يف نهاية الربع الثاين من العام  2020م .
صندوق االستثمارات العامة

�أبرم �صندوق اال�ستثمارات العامة اتفاقية متويل بتاريخ  1429/12/26هـ مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات مببلغ  3000مليون ريال �سعودي  .يبد�أ ال�سداد يف الربع
الثاين من العام  2013م وينتهي يف نهاية الربع الرابع من العام  2019م .
البنوك التجارية

�أبرمت جمموعة من البنوك ال�سعودية والإقليمية والدولية اتفاقية متويل يف �شهر �أبريل من العام  2008م هـ مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات مببلغ  7.046مليون
ريال �سعودي .تاريخ بداية ال�سداد �سوف يكون يف الربع الثاين من العام 2012م وتنتهي يف نهاية الربع الرابع من  2021م
( لودجدجدجالقروض

املقر�ض
البنوك التجارية (حملية ودولية)
بنك ال�صادرات الأمريكي
�صندوق الإ�ستثمارات العامة ال�سعودي
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

قيمة الأقرا�ض (ماليني الرياالت)
7.046
2.212
3.000
1.200

تاريخ بداية ال�سداد
الربع الثانى 2012م
الربع الثانى 2012م
الربع الثانى 2013م
الربع الرابع 2013م

تاريخ الإنتهاء من ال�سداد
الربع الرابع 2021م
الربع الرابع 2021م
الربع الرابع 2019م
الربع الثاين 2020م

جدول املبالغ امل�ستخدمة للت�سهيالت حتى تاريخ  31مار�س 2009م ب�أالف الرياالت
( لودجدجدجالمبالغ المستخدمة للتسهيالت

م�ضمون برهن
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
�صندوق اال�ستثمارات العامة
بنوك جتارية
بنك ال�صادرات الأمريكي ()US EXIM
التمويل الر�أ�سمايل والقرو�ض تالية الإ�ستحقاق
جمموع املبالغ

•1.200.000

1.200.00

غري م�ضمون برهن

�إجمايل القرو�ض
والت�سهيالت امل�ستخدمة
0
615.000

�إجمايل القرو�ض
والت�سهيالت املعلنة
1.200.000
3.000.000

7.046.000
2.212.000
7.350.000
19.608.000

2.831.000
460.500
1.462.000
5.369.000

7.046.000
2.212.000
7.350.000
20.808.000

3.000.000

• رهن ممتلكات امل�شروع ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي كما ن�صت اتفاقية التمويل
تقدر التكاليف الإجمالية لتطوير م�شروع ال�سعودية للبوليمرات حالي ًا بحوايل  20.808مليون ريال �سعودي� ،سيتم متويل  7.350( %35مليون ريال �سعودي)
منها من خالل م�صادر ر�أ�سمالية و 13.458( %65مليون ريال �سعودي) بوا�سطة الديون .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن  22.5مليون ريال �سعودي �سي�ستخدم للر�سوم
وم�صاريف الطرح ،مبا يف ذلك ر�سوم امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب وامل�ست�شارين القانونيني للطرح وامل�ست�شار القانوين ملتعهد التغطية واملحا�سب القانوين
وم�ست�شار ال�سوق بالإ�ضافة �إىل م�صاريف تعهد التغطية وامل�صاريف الأخرى املت�صلة بالطرح،و�سيتم �سدادها من متح�صالت االكتتاب.
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7 777-77التزام بالتمويل عن طريق المصادر الرأسمالية
�سوف تقدم  %35من تكاليف م�شروع ال�سعودية للبوليمرات من م�صادر ر�أ�سمالية ،علما ب�أن امل�صادر الر�أ�سمالية ت�شري �إىل الأنواع التالية من التمويل:
1 .1لقد مت �ضخ  93.75مليون ريال من برتوكيم و 93.75مليون ريال من �شيفرون فيليب�س لكي يتم ت�أ�سي�س �شركة ال�سعودية للبوليمرات بر�أ�س مال 187.5
مليون ريال �سعودي .
2 .2بعد االكتتاب �سوف ت�ضخ برتوكيم مبلغ  80.21مليون ريال لكي ترفع ح�صتها من  %50يف م�شروع ال�سعودية للبوليمرات اىل  ، %65حيث �سيكون حم�صلة
جمموع ر�أ�س املال املدفوع  267.7مليون ريال .
3 .3برتوكيم قدمت حتى الآن  641.25مليون ريال كقرو�ض م�ساندة (بدون عمولة) وكذلك �شيفرون فيلب�س قدمت نف�س املبلغ  .حم�صلة القرو�ض امل�ساندة
الكلية حاليا  1.282.5مليون ريال  .بعد االكتتاب �سوف ت�ضخ برتوكيم  547.1مليون ريال كقرو�ض م�ساندة حتى ترفع ن�سبتها يف متلك امل�شروع من %50
اىل  %65وتكون حم�صلة القرو�ض امل�ساندة بالإجمايل  1.829.6مليون ريال .
4 .4بعد ذلك� ،سيقوم ال�شركاء بتمويل باقي ح�ص�صهم يف ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،ب�شكل تدريجي ،وبنف�س التوزيع التنا�سبي مللكيتهم (برتوكيم / %65
�شيفرون  ،)%35مابني متويل ر�أ�سمايل وقرو�ض م�ساندة� ،إىل ان يتم الوفاء الكامل بالتمويل ،والبالغة قيمته  7.350مليون ريال .
5 .5قرو�ض م�ساندة (بعمولة) من الراعني �شركة �شيفرون فيليب�س العربية و املجموعة ال�سعودية مببالغ مت�ساوية كافية لتمويل التكاليف الزائدة للم�شروع
والتي مل متول من قبل امل�صادر الر�أ�سمالية ال�سابق ذكرها �أو من الدين .ويحق لبرتوكيم ،ولكن دون التزام منها ،امل�شاركة يف �إعطاء القرو�ض امل�ساندة
لتغطية زيادات التكلفة ،والتي �ستخف�ض ب�شكل مت�ساوي التزامات �شركة �شيفرون فيليب�س العربية واملجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي لإعطاء
قرو�ض م�ساندة لتغطية زيادات التكلفة.
6 .6الإيرادات املح�صلة من عمليات م�شروع ال�سعودية للبوليمرات وامل�ستخدمة لتغطية تكاليف امل�شروع �إىل حني �إجناز م�شروع ال�سعودية للبوليمرات.
�7 .7أ�صدرت برتوكيم خطاب اعتماد مقوم بالدوالر جلميع املقر�ضني بقيمة  2812.5مليون ريال ( 750مليون دوالر) .و�سوف يتم الغاء هذا الإعتماد حال
اكتمال متويل ر�أ�س مال برتوكيم بالكامل .
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8متحصالت االكتتاب

تقدر املتح�صالت الإجمالية لالكتتاب بـ  2.400.000.000مليون ريال �سعودي منها  22.5مليون ريال �سعودي تخ�ص�ص للر�سوم وم�صاريف الطرح ،مبا يف
ذلك ر�سوم امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب وامل�ست�شارين القانونيني للطرح وامل�ست�شار القانوين ملتعهد التغطية واملحا�سب القانوين وم�ست�شار ال�سوق بالإ�ضافة
�إىل م�صاريف تعهد التغطية وامل�صاريف الأخرى املت�صلة بالطرح.
�سوف ت�ستخدم متح�صالت االكتتاب لتمويل ح�صة برتوكيم يف ال�سعودية للبوليمرات ولتمويل م�صاريف برتوكيم خالل مرحلة �إن�شاء امل�شروع .و�سوف تكون
ال�سعودية للبوليمرات مملوكة من قبل برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية التي تقوم بت�شغيلها �شيفرون فيليب�س ال�سعودية .و�سيكون تكلفة م�شروع ال�سعودية
للبوليمرات  20.808مليون ريال �سعودي مبا فيها تكاليف عقود الإن�شاء وتكلفة التطوير وتكاليف التمويل خالل فرتة الإن�شاء وامل�صاريف الطارئة .ومن املتوقع
�أن تغطي معظم تكاليف امل�شروع بن�سبة  7.350( %35مليون ريال �سعودي) من امل�صادر الر�أ�سمالية و 13.458( %65مليون ريال �سعودي) �سيتم متويله من
خالل قرو�ض من م�ؤ�س�سات حكومية و�شبه حكومية وبنوك جتارية �سعودية ودولية كما هو مو�ضح يف �ص47
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9سياسة توزيع األرباح

تنوي برتوكيم توزيع �أرباح على امل�ساهمني بهدف رفع م�ستوى القيمة اال�ستثمارية مل�ساهمتهم يف ال�شركة وذلك بناء على �أرباح برتوكيم وو�ضعها املايل وحالة
ال�سوق واملناخ االقت�صادي العام وغري ذلك من العوامل ،مبا يف ذلك قيود طبقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،وكذلك �أي اعتبارات قانونية ونظامية �أخرى .و�سوف
توزع الأرباح بالريال ال�سعودي.
وبالرغم من �أن برتوكيم تعتزم توزيع الأرباح على امل�ساهمني� ،إال �أن برتوكيم ال تعطي �أي ت�أكيد بدفع تلك الأرباح �أو �أي ت�أكيد ب�ش�أن قيمة الأرباح التي تنوي
توزيعها يف �أي �سنة من ال�سنوات .ولن يتم توزيع �أي �أرباح قبل �إمتام امل�شروع ويخ�ضع توزيع الأرباح بعد اكتمال امل�شروع �إىل قيود معينة واردة يف عقود
التمويل.
و�سيحق لأ�صحاب الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،احل�صول على �أرباح معلنة من برتوكيم من تاريخ بداية االكتتاب العام يف �أ�سهم االكتتاب وخالل ال�سنوات املالية
التالية.
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1القوائم المالية

إقرارات مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية
6

6
6

6يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ما يلي :املعلومات املالية التي قدمت يف هذه الن�شرة قد ا�ستخرجت بدون �أي تعديل جوهري من القوائم املالية املراجعة
من مراجعي احل�سابات
َ
�6إن القوائم املالية املراجعة قد مت �إعدادها وفقا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
6مل يحدث �أي تغيري جوهري �سلبي يف املركز املايل لبرتوكيم منذ �إ�صدار البيانات املالية الأخرية املراجعة من مراجعي احل�سابات.
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1المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

1111

1لمحة تاريخية عن المجموعة

ت�أ�س�ست املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ك�شركة م�ساهمة �سعودية وفقا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ومبوجب ال�سجل التجاري رقم
 1010139946ال�صادر يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1416/08/10هـ املوافق 1996/01/01م).
يبلغ �إجمايل ر�أ�س مال املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي  4.500.000.000ريال �سعودي موزعة على � 450.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها
 10رياالت لل�سهم الواحد.
تعترب املجموعة ال�سعودية يف الوقت الراهن واحدة من �أكرب املجموعات ال�صناعية الرائدة يف �إر�ساء قاعدة قوية لل�صناعات البرتوكيماوية املتقدمة يف
اململكة العربية ال�سعودية والتي حتتاج �إىل ر�أ�س مال عايل .و�سوف تعمل املجموعة ال�سعودية على توفري املواد اخلام الالزمة لل�صناعات الأخرى املعتمدة على
منتجاتها ب�سعر تناف�سي .ومن �ش�أن ذلك �إيجاد الفر�ص وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص واال�ستثمار يف الأعمال التجارية املربحة والآخذة باالت�ساع يف جمال
البرتوكيماويات.
ومتلك املجموعة ال�سعودية  ٪50من �أ�سهم �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س ،وكل منهما �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة قائمة
وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية.
1111

1المساهمون

املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي هي �شركة م�ساهمة عامة متداولة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية منذ �شهر فرباير 2004م .والأطراف التالية هم ابرز
امل�ساهمني يف ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة-:
( لودجدجدجالمساهمون الذين تزيد ملكيتهم عن .%5

امل�ساهمون
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
علي عبد اهلل �إبراهيم اجلفايل

امل�صدر :املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي

1111

عدد الأ�سهم (باملاليني)
47.7
28.35

ن�سبة امللكية %
٪10.6
٪6.3

ر�أ�س املال (ماليني الرياالت)
477
283.5

1رسالة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

تطوير وتعزيز القاعدة ال�صناعية يف اململكة العربية ال�سعودية يف جمال �صناعة البرتوكيماويات على وجه اخل�صو�ص .والعمل على �إعطاء الفر�صة املنا�سبة
للقطاع اخلا�ص للدخول يف �صناعات �أخرى با�ستخدام ال�صناعات البرتوكيماوية.
1111

1مشاريع الرعاة (شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس(

1 111111شركة شيفرون فيليبس السعودية
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية هي �شركة متلكها كل من املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات بن�سبة
 ٪50لكل منهما.
ويبلغ ر�أ�س مال �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية  655مليون ريال �سعودي وتعمل مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2055003839ال�صادر يف مدينة اجلبيل بتاريخ
1417/02/22هـ املوافق (1996/7/8م).
تعترب �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية �أول ا�ستثمار رئي�سي للقطاع اخلا�ص يف ال�صناعات الأ�سا�سية يف اململكة العربية ال�سعودية.
با�شرت �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية عملياتها التجارية يف �شهر يناير 2000م .وبا�ستخدام ال�شركة لتقنية �أروماك�س® اخلا�صة ب�شركة �شيفرون فيليب�س.
تعترب �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية واحدة من ال�شركات العاملية التي تنتج البنزين ب�أقل تكلفة .وتتم معاجلة مادة البنزين ب�شكل �أكرب لإنتاج مادة
ال�سيكلوهك�سان من خالل مزجها مع الهيدروجني الذي تنتجه وحدة تكنولوجيا �أروماك�س.
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وقامت �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية ب�إجراء تو�سعة لعملياتها لزيادة القدرات الت�شغيلية لل�شركة (م�شروع تو�سعة �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية) ورفعت
طاقتها الإنتاجية من البنزين من � 500إىل � 835ألف طن �سنويا.
ويرجع �سبب الزيادة يف �إنتاج البنزين �إىل توفر مادة لقيم �إ�ضافية بالإ�ضافة �إىل تنفيذ تو�سعة الأروماك�س والتح�سني للمواد الناجتة واملرتبطة مع املحفز ()II
لتقنية �أروماك�س ®-والقدرة على تو�سيع وحدات املعاجلة الرئي�سية لدى �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية .وللمحافظة على دورات حياة للمحفز قابلة
للمناف�سة �سيتم �إ�ضافة مفاعل �سابع من تكنولوجيا �أروماك�س® لوحدة الت�صنيع مع بع�ض التعديالت والتح�سينات على بع�ض معدات العمل التي يتم اختيارها.
( لودجدجدجالقدرات التشغيلية لشيفرون فيليبس السعودية

القدرة الت�شيغلية ل�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية� ،ألف طن يف ال�سنة
البنزين
مادة ال�سايكلوهك�سان
مزيج وقود املحركات

قبل التو�سعة
500
290
385

ما بعد التو�سعة
835
290
804

�سوف يتم بيع وقود املحركات والبنزين داخل منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي بينما �سي�ستمر ت�صدير مادة ال�سيكلوهك�سان لبيعها يف البلدان الأوروبية يف
املقام الأول.
ت�ستخدم �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية ب�شكل مبا�شر نحو  170موظفا وتتعاقد مع  90موظفا �آخرين بدوام كامل .وتلتزم �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
مبوا�صلة عملية ال�سعودة لزيادة عدد ال�سعوديني العاملني يف من�ش�آتها حيث تبلغ ن�سبة ال�سعوديني بني املوظفني يف الوقت احلا�ضر  %72من جمموع العاملني.
وللم�صنع حاليا �سجل ممتاز يف جماالت الإنتاج واملحافظة على البيئة وال�سالمة العامة .وت�صنف الهيئة امللكية للجبيل وينبع �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
كمجموعة �صناعية رائدة يف االمتثال ل�سالمة البيئة وال�سالمة العامة.
1 111111شركة الجبيل شيفرون فيليبس
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة بر�أ�س مال يبلغ  300.000.000مليون ريال وتعمل مبوجب �سجل جتاري رقم 2055005901
�صادر يف مدينة اجلبيل بتاريخ 1424/06/25هـ (املوافق  2003/08/24م).
بلغت تكلفة م�شروع م�صنع �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س  4.545مليون ريال .وقد انتهت م�ؤخرا �أعمال بناء امل�صنع و يعمل امل�صنع حاليا بكامل طاقته
الإنتاجية.
و�ستكون املنتجات امل�صنعة والتي �سيتم ت�سويقها من امل�صنع هي ال�سلع الأ�سا�سية امل�ستخدمة عامليا يف جمموعة وا�سعة من ال�سلع ال�صناعية واال�ستهالكية.
المنتجات الرئيسية للمصنع هي:

� .1ستايرين �أحادى.
 .2مادة الربوبلني
يتم دمج مادة االيثلني املخففة واملنتجة يف وحدة الأوليفينات مع البنزين الذي تورده �شركة �شيفرون ال�سعودية لإنتاج � 777ألف طن �سنويا من مادة ايثيل البنزين
با�ستخدام طريقة مثبتة جتاري ًا يف معاجلة و�إنتاج االيثلني املخفف .لكي تنتج وحدة ال�ستايرين كمية ت�صل �إىل � 750ألف طن �سنويا من مادة ال�ستايرين.
( لودجدجدجحجم إنتاج شركة الجبيل شيفرون فيليبس

املنتج
م�شروع الربوبلني
مادة ال�ستايرين االحادى

الطاقة الإنتاجية اال�سمية (طن�/سنويا) حجم الت�شغيل املتوقع (طن�/سنويا) حجم الإنتاج املرخ�ص من الهيئة
العامة لال�ستثمار (طن�/سنويا)
()5
()4
� 300ألف طن �سنويا
� 150ألف طن �سنويا
� 150ألف طن �سنويا
مليون طن �سنويا
� 750ألف طن �سنويا
� 775ألف طن �سنويا

انطالقا من �إ�سرتاتيجيتها الت�سويقية ،تعتزم �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س بيع املنتجات التالية يف اململكة العربية ال�سعودية وال�شرق الأو�سط ب�شكل رئي�سي:
 - 1ال�ستايرين
 - 2مادة البوليمر املعادلة للرب وبيلني
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منتجات �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س امل�صدرة خارج ال�شرق الأو�سط �سوف تدار ح�صريا بوا�سطة �أحد ال�شركات التابعة ل�شيفرون فيليب�س كيميكال وهى �شركة
�شيفرون فيليب�س كيميكال الدولية لبيع املنتجات الكيماوية �إل�.إل�.سى اململوكة بالكامل من قبل �شيفرون فيليب�س كيميكال ( .)CPCويركز الربنامج الت�سويقي
ل�شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال الدولية لبيع املنتجات الكيماوية �إل�.إل�.سى على الأ�سواق املتنامية يف ال�شرق الأق�صى و�أوروبا لت�سويق تلك املنتجات.
يتوىل �إدارة �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س جمل�س مديرين م�ؤلف من ثمانية مديرين تنفيذيني يديرون �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س� ،أربعة منهم تعينهم
�شركة �شيفرون فيليب�س العربية و الأربعة الآخرون تعينهم املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي .ويختار ال�شركاء رئي�سا للمجل�س لرت�ؤ�س جمل�س املديرين.
 1 111111تكامل شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس والسعودية للبوليمرات:
�سيتم ت�شغيل م�شاريع �شيفرون فيليب�س ال�سعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س وال�سعودية للبوليمرات على �أ�سا�س وحدات متكاملة ل�ضمان ت�شغيل الت�صنيع بفعالية
عاليه وبتكلفة منخف�ضة قادرة على املناف�سة يف الأ�سواق العاملية ،وت�ساعد على �إن�شاء اال�ستثمارات الر�أ�سمالية امل�ستقبلية .وعلى الرغم من �أن اي من امل�شاريع
الثالثة (�شيفرون فيليب�س ال�سعودية ،واجلبيل �شيفرون فيليب�س ،وال�سعودية للبوليمرات) ي�ستطيع الوقوف لوحده من خالل �إمدادات اللقيم وت�سويق املنتجات،
�إال �أن القيمة االقت�صادية الن�سبية �سوف تعزز من خالل ت�شغيل وتكامل املرافق امل�شرتكة.
شكل  -6تكامل شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس والسعودية للبوليمرات
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�إن املجريني الرئي�سيني املوحدين بني املرفقني هما ال�ستايرين و الربوبلني� .أن وحدة ال�ستايرين اخلا�صة باجلبيل �شيفرون فيليب�س تزود وحدة البويل �ستايرين
التابعة لل�سعودية للبوليمرات ما ن�سبته  %100من اللقيم لكي يتم �إنتاج كريات البويل �ستايرين البال�ستيكية .ورغم �أن وحدة الأوليفني بت�شغيلها املعتاد تنتج
الربوبلني ب�شكل كايف لتزود وحدة البويل بروبلني ب�شكل كامل� ،إال �أن جميع الأدوات ومتديدات املوا�سري متوفرة يف حال ظهرت احلاجة للتزويد بلقيم الربوبلني
من مرافق اجلبيل �شيفرون فيليب�س .وهذا يوفر مرونة �إ�ضافية بتزويد الربوبلني من اجلبيل �شيفرون فيليب�س يف حال واجهت وحدة امليتاث�سي�س الواقعة يف
الأر�ض ال�شمالية م�صاعب ت�شغيلية� ،أو �إذا كان ت�شغيل وحدة االيثلني مبعدل منخف�ض.
ومن خالل هذه املعطيات ،ف�إن بع�ض اخلدمات العامة والبنية التحتية واخلدمات �ستكون م�شرتكة بني م�شروع ال�سعودية للبوليمرات واملرافق املوجودة لكل من
�شيفرون فيليب�س ال�سعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س (كما ن�صت اتفاقية اخلدمات امل�شرتكة �ص )64مما �سيفيد بزيادة فعالية الت�شغيل وتوفري مبالغ طائلة.
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1شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة

�شركة �شيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات املحدودة هي �شركة قائمة طبقا لقوانني برمودا ويقع مقرها الرئي�سي يف جزيرة برمودا وت�أ�س�ست بتاريخ
1993م ،وهي �شركة متتلكها �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال للكيماويات بالكامل وهي الذراع الرئي�سي ال�ستثمارات �شركة �شيفرون فيليب�س للكيماويات يف
اململكة العربية ال�سعودية ،مبا فيها �شركات امل�شاريع القائمة ،وهي �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س .وميلك كل من �شركة
�شيفرون فيليب�س العربية واملجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ن�سبة  ٪50من احل�ص�ص يف كل من �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�شركة اجلبيل
�شيفرون فيليب�س.
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1المؤسسة العامة للتقاعد

�صدر قرار جمل�س الوزراء رقم  277وتاريخ 1423/12/30هـ  ،بتحويل م�صلحة معا�شات التقاعد التي �أن�شئت عام 1378هـ مبوجب املر�سوم امللكي رقم
(1378/1/28 )271هـ (املوافق 1958/8/14م) اىل م�ؤ�س�سة عامه ،ومبوجب املادة الثانية من تنظيم امل�ؤ�س�سة ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم  3وتاريخ
1425/1/3ه ـ تتمتع امل�ؤ�س�سة بال�شخ�صية االعتبارية العامة وباال�ستقالل الإداري واملايل وميزانية م�ستقلة  ،وترتبط �إداريا بوزير املالية وهو رئي�س جمل�س
�إدارتها ،وقد كان الهدف من �إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد �إدارة جميع �شئون التقاعد يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتقوم امل�ؤ�س�سة بتطبيق جميع �أنظمة
التقاعد املدنية والع�سكرية.
وتتوىل امل�ؤ�س�سة تنفيذ نظام التقاعد ،وملجل�س الوزراء �أن يعهد �إىل امل�ؤ�س�سة بتنفيذ �أي نظام �آخر كما له �أن يعهد �إليها ب�إدارة �صناديق ادخارية للموظفني
املدنيني والع�سكريني ،كما تهدف امل�ؤ�س�سة �إىل ت�أمني مورد مايل للمتقاعدين من موظفي الدولة املدنيني والع�سكريني وامل�ستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم
الوظيفية بح�سب ما يقرره نظام التقاعد،وفقا ملبد�أ التكافل االجتماعي،وحتقيق التوا�صل بينهم وبني فئات املجتمع يف خمتلف ن�شاطاته مبا يحقق اال�ستفادة
امل�شرتكة للمتقاعدين والأفراد وامل�ؤ�س�سات.
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1المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

�صدر نظام الت�أمينات االجتماعية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م  22 /وتاريخ  1389/9/6ه ـ املوافق 1969/11/15م وطبق يف �شهر حمرم 1393هـ وطبق
فرع املخاطر املهنية يف 1402/7/1هـ وعدل النظام باملر�سوم امللكي رقم م 33/وتاريخ 1421/9/3ه ـ املوافق 2000/11/29م وبد�أ تطبيقه اعتبارا من
1422/1/1هـ املوافق 2001/4/1م.
و�أن�ش�أت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لتقوم على تطبيق �أحكام نظام الت�أمينات االجتماعية ومتابعة تنفيذه خا�صة فيما يتعلق بتحقيق التغطية الت�أمينية
الواجبة نظاما وحت�صيل اال�شرتاكات من �أ�صحاب الأعمال ،و�صرف التعوي�ضات للم�ستحقني من امل�شرتكني �أو �أفراد �أ�سرهم.
وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية هي م�ؤ�س�سة عامه لها ا�ستقاللها املايل والإداري وي�شرف عليها جمل�س �إدارة مكون من �أحد ع�شر ع�ضوا هم :وزير
العمل رئي�سا للمجل�س،وحمافظ امل�ؤ�س�سة نائبا للرئي�س ،وثالثة �أع�ضاء ميثلون وزارات العمل ،واملالية ،وال�صحة ،وثالثة �أع�ضاء من امل�شرتكني فى النظام من
ذوي الكف�آات العليا فى �أعمالهم ،وثالثة �أع�ضاء من �أ�صحاب العمل ،وتزاول امل�ؤ�س�سة ن�شاطها من خالل املركز الرئي�س وع�شرين مكتبا يف خمتلف مناطق
وحمافظات اململكة.

58

15

1ملخص االتفاقيات األساسية

1115

1اللقيم

 1 111115خطاب تخصيص اللقيم لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات
كما مت الت�أكيد عليه من �أرامكو ال�سعودية� ،أ�صدرت وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتاريخ ـ2008/07/30م خطاب متديد التخ�صي�ص �إىل املجموعة ال�سعودية
لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية حيث وافقت الوزارة على متديد التخ�صي�ص من مواد الإيثان والربوبان والغاز الالزم مل�شروع ال�شركة
ال�سعودية للبوليمرات وذلك من التاريخ املذكور �أعاله وحتى تاريخ  2009/08/31م.
ويخ�ضع التخ�صي�ص املقدم �إىل املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية �إىل تنفيذهم امل�شروع وفقا لل�شروط التالية-:
 )1نطاق امل�شروع� :ستكون بنية امل�شروع على النحو التايل:
م�صنع تك�سري الإيثان والربوبان .
�أ.
وحدة امليتاث�سي�س (.)Metathesis
ب.
م�صنع البويل ايثلني عايل الكثافة (.)HDPE
ج.
د.
م�صنع البويل ايثلني منخف�ض الكثافة اخلطي (.)LDLPE
هـ.
م�صنع الهك�سني ()Hexene
م�صنع البويل بروبلني ()PP
و.
م�صنع البويل �ستايرين متعدد الأغرا�ض ،وم�صنع البويل �ستايرين عايل التحمل.
ح.
 )2تلتزم �شركة �شيفرون فيليب�س العربية واملجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ب�إقامة م�شروع لإنتاج مادة النايلون  6،6يف اململكة العربية ال�سعودية وفقا
ملا يلي :
�أ) تطوير وتنفيذ م�شروع لإنتاج مادة النايلون  6،6بطاقة انتاجية قدرها � 50ألف طن مرتي �سنوي ًا بحد �أدنى وكذلك �إنتاج مادة حم�ض االديبيك بحد �أدنى
مقداره � 150ألف طن �سنويا .
ب) تكون التواريخ الزمنية املحددة لتنفيذ م�شروع النايلون  6.6على النحو التايل:
 .1التو�صل �إىل �إكمال و�إنهاء التمويل الالزم للم�شروع يف موعد ال يتجاوز تاريخ  30يونيو2009 ،م.
 .2تر�سية عقود الأعمال الهند�سية والإن�شاء يف موعد ال يتجاوز  31يوليو 2009م.
 .3بد�أ الإنتاج يف موعد ال يتجاوز � 30سبتمرب 2012م.
ج) �إذا مل ينفذ م�شروع النايلون  6،6وفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها �أعاله ،ف�أنه يتوجب على املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س
العربية عندئذ �أن يدفعوا فورا بناء على �إ�شعار من وزارة البرتول والرثوة املعدنية مبلغا معني �إىل �صندوق �إن�شاء و�إدارة مراكز التدريب لدعم ال�صناعات
النهائية يف اململكة ،وذلك ح�سب توجيهات وموافقة وزارة البرتول والرثوة املعدنية.
د) على املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية ال�سعي كي تقوم �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون
فيليب�س وم�شروع ال�سعودية للبوليمرات ب�إبرام اتفاقيات بيع طويلة الأجل مع امل�ستثمرين املحليني الراغبني يف �شراء املواد اخلام .ويجب �أن تكون هذه
االتفاقيات قائمة على الأ�سعار التناف�سية وال�شروط والأحكام الدارجة يف ال�سوق.
هـ) العمل على قيام �شركة برتوكيم بطرح ( )٪50من �أ�سهمها للجمهور يف اململكة على �أ�سا�س التكلفة الفعلية لتلك الأ�سهم بعد احل�صول على موافقة هيئة
ال�سوق املالية على هذا الطرح ،وا�ستخدام عائدات االكتتاب يف ح�صة �إ�ضافية يف ال�سعودية للبوليمرات بحيث متتلك برتوكيم ن�سبة  %65و�شركة �شيفرون
فيليب�س العربية ن�سبة  ٪35من ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات.12
و) و�سيكون تاريخ مبا�شرة عمل كافة الوحدات التي يت�ألف منها م�شروع ال�سعودية للبوليمرات (با�ستثناء م�شروع النايلون  )6،6يف موعد ال يتجاوز � 30سبتمرب
2011م.
� 12أ�صدرت وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتاريخ 2009/06/28م خطاب تعديل �شرط طرح �أ�سهم برتوكيم حيث وافقت الوزارة على قيام برتوكيم بتخ�صي�ص  %16,67من �أ�سهم برتوكيم لكل من
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد وطرح الباقي� ،أي ما ن�سبته  ،%16.67للجمهور و�أكدت �أن ذلك يفي مبتطلبات الفقرة رقم ( )4من خطاب التخ�صي�ص امللخ�صة يف هذه
الفقرة
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ز) يجب على املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية اال�ستمرار يف تزويد �شركة �أرامكو ال�سعودية بتقارير مرحليه ربع �سنوية
عن �سري العمل.
يظل متديد التخ�صي�ص �ساريا املفعول حتى � 31أغ�سط�س 2009م �شريطة قيام املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية
بال�سعي اجلدي لتلبية �شروط التخ�صي�ص �أعاله على نحو مر�ض .يجب �أن تكون �شروط التخ�صي�ص املذكورة �أعاله �أ�سا�سا لتمديد �آخر للتخ�صي�ص بعد تاريخ
� 31أغ�سط�س 2009م .ويتطلب تعديل ال�شروط املحددة �أعاله موافقة وزارة البرتول والرثوة املعدنية على ذلك .و�إن الإخفاق يف ال�سعي اجلدي لتلبية �شروط
التخ�صي�ص املذكورة �أعاله على نحو مر�ض رمبا ي�ؤدي �إىل قيام وزارة البرتول والرثوة املعدنية ب�إلغاء التخ�صي�ص.
1 111115اتفاقية توريد اللقيم الوسيط (اتفاقية اللقيم الخاص بشركة شيفرون فيليبس السعودية)

نطاق االتفاقية :مبوجب �أحكام اتفاقية اللقيم اخلا�ص ب�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية �ستقوم ال�سعودية للبوليمرات بتزويد الكميات املطلوبة من
منتجاتها من مادتي ( )6-Cوالغاز احلام�ض �إىل �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية مع �ضمان احلد الأدنى من الكميات املن�صو�ص عليها يف االتفاقية و�ستقوم
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية بتزويد ال�سعودية للبوليمرات باحتياجاتها من مواد ال�سيكلوهك�سان ومادة الرافينت وغاز الهيدروجني ال�صايف واملاء اخلام
مع �ضمانها توريد احلد الأدنى من الكميات املن�صو�ص عليها يف االتفاقية.
مدة االتفاقية :تبد�أ مدة االتفاقية من تاريخ  30ابريل 2008م وت�ستمر لغاية  30عاما بعد التاريخ الفعلي لنفاذ اتفاقية اللقيم اخلا�ص ب�شركة �شيفرون
فيليب�س ال�سعودية ما مل ين�ص على خالف ذلك ب�إنهائها وفقا لأحكامها .ويتم متديد االتفاقية تلقائيا ملدة خم�سة �أعوام ما مل يكن �أحد الطرفني قد �أعطى
الطرف الآخر �إ�شعارا خطيا قبل � 18شهرا على الأقل من التاريخ املقرر النتهاء املدة بعدم رغبته يف التمديد.
الإخفاق يف التوريد �أو ال�شراء :ال تتحمل ال�سعودية للبوليمرات �أو �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية اي م�س�ؤولية يف حالة الإخالل باي من التزاماتهم
ب�شروط التوريد وال�شراء مبوجب اتفاقية اللقيم اخلا�ص ب�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية ما مل يكن مثل هذا الإخالل خرقا متعمدا.
1 111115اتفاقية توريد اللقيم الوسيط (اتفاقية اللقيم الخاص بشركة الجبيل شيفرون فيليبس)

نطاق االتفاقية :مبوجب �أحكام اتفاقية اللقيم اخلا�ص ب�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س تقوم ال�سعودية للبوليمرات بتزويد �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س
بكميات خمتلفة ،رهنا بتوفر املواد واحتياجات �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س ،من منتجاتها من زيت الوقود االيثلني والغاز وغاز الـ  Mogasوالربوبلني ومادة
الهك�سني  Deinventoryومادة  IRU C4والغاز احلام�ض اخلام والربوبان  /بروبلني .Deinventory
و�ستقوم اجلبيل �شيفرون فيليب�س بتزويد ال�سعودية للبوليمرات بالكميات املختلفة ،رهنا بتوفر املواد واحتياجات ال�سعودية للبوليمرات ،من منتجات مواد الـ C5
اخلام ومادة  NHTوغاز التنف�س ولقيم  C4sاخلام والروا�سب القا�صرة للألوان ومادة الربوبلني من �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س واثيل بنزين� ،إمدادات
مادة ال�ستايرين  ،وبخار  ،HPزيت وقود االيثلني ،والغاز احلام�ض اخلام (بيغاز) ،الربوبان /الربوبلني  Deinventoryوالغاز الطبيعي.

مدة االتفاقية :تبد�أ مدة االتفاقية من تاريخ  30ابريل 2008م وت�ستمر لغاية  30عاما بعد التاريخ الفعلي لنفاذ اتفاقية اللقيم اخلا�ص ب�شركة �شيفرون
فيليب�س ال�سعودية ما مل ين�ص على خالف ذلك ب�إنهائها وفقا لأحكامها .ويتم متديد االتفاقية تلقائيا ملدة خم�سة �أعوام ما مل يكن احد الطرفني قد �أعطى
الطرف الآخر �إ�شعارا خطيا قبل � 18شهرا على الأقل من التاريخ املقرر النتهاء املدة بعدم رغبته يف التمديد.
الإخفاق يف التوريد �أو ال�شراء :ال تتحمل ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات �أو �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س اي م�س�ؤولية يف حالة الإخالل باي من التزاماتهم
ب�شروط التوريد وال�شراء مبوجب اتفاقية اللقيم اخلا�ص ب�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س ال�سعودية ما مل يكن مثل هذا الإخالل خرقا متعمدا.
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1اإلنشاءات

1 111115عقد األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات لألرض الشمالية
يف تاريخ  13دي�سمرب 2007م� ،أبرمت ال�سعودية للبوليمرات العقود التالية اخلا�صة ببناء جزء الأر�ض ال�شمالية من م�صنع ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات:
(�أ) عقد �أعمال هند�سية (“العقد الهند�سي ال�شمايل”) مع �شركة جيه جي �سي كوربوري�شن “( JGCمقاول الأعمال الهند�سية ال�شمالية”) لأغرا�ض اخلدمات
الهند�سية وامل�شرتيات التي يتعني �أدا�ؤها خارج اململكة العربية ال�سعودية.
(ب) عقد �إن�شاء (“عقد الإن�شاء ال�شمايل”) مع �شركة جيه جي �سي “( JGCمقاول الإن�شاء ال�شمايل”) لغر�ض القيام باخلدمات االن�شائية املطلوب �أدا�ؤها
داخل اململكة العربية ال�سعودية.
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(ج) اتفاقية �ضمان (“اتفاقيه ال�ضمان ال�شمالية”) مع مقاول الإعمال الهند�سية كي يقوم بامل�ساعدة يف تن�سيق �أن�شطته مع �أن�شطه مقاول الإن�شاء ال�شمايل
مبقت�ضى عقد البناء ول�ضمان �أداء مقاول الإن�شاء ال�شمايل اللتزاماته.
(د) اتفاقية تن�سيق ( “اتفاقية التن�سيق ال�شمالية”) مع مقاول الإن�شاء ال�شمايل كي يقوم بامل�ساعدة يف تن�سيق �أن�شطته مع �أن�شطه مقاول الأعمال الهند�سية
مبوجب العقد الهند�سي.
(ي�شار �إىل العقود املذكورة �أعاله جمتمعة بـ “عقود الأر�ض ال�شمالية” ،وي�شار �إىل املقاول الهند�سي ومقاول االن�شاء ال�شمايل جمتمعني بـ “مقاويل الأر�ض
ال�شمالية ”) .وطبقا لعقود الأر�ض ال�شمالية  ،يتحمل مقاولو الأر�ض ال�شمالية امل�س�ؤولية عن الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات والإن�شاءات اخلا�صة بجزء الأر�ض
ال�شمالية من م�صنع ال�سعودية للبوليمرات وبع�ض الأعمال الأخرى ذات العالقة (“الأعمال ال�شمالية”) على �أ�سا�س عقود تتحول �إىل مبالغ مقطوعة وت�سليم
املفتاح.
تت�ضمن عقود الأر�ض ال�شمالية ال�شروط املوحدة التي حتدد م�س�ؤوليات مقاويل الأر�ض ال�شمالية عن ت�صميم وبناء امل�صنع ،مبا يف ذلك معايري الأداء ومراقبة
اجلودة ومتطلبات ال�صحة وال�سالمة ومتطلبات الت�صاريح؛ و االمتثال للقوانني ال�سارية املفعول و فح�ص العنا�صر واالختبار ومتطلبات تقدمي �ضمان بنكي
للأداء ،بن�سبة ( ٪5من قيمة العقد)؛ و�شروط ال�ضمان القيا�سية التي تلزم مقاويل الأر�ض ال�شمالية ت�صحيح العيوب على نفقتهم اخلا�صة.
تقوم عقود الأر�ض ال�شمالية على �أ�سا�س �سعر عقد مببلغ مقطوع ثابت .و �سوف يتم يف البداية حتديد جزء من �سعر العقد مببلغ مقطوع ثابت (مع التزامات على
مقاويل الأر�ض ال�شمالية باملحافظة على مراقبة تكاليف �سعر العقد واحلوافز مقابل التكلفة امل�ستهدفة ح�سب �سري الأعمال ال�شمالية) .وعند حتقيق معايري
التحويل (اي انتهاء  ٪60من الأعمال الهند�سية ال�شمالية يف موعد ال يتجاوز � 12شهرا بعد �إ�شعار ال�شروع بالتنفيذ)� ،سوف يتحول �إجمايل �سعر العقد �إىل �سعر
واحد ثابت مببلغ مقطوع .ويخ�ضع �سعر العقد للتعديل يف ظل ظروف معينة ت�شمل التغريات يف تكاليف مقاويل الأر�ض ال�شمالية التي تنجم عن تباين يف نطاق
الأعمال ال�شمالية �أو تغيريات يف الت�شريعات ال�سارية.
تت�ضمن عقود الأر�ض ال�شمالية جدوال زمنيا ملزما ،الأمر الذي يتطلب من مقاويل الأر�ض ال�شمالية ا�ستكمال �إجناز الأعمال امليكانيكية واالنتهاء من �إقامة
امل�صنع يف مواعيد حمددة .ويجوز متديد تواريخ الإجناز يف ظروف معينة ،مثل التفاوت يف الأعمال ال�شمالية ،وتعليق الأعمال ال�شمالية� ،أو ح�صول قوة قاهرة.
و لل�سعودية للبوليمرات احلق يف احل�صول على تعوي�ض عن �أ�ضرار الت�أخري �إذا ف�شل مقاولو الأر�ض ال�شمالية يف �إجناز الأعمال ال�شمالية يف الوقت املحدد.
و�سوف حت�سب مثل هذه الأ�ضرار على �أ�سا�س املعدالت اليومية املتفق عليها وباحلد الأق�صى كما جرت عليه العادة بالن�سبة لالتفاقيات امل�شابهة .و لل�سعودية
للبوليمرات احلق يف احل�صول على تعوي�ضات يف حال ف�شل امل�صنع يف حتقيق �ضمانات الأداء املحددة املتفق عليها .وتكون امل�س�ؤولية الإجمالية ملقاويل الأر�ض
ال�شمالية (با�ستثناء امل�س�ؤوليات املتعلقة ببع�ض امل�سائل املعينة مثل املبالغ امل�ستلمة من الت�أمني والتعوي�ضات املحددة والتزامات ال�ضمان) باحلد الأق�صى كما
جرت عليه العادة بالن�سبة لالتفاقيات امل�شابهة.
تخ�ضع الدفعات حلجز عام بن�سبة  ،٪5ويتم �إرجاع تلك الدفعات عند ا�ستكمال �إن�شاء امل�صنع (مبا ذلك يف ا�ستكمال اختبارات الأداء بنجاح) ،ومع ذلك يجوز
ملقاويل الأر�ض ال�شمالية �أن يختاروا تقدمي �ضمان بنكي بدل احلجز املذكور وقد اختار مقاولو الأر�ض ال�شمالية تقدمي ال�ضمان البنكي .طبقا لعقد الإن�شاء
ال�شمايل ،تخ�ضع الدفعات حلجز مبلغ �ضريبة �إ�ضايف مقداره  ،٪10ومع ذلك يجوز ملقاول الإن�شاء ال�شمايل تقدمي �ضمان بنكي مقابل حجز ال�ضريبة بدال من
مبلغ احلجز الإ�ضايف وقد اختار مقاول الإن�شاء ال�شمايل تقدمي ال�ضمان البنكي.
يجوز لل�سعودية للبوليمرات �إنهاء عقود الأر�ض ال�شمالية يف بع�ض احلاالت ،مبا يف ذلك ف�شل مقاويل الأر�ض ال�شمالية يف تقدمي �ضمان الأداء املطلوب� ،أو
ارتكابه خرقا جوهري ًا للعقد �أو �إهماال �أو اي خرق للقوانني ال�سارية املفعول �أو تخليهم عن العمل .كما يجوز لل�سعودية للبوليمرات �إنهاء عقود الأر�ض ال�شمالية
يف �أي وقت دون �سبب ،وذلك ب�إعطاء �إ�شعار مدته  30يوما ويف مثل هذه احلالة يحق ملقاويل الأر�ض ال�شمالية احل�صول على املبالغ املالية مقابل العمل املنجز
وخمتلف التكاليف التي تكبدوها .ويجوز ملقاويل الأر�ض ال�شمالية �إنهاء العقود ب�سبب الت�أخري يف ال�سداد من جانب ال�سعودية للبوليمرات �إذا مل يتدارك الدفع
بناء على الإ�شعار املعطى له .ويجوز لأي من الطرفني �إنهاء العقد ب�سبب تعليق العمل لفرتات طويلة �أو ح�صول قوة قاهرة.
1 111115عقد األرض الجنوبية لألعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات
يف تاريخ  13دي�سمرب 2007م� ،أبرمت ال�سعودية للبوليمرات العقود التالية اخلا�صة ببناء جزء الأر�ض اجلنوبية من م�صنع ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات:
(�أ) عقد �أعمال هند�سية (“العقد الهند�سي اجلنوبي”) مع �شركة ديلم ال�صناعية املحدودة (“مقاول الأعمال الهند�سية اجلنوبية”) لأغرا�ض اخلدمات
الهند�سة وامل�شرتيات التي يتعني �أدا�ؤها خارج اململكة العربية ال�سعودية؛
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(ب) عقد �إن�شاء (“عقد الإن�شاء اجلنوبي”) مع �شركة ديلم ال�صناعية ال�سعودية املحدودة (“مقاول الإن�شاء اجلنوبي”) لغر�ض القيام باخلدمات الإن�شائية
املطلوب �أدا�ؤها داخل اململكة العربية ال�سعودية؛
(ج) اتفاقية �ضمان (“اتفاقيه ال�ضمان اجلنوبية”) مع مقاول الأعمال الهند�سية اجلنوبية كي يقوم بامل�ساعدة يف تن�سيق �أن�شطته مع �أن�شطة مقاول الإن�شاء
اجلنوبي مبقت�ضى عقد الإن�شاء اجلنوبي ول�ضمان �أداء مقاول الإن�شاء اجلنوبي اللتزاماته ؛
(د) اتفاقية تن�سيق (“اتفاق التن�سيق اجلنوبية”) مع مقاول الإن�شاء اجلنوبي كي يقوم بامل�ساعدة يف تن�سيق �أن�شطته مع �أن�شطة مقاول الأعمال الهند�سية
اجلنوبية مبوجب العقد الهند�سي اجلنوبي ،
(ي�شار �إىل العقود املذكورة �أعاله جمتمعة بـ “عقود الأر�ض اجلنوبية” ،و ي�شار �إىل املقاول الهند�سي اجلنوبي ومقاول الإن�شاء اجلنوبي جمتمعني بـ “مقاويل
الأر�ض اجلنوبية”) .وطبقا لعقود الأر�ض اجلنوبية  ،يتحمل مقاولو الأر�ض اجلنوبية امل�س�ؤولية عن الأعمال الهند�سية اجلنوبية وامل�شرتيات والإن�شاءات اخلا�صة
بجزء الأر�ض اجلنوبية من م�صنع ال�سعودية للبوليمرات وبع�ض الأعمال الأخرى ذات العالقة (“الأعمال اجلنوبية”) على �أ�سا�س عقود تتحول �إىل مبالغ
مقطوعة وت�سليم املفتاح.
تقوم عقود الأر�ض اجلنوبية على �أ�سا�س �سعر عقد مببلغ مقطوع ثابت .و �سيتم يف البداية حتديد جزء من �سعر العقد مببلغ مقطوع ثابت (مع التزامات على
مقاويل الأر�ض اجلنوبية باملحافظة على مراقبة تكاليف �سعر العقد واحلوافز مقابل التكلفة امل�ستهدفة ح�سب �سري الأعمال اجلنوبية .وعند حتقيق معايري
التحويل (اي انتهاء  ٪60من الأعمال الهند�سية اجلنوبية يف موعد ال يتجاوز � 12شهرا بعد �إ�شعار ال�شروع بالتنفيذ)� ،سوف يتحول �سعر العقد �إىل �سعر واحد
ثابت مببلغ مقطوع .ويخ�ضع �سعر العقد للتعديل يف ظل ظروف معينة ت�شمل التغريات يف تكاليف مقاويل الأر�ض اجلنوبية التي تنجم عن تباين يف نطاق الأعمال
اجلنوبية �أو تغيريات يف الت�شريعات ال�سارية.
تت�ضمن عقود الأر�ض اجلنوبية جدوال زمنيا ملزما ،الأمر الذي يتطلب من مقاويل الأر�ض اجلنوبية ا�ستكمال �إجناز الأعمال امليكانيكية واالنتهاء من �إقامة
امل�صنع يف مواعيد حمددة .ويجوز متديد تواريخ الإجناز يف ظروف معينة ،مثل التفاوت يف الأعمال اجلنوبية وتعليق الأعمال اجلنوبية � ،أو ح�صول قوة قاهرة.
و لل�سعودية للبوليمرات احلق يف احل�صول على تعوي�ض عن �أ�ضرار الت�أخري �إذا ف�شل مقاويل الأر�ض اجلنوبية يف �إجناز الأعمال اجلنوبية يف الوقت املحدد.
و�سوف حت�سب مثل هذه الأ�ضرار على �أ�سا�س املعدالت اليومية املتفق عليها وباحلد الأق�صى كما جرت عليه العادة بالن�سبة لالتفاقيات امل�شابهة .و لل�سعودية
للبوليمرات احلق يف احل�صول على تعوي�ضات يف حال ف�شل امل�صنع يف حتقيق �ضمانات الأداء املحددة املتفق عليها .وتكون امل�س�ؤولية الإجمالية ملقاويل الأر�ض
اجلنوبية (با�ستثناء امل�س�ؤوليات املتعلقة ببع�ض امل�سائل املعينة مثل املبالغ امل�ستلمة من الت�أمني والتعوي�ضات املحددة والتزامات ال�ضمان) باحلد الأق�صى كما
جرت عليه العادة بالن�سبة لالتفاقيات امل�شابهة.
تخ�ضع الدفعات حلجز عام بن�سبة  ،٪5ويتم �إرجاع تلك الدفعات عند ا�ستكمال �إن�شاء امل�صنع (مبا ذلك يف ا�ستكمال اختبارات الأداء بنجاح) ،ومع ذلك يجوز
ملقاويل الأر�ض اجلنوبية �أن يختاروا تقدمي �ضمان بنكي بدل احلجز املذكور وقد اختار مقاولوا الأر�ض اجلنوبية تقدمي ال�ضمان البنكي .طبقا لعقد الإن�شاء
اجلنوبي ،تخ�ضع الدفعات حلجز مبلغ �ضريبة �إ�ضايف مقداره  ،٪10لكن يجوز ملقاول الأن�شاء اجلنوبي تقدمي �ضمان بنكي مقابل حجز ال�ضريبة بدال من مبلغ
احلجز الإ�ضايف وقد اختار مقاول الأن�شاء اجلنوبي تقدمي ال�ضمان البنكي.
بخالف ما هو مبني �أعاله ،تعترب �شروط عقود الأر�ض اجلنوبية هي نف�س �شروط عقود الأر�ض ال�شمالية من الناحية اجلوهرية.
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1تقنيات اإلنتاج

1 111115اتفاقيات الترخيص مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال
نطاق االتفاقية� :أبرمت �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية �أربعة تراخي�ص تكنولوجيا مع �شركة تابعة ل�شيفرون فيليب�س كميكال بخ�صو�ص �إنتاج مادة
الهك�سني 1-والبويل ايثلني والبويل بروبلني والبولي�ستايرين اعتبارا من � 30أكتوبر 2006م .وقد مت منح كل ترخي�ص من الرتاخي�ص الأربعة لل�شركة ال�سعودية
للبوليمرات اعتبارا من  30ابريل 2008م.
و�أن تراخي�ص التقنية املمنوحة من �شركة �شيفرون فيليب�س كميكال هي تراخي�ص غري ح�صرية يف كل حالة من احلاالت وقد مت منحها طبقا ل�شروط مماثلة
يف جوهرها با�ستثناء ما هو مبني �أدناه .فالرتخي�ص اخلا�ص مبادة الهك�سني 1-ال ي�سمح ببيع املنتج يف اليابان .كما ال ي�سمح الرتخي�ص اخلا�ص مبادة البويل
بروبلني ببيع املنتج يف �أمريكا ال�شمالية �إال بعد تاريخ � 1إبريل 2012م.
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مدة االتفاقية ودفع العموالت :تدفع ال�سعودية للبوليمرات ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين �إل بي عمولة جارية عن كل طن مرتي من املنتجات
التي تنتج يف امل�صنع ملدة  30عاما اعتبارا من �أول ت�شغيل للم�صنع .وحتدد الرتاخي�ص التقنية بع�ض ن�سب العموالت والطاقات الت�صميمية لكل واحد من
الرتاخي�ص الأربعة كما يلي.
وي�سمح بالزيادات يف الطاقة الت�شغيلية التي تتجاوز طاقة الت�صميم بنف�س �أ�سعار العموالت �إذا كانت هذه الزيادات ناجمة عن احلاجة لتلبية الطلب املتزايد �أو
ناجمة عن الكفاءة الت�شغيلية للم�صنع .وال ي�شمل الرتخي�ص �أي زيادة يف حجم عمل املفاعل.
التبادل التقني :متنح ال�سعودية للبوليمرات ترخي�صا باملقابل ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين �إل بي ال�ستخدام براءات االخرتاع واملعلومات التقنية
ذات ال�صلة بالعمليات املرخ�ص بها واخلا�صة بال�سعودية للبوليمرات .وي�شمل الرتخي�ص املقابل املمنوح ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين �إل بي احلق
ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين �إل بي �إعطاء ترخي�ص فرعي من الرتخي�ص الأ�صلي �إىل �أي جهات مرخ�ص لها تابعة ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال
كمباين �إل بي الذين ي�شاركون �أي�ضا يف عملية التبادل التقني.
�ضمان �صالحية احلقوق الفكرية :يف حال �أدت املعلومات التقنية املقدمة من �شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين �إل بي �إىل انتهاك حقوق امللكية
الفكرية لطرف ثالث ،ف�إنه يجوز يف هذه احلالة ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين �إل بي (طبقا الختيارها) :احل�صول على احلق لل�شركة ال�سعودية
للبوليمرات يف موا�صلة ا�ستخدام التقنية املت�ضررة ،وا�ستبدال �أو تعديل التقنية املنتهية (بحيث ت�ضمن �أن التقنية امل�ستبدلة تفي جوهريا بالوظائف املكافئة)
�أو تعوي�ض �شركة ال�سعودية للبوليمرات مقابل كافة اخل�سائر والأ�ضرار والتكاليف والنفقات املرتتبة على االنتهاك .و�ستكون م�س�ؤولية �شركة �شيفرون فيليب�س
كميكال كمباين �إل بي بخ�صو�ص مطالبات انتهاك امللكية الفكرية باحلدود املتعارف عليها يف االتفاقيات امل�شابهة .و�أن امل�س�ؤولية ال�شاملة ل�شركة �شيفرون
فيليب�س كميكال كمباين �إل بي مبوجب االتفاقية ،مبا يف ذلك ما يتعلق ب�ضمانات �أداء العمليات �ستكون يف نف�س احلدود ملبلغ التعوي�ض عن انتهاك امللكية
الفكرية.
�إنهاء االتفاقية :بالإ�ضافة �إىل �شروط الإنهاء اخلا�صة والتي تتم بعد ت�سديد الدفعات املالية امل�ستحقة �أو خرق االتفاقية ،يجوز ل�شركة �شيفرون فيليب�س
كميكال كمباين �إل بي �إنهاء الرتاخي�ص يف حالة �إن طلبت حكومة اململكة العربية ال�سعودية من املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي بيع �أو نقل ملكيتها يف
ال�سعودية للبوليمرات �أو يف امل�صانع �أو �أي جزء من امل�صانع .ويجوز لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات التنازل عن حقوقها يف الرتاخي�ص لأي �شخ�ص ي�ستحوذ على
امل�صانع� ،أو لأي فرع من فروع ال�شركة �أو بطريقة ال�ضمان لأي �شخ�ص يقدم متويال لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات.
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1اإلمدادات والخدمات

1 111115اتفاقية اإلدارة والخدمات مع شركة الجبيل شيفرون فيليبس
نطاق االتفاقية :وفقا لأحكام اتفاقية اخلدمات مع �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س تقوم �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س بت�شغيل و�صيانة املرافق احلالية
واجلديدة امل�شرتكة ل�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س و�أداء وتوفري �أو �شراء كافة الأعمال ،واخلدمات ،واللوازم ،والربجميات ،واملواد واملعدات واملوظفني
ذوي املهارات ،والعمل ،والآالت والأدوات ،واملواد الكيميائية واملواد اال�ستهالكية ،وخدمات �إدارة امل�شروع ،واخلدمات الإدارية وغريها من ال�سلع واخلدمات
الالزمة �أو التي ترغب فيها ال�سعودية للبوليمرات فيما يتعلق بت�شغيل و�صيانة املرافق احلالية واجلديدة امل�شرتكة ل�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س.
مدة االتفاقية :تبد�أ مدة االتفاقية من تاريخ نفاذها وت�ستمر �إىل �أن تنق�ضي مدة الثالثني عاما بعد تاريخ الت�شغيل التجاري ملرافق ال�سعودية للبوليمرات
�أو �إنهاء اتفاقية املرافق امل�شرتكة .و�ست�ستمر مدة االتفاقية بعد مدة الثالثني ( )30عاما �إال �إذا �أنهيت من قبل احد الطرفني مبوجب �إ�شعار خطي م�سبق مدته
�ستة �أ�شهر على الأقل.
تكاليف الت�شغيل وال�صيانة :تدفع ال�سعودية للبوليمرات ل�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س كافة تكاليف الت�شغيل وال�صيانة التي تتكبدها كما يجري احت�سابها
وفقا لل�شروط الواردة يف اتفاقية اخلدمات مع �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س.
التعاقد من الباطن :يجوز ل�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س �إبرام عقود من الباطن لإجناز اي خدمة من اخلدمات امللزمة ب�أدائها يف �إطار اتفاقية اخلدمات
مع �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س �شريطة �أن تبقى يف كافة الأوقات ملتزمة وم�س�ؤولة بالكامل عن كافة املتعاقدين من الباطن و�أدائهم.
1 111115اتفاقية اإلدارة والخدمات مع شركة شيفرون فيليبس السعودية
نطاق االتفاقية :وفقا لأحكام اتفاقية اخلدمات مع �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية تقوم �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية بت�شغيل و�صيانة مرافق
ال�سعودية للبوليمرات و�أداء وتوفري �أو �شراء كافة الأعمال ،واخلدمات ،واللوازم ،والربجميات ،واملواد واملعدات واملوظفني ذوي املهارات ،والعمل ،والآالت
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والأدوات ،واملواد الكيميائية واملواد اال�ستهالكية ،وخدمات �إدارة امل�شروع ،واخلدمات الإدارية وغريها من ال�سلع واخلدمات الالزمة �أو التي ترغب فيها
ال�سعودية للبوليمرات فيما يتعلق ب�إدارة وت�شغيل و�صيانة املرافق امل�شرتكة ومرافق ال�سعودية للبوليمرات .
مدة االتفاقية :تبد�أ مدة االتفاقية من تاريخ نفاذها وت�ستمر �إىل �أن تنق�ضي مدة الثالثني عاما بعد تاريخ الت�شغيل التجاري ملرافق ال�سعودية للبوليمرات
�أو �إنهاء اتفاقية املرافق امل�شرتكة ب�سبب التق�صري .و�ست�ستمر مدة االتفاقية بعد مدة الثالثني ( )30عاما �إال �إذا �أنهيت من قبل احد الطرفني مبوجب �إ�شعار
خطي م�سبق مدته �ستة �أ�شهر على الأقل.
تكاليف الت�شغيل وال�صيانة :تدفع ال�سعودية للبوليمرات ل�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية كافة تكاليف الت�شغيل وال�صيانة التي تتكبدها م�ضافا �إليها %5
�أرباحا على جزء من التكاليف املت�صلة باملرافق  ،والتي يجري احت�سابها وفقا لل�شروط الواردة يف اتفاقية اخلدمات مع �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية.
التعاقد من الباطن :يجوز ل�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية �إبرام عقود من الباطن لإجناز اي خدمة من اخلدمات امللزمة ب�أدائها يف �إطار اتفاقية
اخلدمات مع �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية �شريطة �أن حت�صل على موافقة خطية م�سبقة من ال�سعودية للبوليمرات قبل الدخول يف اي اتفاقية تنطوي على
نفقات على ال�سعودية للبوليمرات تزيد عن  5.000.000دوالر �أمريكي يف اي �سنة واي�ضا �شريطة �أن تبقى �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية يف كافة الأوقات
ملتزمة وم�سئولة بالكامل عن كافة املتعاقدين من الباطن و�أدائهم.
1111115اتفاقية الخدمات المشتركة
نطاق االتفاقية :وفقا لأحكام اتفاقية اخلدمات امل�شرتكة ،ف�إن �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س متنح ال�سعودية
للبوليمرات ،ويف املقابل متنح ال�سعودية للبوليمرات ل�شركتي اجلبيل �شيفرون فيليب�س واجلبيل �شيفرون فيليب�س ،احلقوق املت�صلة مبرافقها اخلا�صة وا�ستخدام
تلك املرافق و�شغلها ،وذلك بالقدر املحدد يف اتفاقية اخلدمات امل�شرتكة على �أ�سا�س كل فيما يخ�صها .كما متنح ال�سعودية للبوليمرات ل�شيفرون فيليب�س
ال�سعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س من وحت�صل منهما على حقوق �إن�شاء التو�صيالت البينية والأنابيب وخطوط الطاقة ومتنحهما وحت�صل منهما على حقوق
الدخول امل�ؤقت لكل موقع.
مدة االتفاقية :تبد�أ مدة االتفاقية من تاريخ �سريان املفعول وت�ستمر حتى ال�سنة الثالثني من تاريخ الت�شغيل التجاري مل�صانع ال�سعودية للبوليمرات �أو �إنهاء
اتفاقية اخلدمات امل�شرتكة .و�سوف ت�ستمر االتفاقية �سارية املفعول بعد ال�سنة الثالثني ما مل يتم �إنها�ؤها مبوجب �إ�شعار خطي قبل �ستة �أ�شهر يوجهه �أحد
الطرفني �إىل الطرف الآخر.
الطاقة :طبقا ل�شروط معينة ،ف�إن اتفاقية اخلدمات امل�شرتكة تخ�ص�ص طاقة كل واحد من املرافق امل�شرتكة بني �شيفرون فيليب�س ال�سعودية واجلبيل �شيفرون
فيليب�س وال�سعودية للبوليمرات ،مع ال�سماح يف ذات الوقت با�ستخدام الطاقة االحتياطية لأي طرف واتفاق الأطراف على �أن يقوم كل طرف ب�إعادة تخ�صي�ص
طاقته يف �أي من املرافق امل�شرتكة على �أ�سا�س م�ؤقت �أو دائم.
�إن�شاء مرافق جديدة :تقوم ال�سعودية للبوليمرات ب�إن�شاء (�أو ت�أمني �إن�شاء) مرافق م�شرتكة جديدة يف موقعي كل من �شيفرون فيليب�س ال�سعودية (املرافق
امل�شرتكة اجلديدة يف �شيفرون فيليب�س ال�سعودية) واجلبيل �شيفرون فيليب�س (املرافق امل�شرتكة اجلديدة يف اجلبيل �شيفرون فيليب�س) و�إجراء حت�سينات يف
املرافق القائمة لكل من �شيفرون فيليب�س ال�سعودية �شيفرون فيليب�س ال�سعودية .و�سوف ت�ؤول ملكية املرافق امل�شرتكة اجلديدة يف �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
واملرافق امل�شرتكة اجلديدة يف اجلبيل �شيفرون فيليب�س وهذه التح�سينات �إىل �شيفرون فيليب�س ال�سعودية بينما ت�ؤول ملكية املرافق امل�شرتكة اجلديدة يف
�شيفرون فيليب�س ال�سعودية والتح�سينات يف مرافق �شيفرون فيليب�س ال�سعودية القائمة �إىل �شيفرون فيليب�س ال�سعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س على التوايل
وذلك طبقا لأحكام و�شروط معينة يف اتفاقية اخلدمات امل�شرتكة.
األتعاب:

توافق �شيفرون فيليب�س ال�سعودية على ما يلي:
6 6تعوي�ض ال�سعودية للبوليمرات على �أق�ساط �شهرية عن كامل املبلغ الذي تتكبده ال�سعودية للبوليمرات فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها بخ�صو�ص
ت�صميم املرافق امل�شرتكة اجلديدة يف �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�إن�شائها وتركيبها واختبارها وبالتح�سينات يف مرافق �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
القائمة.
6 6دفع ر�سما �شهريا لل�سعودية للبوليمرات يعادل جمموع الر�سوم ال�شهرية املحددة يف اتفاقية املرافق امل�شرتكة مقابل ا�ستخدام املرافق امل�شرتكة ذات
ال�صلة اخلا�صة بال�سعودية للبوليمرات ح�سب اللزوم.
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توافق اجلبيل �شيفرون فيليب�س على ما يلي:
6 6تعوي�ض ال�سعودية للبوليمرات على �أق�ساط �شهرية عن كامل املبلغ الذي تتكبده ال�سعودية للبوليمرات فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها بخ�صو�ص
ت�صميم املرافق امل�شرتكة اجلديدة يف �شيفرون فيليب�س ال�سعودية و�إن�شائها وتركيبها واختبارها وبالتح�سينات يف مرافق �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
القائمة.
ً
ً
6 6دفع ر�سما �شهريا لل�سعودية للبوليمرات يعادل جمموع الر�سوم ال�شهرية املحددة يف اتفاقية املرافق امل�شرتكة مقابل ا�ستخدام املرافق امل�شرتكة ذات
ال�صلة اخلا�صة بال�سعودية للبوليمرات ح�سب اللزوم.
تدفع ال�سعودية للبوليمرات ل�شيفرون فيليب�س ال�سعودية املبالغ التالية:
6 6ر�سم �شهري يعادل جمموع الر�سوم ال�شهرية املحددة يف اتفاقية املرافق امل�شرتكة مقابل ا�ستخدام املرافق امل�شرتكة ذات ال�صلة اخلا�صة ب�شيفرون
فيليب�س ال�سعودية.
6 6ر�سم �شهري يعادل الق�سط ال�شهري الذي تدفعه �شيفرون فيليب�س ال�سعودية كما هو مو�ضح �أعاله.
تدفع ال�سعودية للبوليمرات للجبيل �شيفرون فيليب�س املبالغ التالية:
6 6ر�سم �شهري يعادل جمموع الر�سوم ال�شهرية املحددة يف اتفاقية املرافق امل�شرتكة مقابل ا�ستخدام املرافق امل�شرتكة ذات ال�صلة اخلا�صة باجلبيل
�شيفرون فيليب�س.
6 6ر�سم �شهري يعادل الق�سط ال�شهري الذي تدفعه اجلبيل �شيفرون فيليب�س كما هو مو�ضح �أعاله.
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1ترتيبات التسويق

1 111115اتفاقية السعودية للبوليمرات لشراء اإلنتاج ومخاطر االئتمان
نطاق االتفاقية� :أبرمت ال�سعودية للبوليمرات اتفاقية �شراء �إنتاج وخماطر الإئتمان مع �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز ،للتخطيط لإنتاج
ومبيعات منتجات ال�سعودية للبوليمرات ،و�إعالن عزم ال�شركتني على الدخول يف اتفاق وكاله يتم مبوجبه تعيني �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال
�سيلز وكيال غري ح�صري داخل اململكة العربية ال�سعودية لت�سويق وبيع منتجات ال�سعودية للبوليمرات ،على �أن تلتزم �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال
�سيلز � ،ضمن �شروط معينة ،ب�شراء كميات منتجات ال�سعودية للبوليمرات التي مل ي�أخذها املوزع الرئي�سي طبقا التفاقية التوزيع الرئي�سية �أو التي مل ي�أخذها
امل�شرتون ح�سب ترتيبهم مع �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز �أو كما يطلب من �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز تقدمي
�ضمانات نيابة عن �أولئك امل�شرتين واملوزع الرئي�سي ل�صالح ال�سعودية للبوليمرات.
مدة االتفاقية :تبد�أ االتفاقية من تاريخ نفاذها يف ( 22مايو 2008م) و ت�ستمر ملدة ثالثني ( )30عاما من وقت نفاذ اتفاقية التوزيع الرئي�سية �إن مل يتم
�إنها�ؤها وفقا لبنودها.
ر�سوم الت�سويق :تدفع ال�سعودية للبوليمرات ر�سوم ت�سويق على النحو املن�صو�ص عليه يف اتفاقية الوكالة مع ال�سعودية للبوليمرات واملخطط �إبرامها بني
�شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز وال�سعودية للبوليمرات بخ�صو�ص �أي كميات ت�شرتيها �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز
من منتجات ال�سعودية للبوليمرات.
التخطيط وتقدمي البيانات و�أن�شطة املبيعات :تتعاون ال�سعودية للبوليمرات مع �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز ويتفقان على كميات
�إنتاج �سنوية حمددة وملدة خم�س �سنوات وعلى مبيعات الإنتاج املذكور .وتتعهد ال�سعودية للبوليمرات بذل جل م�ساعيها لاللتزام باخلطط املتفق عليها وتقدمي
جداول خمتلفة للإنتاج واخلدمات اللوج�ستية والإدارية املت�صلة بذلك دعما لعمليات بيع منتجات ال�سعودية للبوليمرات.
�شراء الإنتاج :تتعهد �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز �شراء كافة كميات منتجات ال�سعودية للبوليمرات واال�ستالم الفعلي لكافة الكميات
التي مل ي�أخذها املوزع الرئي�سي �أو امل�شرتون الآخرون ح�سب اتفاقهم مع �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شونال �سيلز � ،أو الكميات التي مل ت�سلم نتيجة
لقوة قاهرة �أو نتيجة خلرق ال�سعودية للبوليمرات اتفاقية �شراء املنتجات املربمة معها.
�إنهاء االتفاقية :يجوز �إنهاء اتفاقية �شراء املنتجات املربمة مع ال�سعودية للبوليمرات للأ�سباب التالية )1( :انتهائها� )2( ،إنهاء اتفاقية الوكالة من قبل
ال�سعودية للبوليمرات (� )3إعطاء �إ�شعار ب�إنهاء االتفاقية من جانب �أي من الطرفني �إذا �أ�صبح الطرف الآخر مع�سرا �أو غري قائم �أو اعترب كذلك وغري قادر
على �سداد ديونه �أو �إذا مت حله (�سواء كان طواعية �أو خالف ذلك).
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1اتفاقيات األطراف ذات الصلة

1 111115اتفاقية الشراكة في السعودية للبوليمرات
نطاق االتفاقية :وفقا لأحكام اتفاقية ال�شراكة يف ال�سعودية للبوليمرات ،توافق برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية على ت�أ�سي�س ال�سعودية للبوليمرات
ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تتوىل �إقامة م�صنع يف منطقة اجلبيل ل�صناعة وبيع مواد البويل ايثلني والبويل بروبلني والهك�سني 1-والبويل �ستايرين �إ�ضافة
�إىل متويل ت�شييد وت�شغيل امل�صنع املذكور.
مدة االتفاقية :تبلغ مدة االتفاقية  30عاما تبد�أ من تاريخ النفاذ الفعلي التفاقية ال�شراكة ما مل يتم �إنها�ؤها وفقا لأحكامها.
امل�شاركة يف �شركة :وتتعهد برتوكيم ب�أن ال تتخذ اي �إجراءات من �شانها جعل ح�صة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي يف برتوكيم تقل عن خم�سني
يف املائة  %50ملدة ع�شرين  20عام ًا بعد �إنتهاء م�شروع ال�سعودية للبوليمرات.
االلتزامات املالية لبرتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية :ينبغي تلبية ما ال يقل عن ثالثني ( )٪30من �إجمايل احتياجات متويل امل�شاريع عن
طريق توفري م�ساهمات يف ر�أ�س املال ومن خالل احل�صول على قرو�ض خالية من الفوائد من برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية مبا يتنا�سب مع ح�صة
كل منهم يف ال�سعودية للبوليمرات.
بيع منتجات ال�سعودية للبوليمرات :اتفقت �شركتا برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية ب�أن تكون ال�سعودية للبوليمرات م�س�ؤولة مبفردها عن
ت�سويق وبيع منتجات ال�سعودية للبوليمرات داخل اململكة و�أن �شركتا برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية �سوف ي�ؤ�س�سان كيانا ت�سويقيا م�ستقال متلكه
ال�شركتان معا مبا يتنا�سب مع ح�صة كل منهما يف ال�سعودية للبوليمرات وذلك ل�شراء املنتجات املخ�ص�صة للت�صدير من اململكة .كما اتفقت ال�شركتان �أي�ضا
على �أن �شركة �شيفرون فيليب�س العربية �أو �أحد �شركاتها التابعة �سوف يعني وكيال غري ح�صري للمبيعات لبيع وت�سويق منتجات ال�سعودية للبوليمرات داخل كل
من البحرين� ،إيران ،العراق ،الكويت ،عمان ،قطر ،والإمارات العربية املتحدة ،اليمن ،م�صر� ،سوريا ،لبنان ،والأردن ،و�إثيوبيا ،وال�صومال ،ووكيال ح�صريا
خارج هذه البلدان .كما توافق �شركتا �شيفرون فيليب�س العربية وال�سعودية للبوليمرات �أي�ضا على �أن ال تتناف�سا مع بع�ضهما البع�ض يف بيع املنتجات يف املناطق
احل�صرية لكل منهما.
حتويل الأ�سهم :يجوز لكل من برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية نقل ملكية �أ�سهمهم �إىل اي �شركة تابعة مملوكة بالكامل �شريطة املوافقة اخلطية
امل�سبقة للطرف الأخر (وال يجوز حجب هذه املوافقة دون �سبب معقول) ،وا�ستنادا �إىل �شروط معينة ،مبا يف ذلك تلبية �أي متطلبات �أخرى للمقر�ضني ،
و يف حالة النقل من قبل �شركة �شيفرون فيليب�س العربية ،يجب احل�صول على املوافقة اخلطية من �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال و برتوكيم وال�سعودية
للبوليمرات ،وبعد تعديل ال�ضمان املقدم من �شيفرون فيليب�س كيميكال عن �أداء ال�شركات التابعة لها كما هو منا�سب .كما يتطلب نقل الأ�سهم من قبل برتوكيم
�أي�ضا موافقة خطية م�سبقة من �شركة �شيفرون فيليب�س العربية ومن املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ،وذلك حتى يتم �إدخال �أي تعديالت على اتفاقية
امل�ساندة ،وكذلك حتويل التزامات القرو�ض القائمة على �شركة �شيفرون فيليب�س العربية و برتوكيم ح�سب مقت�ضى احلال.
وال يجوز لأي �شريك �أن ينقل احل�ص�ص �إىل اي �شريك �آخر با�ستثناء �أي �شركة مملوكة بالكامل لأي منهم �إال بعد فرتة �سداد القرو�ض القائمة يف �إطار اتفاقيات
متويل م�شروع ال�سعودية للبوليمرات .ويجوز لأي طرف بعد انق�ضاء تلك الفرتة فقط نقل احل�ص�ص �إىل اي طرف �آخر غري مملوك له بالكامل وذلك مبوافقة
الطرف الآخر ،وال يكون ملزم باملوافقة ،ويجب على الطرف الذي يرغب بنقل الأ�سهم عر�ض بيعها �أوال على الطرف الآخر.
1 111115اتفاقية المساندة الخاصة بمشروع السعودية للبوليمرات (“اتفاقية المساندة”)
نطاق االتفاقية :وفقا لأحكام اتفاقية امل�ساندة توافق كل من �شركة �شيفرون فيليب�س العربية واملجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و ال�شركة ال�سعودية
للبنزين وال�شركة ال�سعودية للبارازايلني وال�شركة ال�سعودية لل�سايكلوهك�سني ،وال�شركة ال�سعودية للنايلون على ت�أ�سي�س ال�سعودية للبوليمرات ،ك�شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة تتوىل �إقامة م�صنع يف منطقة اجلبيل ل�صناعة وبيع البويل ايثلني والبويل بروبلني والهك�سني 1-والبويل �ستايرين �إ�ضافة �إىل متويل وت�شييد
وت�شغيل امل�صنع املذكور.
مدة االتفاقية :تبد�أ مدة االتفاقية من تاريخ نفاذها وت�ستمر طيلة مدة اتفاقية ال�شراكة يف ال�سعودية للبوليمرات.
تعهدات املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي :وفقا لأحكام اتفاقية امل�ساندة ،تتعهد املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار مبا يلي� )1( :أداء برتوكيم
بالتزاماتها مبوجب اتفاقية ال�شراكة يف ال�سعودية للبوليمرات؛ ( )2ح�صر برتوكيم ن�شاطاتها يف تنفيذ م�شروع ال�سعودية للبوليمرات و�أن ال ت�ستثمر �أو ت�ستحوذ
على اي �أ�صول �أخرى غري م�صالح ملكيتها يف ال�سعودية للبوليمرات �أو يف �إطار م�شروع ال�سعودية للبوليمرات؛ ( )3بذل �أق�صى م�ساعيها ل�ضمان قيام برتوكيم
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بت�أدية عملها بطريقة تت�صف باحلكمة بحيث ال تتجاوز مديونيتها من حني لآخر قيمة �أ�صولها �إىل احلد الذي ال ت�ستطيع فيه اال�ضطالع مب�س�ؤوليتها عن هذه
الديون؛ ( )4تعوي�ض �شركة �شيفرون فيليب�س العربية مقابل اي خ�سائر تتكبدها �أو تلحق ب�شركة �شيفرون فيليب�س العربية نتيجة لعدم قيام املجموعة ال�سعودية
لال�ستثمار ال�صناعي ب�أداء اي من التزاماتها مبوجب اتفاقية امل�ساندة ،و ( )5الإحتفاظ ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،بن�سبة خم�سني يف املائة على االقل
من �أ�سهم الت�صويت يف برتوكيم ملدة ع�شرين عاما بعد ذلك و�أن ال تنقل اي جزء من م�صاحلها يف برتوكيم �إىل اي طرف ثالث دون موافقة خطية م�سبقة من
�شركة �شيفرون فيليب�س العربية.
االلتزام املايل :وفقا لأحكام اتفاقية امل�ساندة ،ينبغي على كل من املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية تقدمي عدة
�ضمانات للدفعات املتعلقة بـ ( )٪50خم�سني يف املائة من القرو�ض التي �سيتم احل�صول عليها من قبل ال�سعودية للبوليمرات.
القرو�ض :وفقا لأحكام اتفاقية امل�ساندة ،تتعهد املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي �ضمان قيام برتوكيم بتقدمي قرو�ض م�ساندة خالية من الفائدة �إىل
ال�سعودية للبوليمرات على النحو املن�صو�ص عليه يف اتفاقية ال�شراكة وقبول التحويل �إليها جلميع القرو�ض امل�ساندة اخلالية من الفوائد من املجموعة ال�سعودية
لال�ستثمار ال�صناعي �إىل ال�سعودية للبوليمرات بحيث ينتج من ذلك قيام برتوكيم باالحتفاظ بن�سبة  ٪65من جمموع القرو�ض امل�ساندة القائمة اخلالية من
الفائدة واملقدمة من املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية �إىل ال�سعودية للبوليمرات.
1111115ضمان شيفرون فيليبس كيميكال (“ضمان شيفرون فيليبس”)
نطاق ال�ضمان :وفقا لأحكام �ضمان �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال ،تقوم �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال مبا يلي� )1( :ضمان مع بع�ض القيود� ،أداء
التزامات و�ضمانات وواجبات وتعهدات كل من ال�شركات التابعة لها والتي يتعني التعهد بها يف �إطار االتفاقيات التي ت�شكل ال�سعودية للبوليمرات وتلك ال�شركات
التابعة لها �أطرافا فيها؛ ( )2ت�ضمن التعوي�ض ح�سبما يقت�ضيه احلال مقابل اخل�سائر املتكبدة نتيجة ف�شل �أي من �شركاتها التابعة بتنفيذ التزاماتها �أو نتيجة
لاللتزامات التي ت�صبح باطلة �أو القابلة للإبطال� ،أو غري قابلة للتنفيذ �أو من دون فعالية جتاه �أي �شركة تابعة.
مدة ال�ضمان :تبد�أ مدة ال�ضمان من تاريخ نفاذها وت�ستمر طيلة مدة االتفاقيات ذات ال�صلة.
1 111115اتفاقية التعويض عن التكاليف
نطاق االتفاقية :وفقا لأحكام اتفاقية التعوي�ض عن التكاليف ،توافق ال�سعودية للبوليمرات على دفع مبلغ  170.139.089دوالر �أمريكي �إىل �شركة �شيفرون
فيليب�س ال�سعودية كتعوي�ض عن �إجمايل الر�سوم والتكاليف والنفقات وااللتزامات الأخرى التي تكبدتها �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية فيما يتعلق بالعقود
املربمة لغر�ض دعم بناء وت�شغيل م�شروع ال�سعودية للبوليمرات.
مدة االتفاقية :تبد�أ مدة االتفاقية من تاريخ نفاذها يف ( 29ابريل 2008م) وت�ستمر حتى اكتمال �إجناز كافة تنازالت العقود ذات ال�صلة.
التنازل عن االتفاقية وحتويلها:
توافق �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية على ( )1التنازل ونقل العقود �إىل ال�سعودية للبوليمرات ،والتي ميكن نقلها بوا�سطة توجيه �إ�شعار �إىل الطرف املتعاقد
وبذل �أق�صى امل�ساعي للح�صول على املوافقة على التنازل عن العقود التي حتتاج موافقة� )2( ،إدارة تلك العقود مل�صلحة ال�سعودية للبوليمرات �إىل �أن يتم
التنازل عن وحتويل كل عقد من هذه العقود )3( ،حتويل كافة حقوقها وم�صاحلها يف احلقوق التعاقدية ،ومنتجات العمل والدرا�سات والتقارير والت�صاميم
واملوا�صفات واملخططات واملواد امل�سلمة والأ�صول امل�صممة وامل�شيدة يف �إطار العقود خالية من �أي م�صالح �أو �أعباء ت�أمني �إىل ال�سعودية للبوليمرات.
توافق ال�سعودية للبوليمرات على ( )1تعوي�ض �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية من حني لآخر عن اي تكاليف تتكبدها �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية فيما
يتعلق بالعقود للفرتة التي تبد�أ يف اليوم الذي يلي تاريخ النفاذ وحتى التاريخ الذي يتم التنازل فيه عن العقود وحتويلها �إىل ال�سعودية للبوليمرات وفقا التفاقية
التعوي�ض عن التكاليف؛ ( )2التعهد ب�أداء الواجبات ومراقبة �أداء كافة االلتزامات وحتمل كافة امل�س�ؤوليات مبوجب العقود املذكورة يف اتفاقية التعوي�ض عن
التكاليف النا�شئة يف �أو بعد تاريخ النفاذ؛ (� )3أن تلتزم بكافة �أحكام و�شروط هذه العقود.
1111115اتفاقية التأجير األساسية لألرض الصناعية
نطاق االتفاقية� :أبرمت ال�سعودية للبوليمرات اتفاقية الت�أجري الأ�سا�سية للأر�ض ال�صناعية امل�ؤرخة يف 1429/6/28هـ (املوافق 2008/7/2م) ورقمها
(رقم )D64-000-مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع .ومبوجب �أحكام اتفاقية الت�أجري الأ�سا�سية للأر�ض ال�صناعية ،لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات احلق يف بناء
وت�شغيل م�صنع الأوليفينات على الأر�ض امل�ؤجرة.

67

مدة االتفاقية :ت�سري اتفاقية الت�أجري الأ�سا�سية للأر�ض ال�صناعية ملدة ثالثني (� )30سنة هجرية تبد�أ من تاريخ العقد .ويجوز جتديد هذه املدة �أو
متديدها لفرتات مماثلة يف �إطار �شروط و�أحكام متفق عليها بني اجلانبني.
الإيجار :تبلغ قيمة الإيجار ال�سنوي  4.5ريا ًال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد من الأر�ض امل�ؤجرة وتبلغ قيمة الإيجار ال�سنوي 2.878.385.4ريال �سعودي.
�إنهاء االتفاقية ب�سبب التق�صري :وف ًقا لأحكام اتفاقية الت�أجري الأ�سا�سية للأر�ض ال�صناعية � ،إذا حدثت �أي حالة من حاالت التق�صري التالية:
1 .1تخلي ال�سعودية للبوليمرات عن كافة املباين �أو املرافق امل�ست�أجرة؛
�2 .2أي ت�أجري من الباطن تربمه ال�سعودية للبوليمرات ،دون موافقة خطية م�سبقة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع.
�3 .3إذا مل تعد ال�سعودية للبوليمرات كيا ًنا قائ ًما قانون ًيا؛
�4 .4إذا مل تعد الت�صاريح التي ت�صدرها الوزارة �أو ال�سلطة املخت�صة �إىل املرافق �صاحلة �أو غري نافذة املفعول؛
�5 .5إخفاق ال�سعودية للبوليمرات يف دفع الإيجار �أو مقابل اخلدمات ملدة تزيد عن ثالثة (� )3أ�شهر؛
6 .6عدم تقيد ال�سعودية للبوليمرات ب�أي �شرط مهم من �شروط عقد الإيجار الرئي�سي؛
يوما من تاريخ ا�ستالمها �إ�شعا ًرا خط ًيا بالتق�صري من الهيئة امللكية للجبيل وينبع ،يف
7 .7و�إذا �أخفقت �شركة ال�سعودية للبوليمرات ،يف غ�ضون ت�سعني (ً )90
ت�صحيح هذا التق�صري �أو تقدمي �أدلة مقنعة ب�أن مثل هذا التق�صري �سوف يجري ت�صحيحه يف غ�ضون فرتة مقبولة ،ف�إنه يجوز �إنهاء هذه االتفاقية الإيجار
الرئي�سية هذه ب�إ�شعار خطي من الهيئة امللكية للجبيل وينبع.
1اتفاقيات التمويل
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لغر�ض امل�ساعدة على قراءة ملخ�صات الوثائق الواردة �أدناه ،فقد مت التعريف العام ببع�ض العبارات يف ملخ�صات الوثائق ،ومع ذلك ،جتدر الإ�شارة �إىل انه
نظرا للطبيعة الفنية والتف�صيلية لكثري من العبارات امل�ستخدمة يف امل�ستندات املالية التي مت تلخي�صها ،ف�إن التعاريف الواردة يف ملخ�صات امل�ستندات ال تعك�س
بال�ضرورة وب�شكل دقيق التعريف املعطى لتلك امل�صطلحات يف امل�ستندات املالية.
1 111115اتفاقية األحكام المشتركة
نطاق االتفاقية :ابرمت اتفاقية الأحكام امل�شرتكة بتاريخ  30ابريل 2008م بني كل من ال�سعودية للبوليمرات ،والأ�شخا�ص املذكورة �أ�سما�ؤهم باالتفاقية
باعتبارهم املرتبني الرئي�سيني ،وبنك الت�صدير واال�سترياد يف الواليات املتحدة ويعرف با�سم (“يو �أ�س �آك�سيم”) ،والأ�شخا�ص املذكورة �أ�سما�ؤهم باتفاقية
التمويل ب�صفتهم املقر�ضني التجاريني (“املقر�ضني التجاريني”) ،والأ�شخا�ص املذكورين ب�صفتهم مقر�ضني ليو �أ�س �آك�سيم (“مقر�ضي يو �أ�س �آك�سيم”)،
و�شركة �سوميتومو امل�صرفية باعتبارها وكيل الدائنني (“وكيل الدائنني”) ،ووكيل الت�سهيالت التجارية (“وكيل الت�سهيالت التجارية”) ،بنك بي �أن بي باريبا
ب�صفته وكيل ت�سهيالت يو �أ�س �آك�سيم (“وكيل ت�سهيالت يو �أ�س �آك�سيم”) ،وجمموعة �سامبا املالية ب�صفتها وكيل ال�ضمان داخل اململكة (“وكيل ال�ضمان
الداخلي”) وو�صي و وكيل ال�ضمان خارج اململكة (“و�صي ووكيل ال�ضمان اخلارجي”) وجمموعة �سامبا املالية ب�صفتها بنك احل�سابات داخل اململكة (“بنك
احل�سابات الداخلي”) وبنك احل�سابات خارج اململكة (“بنك احل�سابات اخلارجية”) والتي مبوجبها و�ضمن �أمور �أخرى ما يلي :
6 6التكلفة التقديرية وم�صادر التمويل لبناء وت�شغيل م�شروع ال�سعودية للبوليمرات حمددة .والتكاليف الإجمالية التقديرية للم�شروع هي  5.223مليون
دوالر �أمريكي ( 20.808مليون ريال �سعودي) .ويت�ضمن التمويل مبلغ  1.634مليون دوالر �أمريكي ( 7.350مليون ريال �سعودي) وديون بقيمة
 3.589مليون دوالر �أمريكي ( 13.458مليون ريال �سعودي) من م�صادر ر�أ�سمالية تت�ضمن القرو�ض الآتي:
6
6
6
6
6

6قرو�ض م�صرفية يف �إطار اتفاقية ت�سهيالت مببلغ مقداره  1.879مليون دوالر �أمريكي ( 7.046مليون ريال �سعودي )؛
6قرو�ض يف �إطار اتفاقية ت�سهيالت مالية مع يو �أ�س �آك�سيم مببلغ مقداره  590مليون دوالر �أمريكي ( 2.212مليون ريال �سعودي) ؛
6قر�ض من �صندوق اال�ستثمارات العامة مببلغ  800مليون دوالر �أمريكي ( 3.000مليون ريال �سعودي)؛
6وقرو�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ  320مليون دوالر �أمريكي (  1.200مليون ريال �سعودي).

6الأحكام التي تنطبق على الت�سهيالت التي �ستمنح لل�سعودية للبوليمرات مبوجب اتفاقية الت�سهيالت البنكية والت�سهيالت التي �ستمنح لل�شركة ال�سعودية
للبوليمرات يف �إطار اتفاقية الت�سهيالت مع يو �أ�س �آك�سيم (تعرف جميعها “بت�سهيالت اتفاقية الأحكام امل�شرتكة”).

الر�سوم :على ال�سعودية للبوليمرات دفع ر�سوم الرتتيب حل�ساب اجلهات التي رتبت ت�سهيالت اتفاقية الأحكام امل�شرتكة ،وكذلك ر�سوم لوكيل الدائنني ولوكيل
ال�ضمان الداخلي ولو�صي ووكيل ال�ضمان اخلارجي ولبنك احل�سابات الداخلية وبنك احل�سابات اخلارجية على ح�ساب هذه البنوك التي تتوىل هذه الأدوار يف
عمليات التمويل.
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التعهدات :هي التعهدات املعتادة لهذا النوع من التمويالت .وجتدر الإ�شارة �إىل انه لن ي�سمح لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات قبل االنتهاء من عمليات �إن�شاء
امل�شروع ،من بني �أمور �أخرى� ،سداد القرو�ض امل�ساندة �أو توزيع �أرباح احل�ص�ص �أو �إ�صدار �أي توزيع �آخر ،ودفع �أو ت�سليم �أي ممتلكات �أو نقد لأي م�ساهم مبا
يف ذلك برتوكيم.
1 111115اتفاقية التسهيالت المصرفية
نطاق االتفاقية� :أبرمت كل من ال�سعودية للبوليمرات ،ووكيل الت�سهيالت امل�صرفية واملقر�ضني التجاريني ووكيل الدائنني اتفاقية ت�سهيالت م�صرفية يف
تاريخ  30ابريل 2008م ،والتي يوافق املقر�ضون مبوجبها على منح ال�سعودية للبوليمرات ،طبقا ل�شروط و�أحكام اتفاقية الت�سهيالت التجارية ،ت�سهيل قر�ض
بالدوالر الأمريكي بحد �أق�صى ومبلغ �إجمايل مقداره  1.879مليون دوالر �أمريكي ( 7.046مليون ريال �سعودي) (“الت�سهيل التجاري”).
الغر�ض :ينبغي على ال�سعودية للبوليمرات ا�ستخدام الت�سهيل التجاري لدفع تكاليف امل�شروع.
ت�سديد القر�ض :تلتزم ال�سعودية للبوليمرات ب�سداد املبالغ امل�ستحقة عليها مبوجب الت�سهيل التجاري �إىل جانب العمولة امل�ستحقة على القر�ض القائم.
وت�ستحق الدفعة الأوىل من �سداد القر�ض يف ( )1تاريخ ا�ستكمال م�شروع ال�سعودية للبوليمرات �أو ( )2التاريخ امل�ضمون ال�ستكمال م�شروع ال�سعودية للبوليمرات
(وهو  31دي�سمرب 2012م اخلا�ضع للتمديدات امل�سموح بها مبوجب اتفاقية الأحكام امل�شرتكة) �أو ( )3تاريخ  31دي�سمرب 2013م� ،أيهما يحدث �أو ًال ،ت�ستحق
دفعات �أق�ساط القر�ض كل �ستة �أ�شهر بعد ذلك حتى تاريخ انق�ضاء مدة ع�شر �سنوات ون�صف من تاريخ ت�سديد الق�سط الأول من القر�ض.
ر�سوم االلتزام :تلتزم ال�سعودية للبوليمرات ب�أن تدفع لوكيل الت�سهيالت التجارية ول�صالح ح�ساب املقر�ضني التجاريني ر�سوم االلتزام على االلتزامات املتاحة
من املقر�ضني التجاريني خالل الفرتة املمتدة من تاريخ اتفاقية الت�سهيالت املالية وحتى نهاية الفرتة املتاحة لل�سحوبات مبوجب اتفاقية الت�سهيالت التجارية.
1111115اتفاقية التسهيالت مع بنك الصادرات األمريكية ()US EXIM
نطاق االتفاقية� :أبرم كل من ال�سعودية للبوليمرات ووكيل ت�سهيالت يو �أ�س �آك�سيم ،ومقر�ضو يو �أ�س �آك�سيم ،ووكيل الدائنني ويو �أ�س �آك�سيم اتفاقية ت�سهيالت
يو �أ�س �آك�سيم يف تاريخ  30ابريل 2008م ،والتي يوافق مقر�ضو يو �أ�س �آك�سيم مبوجبها بتقدمي ت�سهيالت ائتمانية مالية لل�صادرات لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات
لت�سهيل ال�صادرات من الواليات املتحدة الأمريكية مببلغ �إجمايل �أ�سا�سي مقداره  590مليون دوالر �أمريكي ( 2.212مليون ريال �سعودي) (“ت�سهيالت يو �أ�س
�آك�سيم”).
الغر�ض :ينبغي على ال�سعودية للبوليمرات ا�ستخدام ت�سهيالت يو �أ�س �آك�سيم للأغرا�ض التالية� )1( :شراء ال�سلع واخلدمات املخ�ص�صة للم�شروع من م�صادر
�أمريكية ( )2متويل اجلزء املمول من العمولة �أثناء الإن�شاء و ( )3دفع ر�سوم التعر�ض ذات ال�صلة.
ت�سديد القر�ض :تلتزم ال�سعودية للبوليمرات ب�سداد املبالغ امل�ستحقة عليها مبوجب ت�سهيل يو �أ�س �آك�سيم �إىل جانب العمولة على القر�ض القائم .وت�ستحق
الدفعة الأوىل من �سداد القر�ض يف ( )1تاريخ ا�ستكمال م�شروع ال�سعودية للبوليمرات �أو ( )2التاريخ امل�ضمون ال�ستكمال م�شروع ال�سعودية للبوليمرات (وهو
 31دي�سمرب 2012م اخلا�ضع للتمديدات امل�سموح بها مبوجب اتفاقية الأحكام امل�شرتكة) �أو ( )3تاريخ  31دي�سمرب 2013م� ،أيهما يحدث �أو ًال .ت�ستحق دفعات
�أق�ساط القر�ض كل �ستة �أ�شهر بعد ذلك حتى تاريخ انق�ضاء مدة ع�شر �سنوات ون�صف من تاريخ ت�سديد الق�سط الأول من القر�ض.
الر�سوم :تلتزم ال�سعودية للبوليمرات بدفع ر�سم التزام على االلتزامات املتاحة من للمقر�ضي يو �أ�س �آك�سيم خالل الفرتة املمتدة من تاريخ اتفاقية ت�سهيالت
يو �أ�س �آك�سيم وحتى نهاية الفرتة املتاحة لل�سحوبات طبقا التفاقية ت�سهيالت يو �أ�س �آك�سيم .كما تدفع ال�سعودية للبوليمرات كذلك ر�سم التعر�ض (على النحو
املحدد يف اتفاقية ت�سهيالت يو �أ�س �آك�سيم ).
1111115اتفاقية المساهمين ومساندة الراعين والقروض المساندة
نطاق االتفاقية� :أبرمت كل من برتوكيم ب�صفتها �شريك ًا ،واملجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ب�صفتها �شريك�أ راعي ًا و �شيفرون فيليب�س العربية
ب�صفتها م�ساهما وراعي ًا ،ال�سعودية للبوليمرات ،ووكيل الدائنني ووكيل الت�سهيالت التجارية ووكيل ت�سهيالت يو �أ�س �آك�سيم ويو �أ�س �آك�سيم ،وو�صي ووكيل
الأوراق املالية اخلارجي ،اتفاقية امل�ساهمني وم�ساندة الراعني والقرو�ض امل�ساندة بتاريخ  30ابريل 2008م والتي يتوجب على ال�شركاء والراعني مبوجبها تقدمي
امل�ساندة للم�شروع وبع�ض ال�ضمانات �إىل املقر�ضني لغر�ض ا�ستكمال امل�شروع.
التزامات ال�شركاء� :ضمن االلتزامات الأخرى لل�شركاء ،ينبغي على ال�شركاء امل�ساهمة يف ر�أ�سمال واالحتفاظ بح�ص�صهم يف ال�سعودية للبوليمرات.
امل�ساهمات يف التمويل الر�أ�سمايل :على �شركة �شيفرون فيليب�س العربية وبرتوكيم ،رهنا ب�شروط معينة ،امل�ساهمة باملزيد من التمويالت الر�أ�سمالية
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لل�سعودية للبوليمرات (�سواء عن طريق االكتتاب يف ح�ص�ص �إ�ضافية يف ال�سعودية للبوليمرات �أو القيام بدعم ال�سعودية للبوليمرات عن طريق قرو�ض م�ساندة)
مبا يتنا�سب وح�صة كل منهم يف ال�سعودية للبوليمرات بهدف تغطية تكاليف امل�شروع يف حالة عدم وجود �أموال كافية يف ح�ساب نفقات ال�سعودية للبوليمرات
لتلبية هذه املدفوعات.
االحتفاظ باحل�ص�ص :وفقا ل�شروط معينة ،يحظر على ال�شركاء عدة ت�صرفات منها حتويل ح�ص�صهم يف ال�سعودية للبوليمرات �أو بيعها �أو الت�صرف بها �أو
رهنها ب�أي �شكل لأي �شخ�ص بدون موافقة خطية م�سبقة من وكيل الدائنني (�شركة �سوميتومو امل�صرفية) .وخالل الفرتة املمتدة بني تاريخ الطرح وحتى ما قبل
�إجناز امل�شروع� ،سوف متتلك �شيفرون فيليب�س كيميكال وال�شركات التابعة لها ومتلكها ب�شكل كامل ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ما ن�سبته  %35من ح�ص�ص
ر�أ�س مال ال�سعودية للبوليمرات يف حني �سوف متتلك برتوكيم  %65من ح�ص�ص ر�أ�س مال ال�سعودية للبوليمرات .وخالل الفرتة املمتدة بني �إجناز امل�شروع وحتى
الت�سديد الكامل والنهائي جلميع الدين امل�ستحق مبوجب الت�سهيالت التجارية وت�سهيالت يو �أ�س �آك�سيم وت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامة وبع�ض االلتزامات
املالية الأخرى� ،سوف متتلك �شيفرون فيليب�س كيميكال وال�شركات التابعة لها ومتلكها ب�شكل كامل ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ما ن�سبته  %25من ح�ص�ص
ر�أ�س مال ال�سعودية للبوليمرات ،يف حني �سوف متتلك املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي (ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) ن�سبة ال تقل عن  %25من
ح�ص�ص ر�أ�س مال ال�سعودية للبوليمرات ،و�ستملك �شيفرون فيليب�س كيميكال واملجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي معا (ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة)
�أكرث من  %50من ح�ص�ص ر�أ�س مال ال�سعودية للبوليمرات
االكتتاب العام يف برتوكيم :بعد انتهاء تاريخ االكتتاب العام ،على برتوكيم �أن تودع متح�صالت االكتتاب العام يف ح�ساب تفتحه برتوكيم قبل عملية
االكتتاب العام (“ح�ساب برتوكيم”) لدى �أحد البنوك حيث �سيكون ذلك بنك ح�ساب برتوكيم (“بنك ح�ساب برتوكيم”) .وعلى برتوكيم �أن متنح تعهدا
وتنازال عن ح�سابها ل�صالح وكيل ال�ضمان اخلارجي� .أما الأموال املتوفرة يف ر�صيد ح�ساب برتوكيم ،ف�سوف يتم ا�ستخدامها من قبل برتوكيم لتمويل التزاماتها
بامل�ساهمة يف التمويالت الر�أ�سمالية لل�سعودية للبوليمرات و�أي التزامات �أخرى لدفع �أي تكاليف زائدة تتكبدها برتوكيم .و�سيتم الإفراج عن ال�ضمان املقدم من
برتوكيم يف تاريخ ا�ستكمال امل�شروع و�سيكون مبقدور برتوكيم عندئذ ا�ستخدام �أي �أر�صدة مالية متبقية بالطريقة التي تراها منا�سبة دون �أي قيود.
القيود على جمع الديون والتعهد بتنفيذ الأن�شطة� :إىل �أن تتخل�ص برتوكيم من �أي التزامات �إ�ضافية يف امل�ساهمة يف التمويالت الر�أ�سمالية لل�سعودية
للبوليمرات ،ف�إنه ال يجوز لبرتوكيم ،دون موافقة خطية م�سبقة من يو �أ�س �آك�سيم ومن وكيل الدائنني� ،أن تتحمل �أي مديونية مالية �أو متار�س �أي عمل �أو ن�شاط
جتاري غري الأن�شطة املرتبطة بتطوير امل�شروع �أو الأن�شطة العر�ضية يف نف�س ال�سياق.
�أولوية الت�سديد :اتفقت �شيفرون فيليب�س العربية و برتوكيم على �أن �أي التزامات مرتتبة على ال�سعودية للبوليمرات جتاه �أي منهما نتيجة قيامهما
بالتزاماتهما مبوجب اتفاقية امل�ساهمني وامل�ؤ�س�سني بخ�صو�ص امل�ساندة و�أولوية الت�سديد �سيتم اعتبارها ثانوية الت�سديد كقر�ض ثانوي الت�سديد .كما حتتوي
اتفاقية امل�ساهمني وامل�ؤ�س�سني بخ�صو�ص امل�ساندة و�أولوية الت�سديد على �أحكام تنظم معاملة القرو�ض ثانوية الت�سديد املقدمة من �شيفرون فيليب�س العربية و
برتوكيم.
1111115اتفاقية قرض بين صندوق االستثمارات العامة والسعودية للبوليمرات
مت �إبرام اتفاقية قر�ض طويل الأجل مببلغ ثمامنائة مليون ( )800.000.000دوالر �أمريكي بني �صندوق اال�ستثمارات العامة وال�سعودية للبوليمرات بتاريخ
1429/12/26هـ املوافق 2008/12/24م وذلك لغر�ض متويل جزء من تكلفة م�شروع بناء وت�شغيل م�صانع برتوكيماويات لإنتاج االيثلني والبويل ايثلني والبويل
بروبلني و-1هك�سني والبويل ا�ستريين ومن�ش�آت الدعم املرتبطة بها وذلك يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�سعودية.
ويكون القر�ض املقدم مبوجب هذه االتفاقية متاحا �إىل ال�سعودية للبوليمرات حتى الأ�سبق من (�أ) تاريخ �إعالن ال�سعودية للبوليمرات مبوجب �إخطار كتابي
يوجه لل�صندوق عن �إكتمال م�صانع امل�شروع� ،أو (ب) تاريخ  31دي�سمرب 2013م .ويتم �سداد مبلغ �أ�صل القر�ض امل�سحوب وغري امل�سدد على خم�سة ع�شر ق�سطا
ن�صف �سنوي متتايل تبد�أ من  31دي�سمرب 2013م بواقع ن�سبة  %1من اجمايل املبلغ امل�سحوب وتت�صعد تدريجيا حتى ت�صل الن�سبة �إىل  %9يف ق�سطي ال�سداد
الأخريين حتى تاريخ اال�ستحقاق النهائي يف تاريخ  31دي�سمرب 2020م.
تدفع ال�سعودية للبوليمرات نظري اخلدمات املقدمة �إىل �صندوق اال�ستثمارات العامة فيما يتعلق بتقييم امل�شروع و�إدارة القر�ض ،ر�سما يعادل ن�صف واحد باملائة
( )%0.5من مبلغ �أ�صل القر�ض ،بالإ�ضافة �إىل ر�سوم ارتباط يف اليوم الأخري لكل فرتة عمولة ،والتي تتكون من فرتات مدتها �ستة �أ�شهر ،حت�سب ب�سعر ن�صف
واحد باملائة ( )%0.5من مبلغ �أ�صل القر�ض غري امل�سحوب.
كما حت�سب عمولة على مبلغ �أ�صل القر�ض لكل فرتة عمولة بن�سبة مئوية �سنوية ت�ساوي جمموع الهام�ش (البالغ � %0.5سنويا) و�سعر ليبور لفرتة العمولة وذلك
يف �آخر يوم من تلك الفرتة .ويف حال عدم قيام ال�سعودية للبوليمرات بدفع املبالغ م�ستحقة ال�سداد يف يوم ا�ستحقاقها ،حت�سب عمولة على املبلغ امل�ستحق غري
املدفوع من تاريخ اال�ستحقاق حتى التاريخ الفعلي لل�سداد وذلك ب�سعر ي�ساوي جمموع (�أ) ن�سبة اثنني باملائة (� )%2سنوية و(ب) �سعر العمولة (البالغ ن�سبة
مئوية �سنوية ت�ساوي جمموع الهام�ش (� %0.5سنويا) و�سعر ليبور لفرتة العمولة).
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1 111115إتفاقية التعهدات بين السعودية للبوليمرات وسوميتومو متسوي بانكينج كوربوريشن
ومجموعة سامبا المالية وصندوق االستثمارات العامة.
مت �إبرام اتفاقية التعهدات بني (�أ) ال�سعودية للبوليمرات و(ب) �سوميتومو مت�سوي بانكينج كوربوري�شن ب�صفتها وكيل الدائنني و(ج) جمموعة �سامبا املالية
ب�صفتها وكيل ال�ضمان املحلي و(د) جمموعة �سامبا املالية ب�صفتها �أمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي و(هـ) �صندوق اال�ستثمارات العامة لغر�ض منح �صندوق
اال�ستثمارات العامة نف�س املزايا واحلقوق املخولة للأطراف امل�ضمونة مبوجب اتفاقية الدائنني يف مقابل موافقة �صندوق اال�ستثمارات العامة على جميع بنود
اتفاقية الدائنني وهذه الإتفاقية .كما تنظم الإتفاقية حقوق وواجبات الأطراف امل�ضمونة و�سبل اتخاذ القرارات والتعديالت والتنازالت واملوافقات والإجراءات
املتعلقة باتفاقية الدائنني واتفاقية قر�ض �صندوق اال�ستثمارات العامة.
1 111115اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي والشركة السعودية للبوليمرات رقم 2073
مت �إبرام اتفاقية قر�ض طويل الأجل مببلغ �أق�صاه �ستمائة مليون ( )600.000.000ريال �سعودي بني �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وال�شركة ال�سعودية
للبوليمرات يف يوم 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك لغر�ض متويل م�شروع م�صنع االيثلني والربوبلني والهك�سني( )1بطاقة �إنتاجية تبلغ
 2.155.000طن �سنويا ،وذلك على قطعتي �أر�ض م�ساحتهما الإجمالية  547.500مرت مربع يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�سعودية (“امل�شروع”).
تن�ص االتفاقية على �أن يقوم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي  ،من �آن �إىل �آخر ،ب�صرف مبالغ تنا�سبية ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،مقابل ما
تقوم به الأخرية من �إنفاق على تنفيذ امل�شروع وتقوم ال�سعودية للبوليمرات بت�سليم �سندات لأمر �إىل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي تكون م�ستحقة يف
تاريخ انتهاء احلق يف ال�سحب يف تاريخ 1433/12/29هـ املوافق 2012/11/14م .يطلق عليها “�سندات لأمر امل�ؤقتة” .ت�ستبدل �سندات لأمر امل�ؤقتة هذه ب�أخرى
نهائية يتم ت�سليمها بتاريخ انتهاء ال�سحب يكون �إجمايل قيمتها اال�سمية م�ساويا �إىل القيمة اال�سمية ل�سندات لأمر امل�ؤقتة التي جرى �إلغا�ؤها ،والتي متثل �إجمايل
مبلغ القر�ض امل�سحوب والغري م�سدد تكون قيمتها وتواريخ ا�ستحقاقها هي ذات مبالغ وتواريخ ا�ستحقاق �أق�ساط القر�ض البالغة �أربعة ع�شر ق�سطا ن�صف �سنوي
تبد�أ من 1435/2/15هـ املوافق 2013/12/19م وتنتهي يف 1441/8/15هـ املوافق 2019/10/14م.
مقابل �إتاحة القر�ض لل�سعودية للبوليمرات ،ن�صت الإتفاقية على توقيع �سند لأمر و�إثبات رهن املمتلكات املذكورة يف �سند الرهن مع �إيداع �صكوك ملكية
الأرا�ضي �أو الوثائق اخلا�صة بامل�شروع لدى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبا يفيد رهن ما يف باطنها ل�صاحله .كما تعهدت ال�شركة ب�أن تقدم �إىل
ال�صندوق رهونات �إ�ضافية على الأمالك التي ي�شملها �سند الرهن واملتعلقة بامل�شروع.
كما �إن ال�سعودية للبوليمرات قد �أبرمت اتفاقية ترتيب ديون بني كل من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وال�شركاء مقدمي قرو�ض بقيمة ملياران و�أربعمائة
و�أربعة وت�سعون مليون ( )2.494.000.000ريال �سعودي بتاريخ 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م ،التي ن�صت على وجوب الوفاء بديون �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�سواء كانت قائمة �أو م�ستقبلية �أو حمتملة) قبل ديون املقر�ضون� ،أو كيفما يوافق عليه �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
وقد قامت ال�سعودية للبوليمرات بتقدمي عدد من ال�ضمانات الغري قابلة للنق�ض والغري م�شروطة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي على �أن يقوم
ال�ضامن فورا وبناء على طلب خطي من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بدفع كافة املبالغ امل�ستحقة مبوجب العقد يف حالة تق�صري ال�سعودية للبوليمرات
عن الوفاء بالتزاماتها طبقا لأحكام و�شروط هذه الإتفاقية .ال�ضمانات املقدمة �إىل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي هي كالأتي:
 .أ�ضمان �شركة من املجموعة ال�سعودية للإ�ستثمار ال�صناعي بتاريخ 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك بن�سبة مئوية قدرها  %50من
�إجمايل مبلغ القر�ض.
 .ب�ضمان �شركة من ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات بتاريخ 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك بن�سبة مئوية قدرها  %50من �إجمايل
مبلغ القر�ض.
 .ج�ضمان �شركة من �أربيان �شيفرون فليب�س برتوكيمكال كومباين ليمتد بتاريخ  1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك بن�سبة مئوية قدرها
 %50من �إجمايل مبلغ القر�ض.
1 111115اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي والشركة السعودية للبوليمرات رقم 2074
مت �إبرام اتفاقية قر�ض طويل الأجل مببلغ �أق�صاه �ستمائة مليون ( )600.000.000ريال �سعودي بني �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وال�شركة ال�سعودية
للبوليمرات بتاريخ 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك لغر�ض متويل م�شروع لإنتاج البويل ايثلني وبويل بروبلني وبويل �ستايرين بطاقة �إنتاجية
تبلغ  449.826.2مرت مربع طن �سنويا ،وذلك على قطعة �أر�ض م�ساحتها الإجمالية  449.826.2مرت مربع يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�سعودية
(“امل�شروع”).
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تن�ص االتفاقية على �أن يقوم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي  ،من �آن �إىل �آخر ،ب�صرف مبالغ تنا�سبية ل�صالح ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ،مقابل ما
تقوم به الأخرية من �إنفاق على تنفيذ امل�شروع وتقوم ال�سعودية للبوليمرات بت�سليم �سندات لأمر �إىل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي تكون م�ستحقة يف تاريخ
انتهاء احلق يف ال�سحب يف تاريخ 1433/12/29هـ املوافق 2012/11/14م .يطلق عليها “�سندات لأمر امل�ؤقتة” .ت�ستبدل �سندات لأمر امل�ؤقتة هذه ب�أخرى
نهائية يتم ت�سليمها بتاريخ انتهاء ال�سحب يكون �إجمايل قيمتها اال�سمية م�ساويا �إىل القيمة اال�سمية ل�سندات لأمر امل�ؤقتة التي جرى �إلغا�ؤها ،والتي متثل �إجمايل
مبلغ القر�ض امل�سحوب والغري م�سدد تكون قيمتها وتواريخ ا�ستحقاقها هي ذات مبالغ وتواريخ ا�ستحقاق �أق�ساط القر�ض البالغة �أربعة ع�شر ق�سطا ن�صف �سنوي
تبد�أ من 1435/2/15هـ املوافق 2013/12/19م وتنتهي يف 1441/8/15هـ املوافق 2019/10/14م.
مقابل �إتاحة القر�ض لل�سعودية للبوليمرات ،ن�صت الإتفاقية على توقيع �سند لأمر و�إثبات رهن املمتلكات املذكورة يف �سند الرهن مع �إيداع �صكوك ملكية
الأرا�ضي �أو الوثائق اخلا�صة بامل�شروع لدى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبا يفيد رهن ما يف باطنها ل�صاحله .كما تعهدت ال�شركة ب�أن تقدم �إىل
ال�صندوق رهونات �إ�ضافية على الأمالك التي ي�شملها �سند الرهن واملتعلقة بامل�شروع.
كما �إن ال�سعودية للبوليمرات قد �أبرمت اتفاقية ترتيب ديون بني كل من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وال�شركاء مقدمي قرو�ض بقيمة ملياران و�أربعمائة
و�أربعة وت�سعون مليون ( )2.494.000.000ريال �سعودي بتاريخ 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م ،التي ن�صت على وجوب الوفاء بديون �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�سواء كانت قائمة �أو م�ستقبلية �أو حمتملة) قبل ديون املقر�ضون� ،أو كيفما يوافق عليه �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
وقد قامت ال�سعودية للبوليمرات بتقدمي عدد من ال�ضمانات الغري قابلة للنق�ض والغري م�شروطة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي على �أن يقوم
ال�ضامن فورا وبناء على طلب خطي من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بدفع كافة املبالغ امل�ستحقة مبوجب العقد يف حالة تق�صري ال�سعودية للبوليمرات
عن الوفاء بالتزاماتها طبقا لأحكام و�شروط هذه الإتفاقية .ال�ضمانات املقدمة �إىل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي هي كالأتي:
�أ� .ضمان �شركة من املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي بتاريخ 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك بن�سبة مئوية قدرها  %50من �إجمايل
مبلغ القر�ض.
ب� .ضمان �شركة من ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات بتاريخ 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك بن�سبة مئوية قدرها  %50من �إجمايل مبلغ
القر�ض.
ج� .ضمان �شركة من �أربيان �شيفرون فليب�س برتوكيمكال كومباين ليمتد بتاريخ  1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك بن�سبة مئوية قدرها %50
من �إجمايل مبلغ القر�ض.
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جتاوز التكاليف :يطلب من كل راعي يف حال جتاوز التكاليف اخلا�صة ب�إقامة امل�شروع ،امل�ساهمة عن طريق قرو�ض م�ساندة ،مببلغ مت�ساو لن�سبهم املتفق
عليها ،لغر�ض تغطية هذه التكاليف .وعلى الرغم من التزامات الراعني يف امل�ساهمة لغر�ض جتاوز التكاليف ،ف�إنه يحق لبرتوكيم ،ولكنها غري ملزمة بذلك،
امل�شاركة يف قرو�ض تالية اال�ستحقاق تغطية جتاوز التكاليف.
�ضمان الإجناز :تقدم كل من املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�شيفرون فيليب�س العربية ب�صفتهما راعيني لأمني ووكيل ال�ضمان اخلارجي �ضمانات
�إجناز �إذا مل يتم الإجناز يف تاريخ معني �أو قبل ذلك التاريخ.
خطاب االعتماد من املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي :تن�شئ املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي خطاب اعتماد ل�صالح كل من
ال�سعودية للبوليمرات ووكيل الدائنني لأغرا�ض تقدمي ال�ضمان عن التزامات الدفع من جانب املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي يف �إطار اتفاقية
امل�ساهمني وم�ساندة الراعني والقرو�ض امل�ساندة حيث تكفل املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي هذه االلتزامات يف �إطار ال�ضمان املقدم من قبل املجموعة
ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي .و�ستقوم املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي بتقدمي خطاب االعتماد بعد تاريخ االكتتاب العام.
�أولوية الت�سديد :اتفق امل�ؤ�س�سون على �أن �أي التزامات مرتتبة على ال�سعودية للبوليمرات جتاه امل�ؤ�س�سني نتيجة لقيام امل�ؤ�س�سني بالتزاماتهم مبوجب اتفاقية
امل�ساهمني وامل�ؤ�س�سني بخ�صو�ص امل�ساندة و�أولوية الت�سديد �سوف يتم اعتبارها ثانوية الت�سديد كقر�ض ثانوي الت�سديد .كما حتتوي اتفاقية امل�ساهمني وامل�ؤ�س�سني
بخ�صو�ص امل�ساندة و�أولوية الت�سديد على �أحكام تنظم معاملة القرو�ض ثانوية الت�سديد املقدمة من امل�ؤ�س�سني.
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جمموعة ال�ضمانات
قدمت ال�سعودية للبوليمرات حزمة من ال�ضمانات ل�ضمان الت�سهيالت االئتمانية املختلفة التي تعاقدت عليها ،والتي ت�شمل ترتيبات ال�ضمان التالية:
�6سندات �إذنيه (لأمر) بقيمة املبلغ الأ�صلي والعمولة بخ�صو�ص الت�سهيل التجاري وت�سهيل US-Exim
6
�6سند �إذين ل�صالح وكيل ت�سهيل  US-Eximكما ن�صت عليه �شروط ت�سهيل US-Exim
6
6 6تنازل عن عقود امل�شروع واتفاقياته
6 6تنازل عن ح�سابات امل�شروع اخلارجية
6 6تنازل ورهن حل�سابات امل�شروع املحلية
6 6تنازل ورهن حل�ساب برتوكيم
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16

1وصف األسهم

1116

1رأس المال

يبلغ ر�أ�سمال برتوكيم  4.800.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إىل �480.000.000سهم .تبلغ القيمة اال�سمية لكل �سهم  10رياالت �سعودية يجوز للجمعية
العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد موافقة اجلهات املخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال برتوكيم مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم
جديدة ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويعني القرار املذكور طريقة زيادة ر�أ�س املال ،ويكون
للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية .وعلى كل م�ساهم �أن يبدي رغبته يف ممار�سة حق الأولوية هذا خالل  15يوما من ن�شر قرار
زيادة ر�أ�س املال يف جريدة يومية .وتوزع تلك الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بها بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط
�أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة .ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذي طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة
ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة..
يجوز للجمعية العامة غري العادية بناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�صة تخفي�ض ر�أ�س مال برتوكيم �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت
بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراجعي احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على برتوكيم و�أثر التخفي�ض يف تلك
االلتزامات ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة برتوكيم ،وجبت دعوة
الدائنني �إىل �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي
لبرتوكيم .ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إىل برتوكيم م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على برتوكيم �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا
كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
1116

1األسهم

تكون �أ�سهم برتوكيم عادية ا�سمية ولي�ست تف�ضيلية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه
احلالة الأخرية ي�ضاف فرق القيمة �إىل االحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�صى .ويكون ال�سهم غري قابل للتجزئة .ف�إذا متلكه عدة �أ�شخا�ص ،وجب عليهم �أن
يختاروا �أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
1116

1تداول األسهم

يخ�ضع تداول الأ�سهم لقواعد و�أنظمة وتوجيهات الهيئة .وال يجوز تداول الأ�سهم التي يحملها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون خالل فرتة احلظر.
و من املتوقع �أن يبد�أ التعامل يف الأ�سهم على نظام تداول فور االنتهاء من عملية التخ�صي�ص ،و�سوف يعلن �سوق الأ�سهم عن تاريخ التعامل يف الأ�سهم على
نظام تداول متى ما تقرر ذلك علم ًا �أن التواريخ والفرتات الزمنية الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه هي جمرد م�ؤ�شرات ويجوز تغيريها �أو متديدها ح�سب تقدير
هيئة ال�سوق املالية.
يجوز التعامل يف �أ�سهم االكتتاب فقط بعد تخ�صي�صها و�إيداعها يف ح�سابات كل مقدم طلب يف نظام تداول وبعد ت�سجيل ال�شركة يف القائمة الر�سمية وقبول
تداول الأ�سهم يف �سوق الأ�سهمُ .يحظر متام ًا التعامل امل�سبق يف �أ�سهم االكتتاب قبل طرحها يف ال�سوق ويتحمل مقدمو الطلبات الذين ميار�سون �أي ن�شاطات
تعامل م�سبق امل�سئولية عن ت�صرفاتهم وعن �أي خماطر ناجمة عن ذلك بينما ال تقع على ال�شركة �أية التزامات قانونية يف مثل هذه احلالة.
1 1116حقوق التصويت
لكل م�ساهم ميتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل حق ح�ضور اجلمعيات العامة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف
ح�ضور اجلمعية العامة .وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع.
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية واجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .ولكن� ،إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة
مدة برتوكيم �أو باندماج برتوكيم �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات .ويجيب
جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة برتوكيم لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع،
احتكم �إىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
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1116

1الحظر على أسهم المساهمين المؤسسين

بعد انتهاء عمل َية الطرح ،يخ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�صرف يف �أ�سهمهم( )1قبل مرور ثالث �سنوات من تاريخ قرار �إعالن ت�أ�سي�س
برتوكيم ()2تاريخ ابتداء العمليات التجارية يف م�شروع ال�سعودية للبوليمرات� ،أيهما يح�صل الحقا .وبعد انتهاء فرتة احلظر هذه ،ميكن للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني
الت�صرف يف �أ�سهمهم فقط بعد احل�صول على موافقة الهيئة.
1116

1نقل ملكية األسهم

تكون الأ�سهم قابلة للتداول بعد ت�سجيلها �إلكرتوني ًا عن طريق النظام الآيل ملعلومات الأ�سهم  .وا�ستثنا ًء من ذلك ،ووفق ًا ملواد النظام الأ�سا�سي ،ال يجوز تداول
الأ�سهم اململوكة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني خالل فرتة احلظر املو�ضحة يف هذه الن�شرة ،و�أي بيع من ملكيتهم بعد انتهاء فرتة احلظر يتطلب موافقة هيئة ال�سوق
املالية.
1116

1الجمعية العامة للمساهمين

اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لبرتوكيم.
وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة ببرتوكيم وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة
خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لبرتوكيم .ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
تخت�ص اجلمعية العامة غـري العادية بتعديل نظـام برتوكيم الأ�سا�سي ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك
بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
تنعقد اجلمعيات العامة بناء على دعوة جمل�س الإدارة وعلى جمل�س الإدارة الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراجع احل�سـابات �أو
عــدد من امل�ساهمني ميثلون خم�سـة يف املائة ( )%5من ر�أ�س املال على الأقل.
ويتم ن�شر الدعوة �إىل اجتماع اجلمعية العامة وتاريخ االجتماع وجدول االجتماع يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها املركز
الرئي�سي لبرتوكيم قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره
م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�سمال برتوكيم ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ُوجهت الدعوة �إىل اجتماع ثان يعقد
خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا اي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�سمال برتوكيم .ف�إذا مل يتوفر
هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ،ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا
ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه يف حالة غيابه ،ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر
يت�ضـمن �أ�سمــاء امل�ساهمني احلا�ضـرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�صالـة �أو بالنيابة وعـدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت
وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل
خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.
1116

1مدة بتروكيم وحلها وتصفيتها

مدة برتوكيم ت�سعة وت�سعون (� )99سنة هجرية تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س برتوكيم ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة برتوكيم بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة على الأقل .وعند انتهاء مدة برتوكيم �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية
بناءا على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي �أو �أكرث وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء برتوكيم ،ومع
ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائما على �إدارة ال�شركة �إىل �أن يتم تعيني امل�صفي وتبقى لأجهزة برتوكيم اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات
امل�صفني.
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17

1ملخص النظام األساسي

1117

1اسم الشركة

ا�سم ال�شركة هو “ ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات” ،وهي �شركة م�ساهمة (مقفلة) (“برتوكيم”).
1117

1أنشطة الشركة

تزاول ال�شركة الأن�شطة التالية:
1 .1تنمية وتطوير و�إقامة وت�شغيل و�إدارة و�صيانة امل�صانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�صناعات الأخرى.
2 .2جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها.
3 .3متلك الأرا�ضي والعقارات واملباين ل�صالح ال�شركة.
و�سوف حت�صل ال�شركة على الرتاخي�ص الالزمة من ال�سلطات املخت�صة قبل القيام باي من هذه الأعمال.
1117

1المركز الرئيسي

يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض ،ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ لل�شركة فروع ًا ومكاتب �أو وكاالت داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها.
مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة هجرية تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية
العامة غري العادية قبل انتهاء �أجل ال�شركة ب�سنة على الأقل.
1117

1رأس المال

يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة �أربع مليار وثمامنائة مليون ( )4.800.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إىل اربع مائه وثمانني مليون (� )480.000.000سهم مت�ساوية
القيمة بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد ،وجميعها �أ�سهم نقدية.
1117

1السندات

يجوز لل�شركة �أن ت�صدر �سندات و�صكوك ا�سمية داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات ال�سائدة.
1117

1حقوق التصويت

لكل م�ساهم ميتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل حق ح�ضور اجلمعيات العامة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
يف ح�ضور اجلمعية العامة.
حت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع.
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .ولكن� ،إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة
مدة ال�شركة �أو باندماج ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات .ويجيب
جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع،
احتكم �إىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نهائي ًا.
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1117

1زيادة رأس المال

يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد موافقة اجلهات املخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات
ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويعني القرار املذكور طريقة زيادة ر�أ�س املال،
ويكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم النقدية .وعلى كل م�ساهم �أن يبدي رغبته يف ممار�سة حق الأولوية هذا خالل  15يوما من تبليغ قرار
زيادة ر�أ�س املال.
توزع تلك الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بها بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه
من الأ�سهم اجلديدة .ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذي طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال
يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة .
1117

1تخفيض رأس المال

يجوز للجمعية العامة غري العادية بناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�صة تخفي�ض ر�أ�س مالها �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت بخ�سائر ،وال
ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراجعي احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف تلك االلتزامات ومبراعاة
ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة ،وجبت دعوة الدائنني �إىل �إبداء
اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض
�أحد الدائنني وقدم �إىل ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
1117

1نقل ملكية األسهم

ميكن تداول �أ�سهم برتوكيم .وي�ستثنى من ذلك الأ�سهم النقدية التي اكتتب بها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون والتي لن تكون قابلة للتداول قبل ن�شر القوائم املالية عن
�سنتني ماليتني كاملتني ال تقل �أي منهما عن � 12شهرا منذ تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة �أو منذ قرار املوافقة على حتويل ال�شركة.
وتنطبق هذه ال�شروط على �أي �أ�سهم يكتتب فيها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف حالة زيادة ر�أ�سمال ال�شركة قبل انق�ضاء فرتة احلظر .و�سوف ت�ضاف عبارة �إىل
�شهادات الأ�سهم املعنية تبني فئة الأ�سهم وتاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة والفرتة التي ال يجوز خاللها تداول الأ�سهم.
17117

1الجمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة
خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة لذلك
17117

1تكوين مجلس اإلدارة

يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من �ستة (� )6أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث (� )3سنوات.
أسهم التأهيل

يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�شرة �آالف ( )10.000ريال �سعودي وتودع هذه الأ�سهم خالل
ثالثني ( )30يوم ًا من تاريخ تعيني الع�ضو لدى �أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغر�ض.
شغور العضوية

�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س جاز ملجل�س الإدارة �أن يعني م�ؤقت ًا ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول
اجتماع لها ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه ،و�إذا هبط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجب دعوة اجلمعية العامة العادية
يف �أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.
صالحيات مجلس اإلدارة

مع عدم الإخالل بال�صالحيات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�صالحيات يف �إدارة عمل ال�شركة والإ�شراف على �أعمالها و�أموالها
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و�إعداد ال�سيا�سات والأ�س�س الهادفة �إىل حتقيق �أهدافها .وملجل�س الإدارة على �سبيل املثال ال احل�صر امل�شاركة يف �شركات �أخرى والت�صرف يف �أ�صول ال�شركة
وممتلكاتها وعقاراتها ،وال�شراء وبيع الأ�صول وقبولها ودفع ثمنها ورهنها وفك رهنها وحتويلها وقب�ض ثمنها.
وملجل�س الإدارة �أي�ضا �صالحية عقد الت�سويات والتنازالت و�إبرام العقود وااللتزامات والتعهدات با�سم ال�شركة ونيابة عنها ،والقيام بجميع الإجراءات التي
تخدم �أهداف ال�شركة املذكورة وفتح احل�سابات لدى البنوك و�إيداع الأموال و�سحبها وحترير ال�شيكات وامل�شاركة يف �شركات �أخرى وعقد اتفاقيات القرو�ض.
ويف حالة �إبرام القرو�ض التي تزيد �آجالها عن ثالث (� )3سنوات ،يراعي املجل�س ال�شروط التالية:
�1 .1أن ال تزيد قيمة القرو�ض املتعاقد عليها يف ال�سنة املالية الواحدة لل�شركة عن خم�سني يف املئة ( )%50من ر�أ�سمال ال�شركة.
�2 .2أن يحدد قرار املجل�س �أوجه ا�ستخدام القرو�ض وطريقة ت�سديدها.
�3 .3أن ال ت�ضر �شروط و�أحكام اتفاقية القر�ض وال�ضمانات ذات العالقة مب�صالح ال�شركة وامل�ساهمني وبال�ضمانات املقدمة للدائنني.
كذلك ملجل�س الإدارة �صالحية بيع �أو رهن عقارات ال�شركة و�أ�صولها الأخرى ،ب�شرط �أن يت�ضمن حم�ضر اجتماع املجل�س �أ�سباب قرار الت�صرف بعقارات ال�شركة
و�أن ي�ستويف القرار ال�شروط التالية:
.1
.2
.3
.4

�1أن يحدد املجل�س يف قرار البيع �أ�سباب ومربرات ذلك القرار.
�2أن يكون �سعر البيع معادال لأ�سعار العقارات املماثلة.
�3أن البيع حاال با�ستثناء بع�ض احلاالت اال�ضطرارية ب�شرط �أن يكون البيع ب�ضمانات كافية.
�4أن ال ي�ؤدي ذلك الت�صرف �إىل وقف بع�ض �أعمال ال�شركة �أو �إىل حتميل ال�شركة التزامات �أخرى.

وملجل�س الإدارة �أي�ضا �إبراء ذمة املدينني و�إعفائهم من التزاماتهم جتاه ال�شركة ب�شرط �أن ين�ص حم�ضر اجتماع املجل�س على مربرات قرار املجل�س بهذا ال�ش�أن
و�أن يراعي القرار ال�شروط التالية:
�1 .1أن يكون الإعفاء بعد انق�ضاء �سنة كاملة على الأقل منذ بدء الدين فعليا.
�2 .2أن يكون الإعفاء حم�صورا بحد �أق�صى �سنويا لكل مدين.
3 .3الإعفاء حق للمجل�س ال يجوز تفوي�ضه.
ويجوز للمجل�س يف حدود اخت�صا�صاته �أن يفو�ض واحدا �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري بالقيام ب�أعمال معينة.
الرئيس والعضو المنتدب والسكرتير

يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا له .ويجوز له �أن يعني من بني �أع�ضائه ع�ضو ًا منتدب ًا .ويجوز �أن يختار املجل�س �شخ�صا واحدا ل�شغل من�صبي رئي�س
املجل�س والع�ضو املنتدب.
يخت�ص رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب ،جمتمعني �أو منفردين ،بتمثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري و�أمام الق�ضاء واجلهات احلكومية وكتاب العدل واملحاكم
وجميع جلان ت�سوية املنازعات وهيئات التحكيم ومكاتب العمل واجلهات احلكومية الأخرى وجميع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،والتوقيع على جميع �أنواع العقود
واالتفاقيات وال�شهادات والوثائق وامل�ستندات مبا فيها دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي �ست�شارك فيها ال�شركة وتعديل تلك العقود واي اتفاقيات �أو
�صكوك �أو �إقرارات �أخرى �أمام كتاب العدل واجلهات الر�سمية الأخرى داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها ،كما يحق لهما توقيع اتفاقيات ال�ضمان
والكفالة والرهن وفك الرهن ،و�إ�صدار الوكاالت نيابة عن ال�شركة ،وفتح احل�سابات لدى البنوك املحلية والأجنبية و�إغالقها وحترير ال�شيكات و�سحب الأموال
و�إيداعها ،و�إبرام اتفاقيات القرو�ض والت�سهيالت البنكية وتوقيع جميع الوثائق وامل�ستندات ذات العالقة ،ورفع الق�ضايا و�إ�سقاطها واملرافعة وعقد الت�سويات
والدخول يف �إجراءات التحكيم نيابة عن ال�شركة ،وا�ستئناف الأحكام ال�صادرة �ضد ال�شركة واالعرتا�ض عليها �أو قبولها ،و�سحب الق�ضايا والت�سليم واال�ستالم
نيابة عن ال�شركة .كما يحق للرئي�س والع�ضو املنتدب يف حدود االخت�صا�صات وال�صالحيات املخولة لهم توكـيل �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرين للقيام باي من
الأعمال املذكورة �ضمن حدود �سلطاتهم و�صالحياتهم املن�صو�ص عليها .
ويتمتع الع�ضو املنتدب بالإ�ضافة �إىل ذلك باية �صالحيات �أخرى يحددها جمل�س الإدارة ،ويحدد جمل�س الإدارة بقرار ي�صدر عنه املكاف�أة اخلا�صة بكل من
رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب �إ�ضافة �إىل مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
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يعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا للمجل�س �سواء من بني �أع�ضائه �أو من غريهم يخت�ص بت�سجيل حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة وتدوين القرارات ال�صادرة عن
هذه االجتماعات وحفظها يف �سجل خا�ص �إىل جانب االخت�صا�صات الأخرى التي يوكلها �إليه جمل�س الإدارة ،ويحدد املجل�س مكاف�آته.
ال تزيد مدة ع�ضوية رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وال�سكرتري� ،إذا كان ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة ،عن مدة ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ،ويجوز دائم ًا �إعادة
تعيينهم.
اجتماعات مجلس اإلدارة

يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من رئي�سه وعلى الرئي�س دعوة املجل�س لالجتماع �إذا طلب ذلك اثنان من الأع�ضاء .ويجوز �أن ت�سلم الدعوة باليد �أو تر�سل بالربيد
امل�سجل �أو الربيد ال�سريع �أو الفاك�س.
نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة

ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل ،ويجب ح�ضور على الأقل ثالثة منهم �شخ�صيا.
ويف حالة �إنابة ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو ًا �آخر يف ح�ضور اجتماعات املجل�س يجب �أن تكون الإنابة طبق ًا لل�ضوابط الآتية:
6 6ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذات االجتماع.
�6 6أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.
6 6ال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.
وت�صدر قرارات جمل�س الإدارة بالأغلبية املطلقة لأ�صوات �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين �أو املمثلني يف االجتماع وعند ت�ساوي الأ�صوات يكون �صوت رئي�س املجل�س
(�أو من ير�أ�س املجل�س يف حال غيابه) مرجحا.
محاضر االجتماعات

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وحتفظ هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
17117

1الجمعية العامة غير العادية

تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة با�ستثناء البنود املحظور عليها تعديلها نظاما .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة
يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
طريقة الدعوة إلى الجمعيات العامة

تنعقـد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة .وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد �إذا طلب ذلك مراقب احل�سـابات
�أو عــدد من امل�ساهمني ميثل خم�سـة يف املائة ( )%5على الأقل من ر�أ�سمال ال�شركة.
تن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة وتاريخ االجتماع وجدول االجتماع يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها مركز ال�شركة
الرئي�سي قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون
خم�سني يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�سمال ال�شركة ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ُوجهت الدعوة �إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني
( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق .وتن�شر الدعوة �إىل االجتماع الثاين بنف�س الطريقة املحددة يف املادة  31من النظام الأ�سا�سي لل�شركة .ويعترب االجتماع
الثاين �صحيح ًا اي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل خم�سني يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�سمال ال�شركة .ف�إذا مل
يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا بنف�س الطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة  33من النظام
الأ�سا�سي لل�شركة ،ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه يف حالة غيابه ،ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر
يت�ضـمن �أ�سمــاء امل�ساهمني احلا�ضـرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�صالـة �أو بالنيابة وعـدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت
وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع وحتفظ يف
�سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.

79

1 17117تعيين مراقب الحسابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني مراجعي احل�سابات امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العمومية �سنوي ًا ويحدد مكاف�أته .ويجوز
للمجل�س �إعادة تعيني نف�س مراقب احل�سابات.
اإلطـالع على السجـالت

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يراها �ضرورية ،وله
�أي�ضا �أن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.
تقرير مراقب الحسابات

على مراقب احل�سابات �أن يقدم للجمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها ،وما
يكون قد ك�شفه من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات و�أحكام هذا النظام ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
17117

1السـنة المـالية

تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من �أول يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل �سنة ميالدية .وتبد�أ �أول �سنة مالية بتاريخ �صدور القرار الوزاري املعلن لإن�شاء ال�شركة
وتنتهي يف  1430/1/3هـ (املوافق لـ  2008/12/31م).
الحسابات السنوية

يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لأ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور وميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير ًا عن ن�شاط
ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية .ويت�ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها املجل�س لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل �ستني ( )60يوما
على الأقل من املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة العادة .وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب ح�سابات ال�شركة قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية
بخم�سة وخم�سني ( )55يوم ًا على الأقل .ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق امل�شار �إليها وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لبرتوكيم حتت ت�صرف امل�ساهمني
قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ي�ؤمن ن�شر امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر
وخال�صة وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق
�إىل الإدارة العامة لل�شركات قبل انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
1 17117تـوزيع األربـاح
توزع الأرباح ال�صافية ال�سنوية لل�شركة بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
1 .1يجنب ع�شرة يف املائة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور
ن�صف ر�أ�سمال ال�شركة.
2 .2يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة جتنيب خم�سة يف املائة ( )%5من �صايف الأرباح لتكوين احتياطي �إ�ضايف وتخ�صي�صه
لأغرا�ض معينة تقررها اجلمعية العامة.
3 .3يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أوىل للم�ساهمني تعادل خم�سة يف املائة ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
4 .4يخ�ص�ص بعد ما تقدم ع�شرة يف املائة ( )%10مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة.
5 .5يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح.
ويجوز للجمعية العامة العادية �أن توزع �أرباحا على امل�ساهمني يف الوقت واملكان اللذين يحددهما جمل�س الإدارة بعد ا�ستيفاء ال�ضوابط املو�ضوعة من اجلهات
املخت�صة
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17117

1خسـائر الشركة

�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س مالها وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل
�أجلها املعني يف هذا النظام .وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
1 17117حل الشركة وتصـفيتها
عند انتهاء ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد لها ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفيا
واحدا �أو �أكرث وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم .وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إىل �أن
يتم تعيني امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
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18

1الدعاوى والمنازعات

�إن ال�شركة لي�ست طرف ًا يف �أي دعوى ق�ضائية �أو نزاعات.
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1تعهد التغطية

1119

1متعهدي التغطية

�ستكون �شركة الريا�ض املالية املتعهد الرئي�سي للتغطية بينما �ستكون �شركة البالد للإ�ستثمار متعهد التغطية امل�ساعد.
�سوف تربم برتوكيم ومتعهدي تغطية االكتتاب اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب وذلك قبل بداية فرتة االكتتاب .وبلغ جمموع الأ�سهم املطروحة لالكتتاب
� 240.000.000سهم ب�سعر طرح قدره  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد .هذا وقد ح�صلت برتوكيم على خطابات تعهد بامل�شاركة يف عملية طرح �أ�سهم االكتتاب
من كل من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية باالكتتاب بـ � 80.000.000سهما متثل  %33.33من جمموع �أ�سهم االكتتاب وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
باالكتتاب بـ � 80.000.000سهما متثل  %33.33من جمموع �أ�سهم االكتتاب ،بحيث يكون جمموع عدد الأ�سهم املتعهد االكتتاب بها من قبل امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد � 160.000.000سهما متثل  %66.67من جمموع �أ�سهم االكتتاب .لذا ف�إن جمموع الأ�سهم التي �سيتم التعهد
بتغطيتها هو � 80.000.000سهما متثل  %33.33من �أ�سهم االكتتاب ،وفيما يلي عر�ضا لأبرز ال�شروط الأ�سا�سية التفاقية التعهد بالتغطية:
1إصدار أسهم االكتتاب والتعهد بتغطية االكتتاب

1119

طبقا ل�شروط اتفاقية تغطية االكتتاب .ف�أنه:
�أ .تتعهد برتوكيم ملتعهدي تغطية االكتتاب يف �أول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخ�صي�ص الأ�سهم عقب نهاية فرتة االكتتاب ب�أن:
6
6

6ت�صدر وتخ�ص�ص �أ�سهم االكتتاب على جميع املكتتبني الذين قبلت طلباتهم لدى البنوك امل�ستلمة و�/أو
6ت�صدر وتخ�ص�ص ملتعهدي التغطية �أي �أ�سهم مل يتم �شرا�ؤها من قبل املكتتبني الذين قبلت طلباتهم.

ب .يلتزم كل من متعهدي تغطية االكتتاب لبرتوكيم ب�أن ي�شرتي ما يخ�صه من �أ�سهم االكتتاب التي مل يتم االكتتاب فيها من قبل املكتتبني الذين قبلت
طلباتهم وذلك ح�سب اجلدول التايل:
عدد �أ�سهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها
متعهدي تغطية االكتتاب
70.000.000
الريا�ض املالية
10.000.000
�شركة البالد للإ�ستثمار
�إن عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب التي يتم تغطيتها هي تلك املتوفرة فقط لالكتتاب من قبل الأفراد املكتتبني ،ولي�س التي �سيتم االكتتاب بها من قبل امل�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد �أو امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية.
وقد تعهدت برتوكيم مل�صلحة متعهدي تغطية االكتتاب ب�أنها �ستلتزم بجميع ما ورد يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.
1119

1الرسوم والمصاريف

وافقت برتوكيم على دفع ر�سوم ملتعهدي تغطية االكتتاب تنا�س ًبا مع عدد الأ�سهم التي متت تغطيتها من قبل كل متعهد.
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 2المعلومات القانونية

2220

2تاريخ تأسيس الشركة و نوعها

ت�أ�س�ست ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات “برتوكيم” ك�شركة م�ساهمة يف تاريخ 1429/03/08هـ املوافق 2008/03/16م مبوجب �سجل جتاري رقم
 .1010246363بر�أ�س مال قدره  2.200مليون ريال مق�سمة اىل  220مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة رياالت لكل �سهم.
يتمثل ن�شاط برتوكيم يف تنمية وتطوير و�إقامة وت�شغيل و�إدارة و�صيانة امل�صانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�صناعات الأخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف
املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها ومتلك الأرا�ضي والعقارات واملباين ل�صالح برتوكيم.
2220

2المركز الرئيسي للشركة

يقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض.
2220

2المساهمون

اجلدول التايل يو�ضح هيكل امل�ساهمني يف برتوكيم
ال�شركة
عدد الأ�سهم
املجوعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي
ال�شركة ال�سعودية للبنزين
ال�شركة ال�سعودية لل�سيكلوهك�سني
ال�شركة ال�سعودية للنايلون
ال�شركة ال�سعودية للبارازايلني
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
اجلمهور
املجموع

2220

229.000.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
240.000.000

قبل الطرح
قيمة الأ�سهم بالريال ال�سعودي
%
%95.42
1.145%
1.145%
1.145%
1.145%
%100

2.290.000.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
2.400.000.000

بعد الطرح
قيمة الأ�سهم بالريال ال�سعودي
%

عدد الأ�سهم
229.000.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
2.750.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
480.000.000

%47.7
%0.573
%0.573
%0.573
%0.573
%16.67
%16.67
%16.67
%100

2.290.000.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
800.000.000
800.000.000
800.000.000
4.800.000.000

2رأس المال

يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة احلايل �أربعة مليار وثمامنائة مليون ( )4.800.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إىل �أربع مائة وثمانني مليون (� )480.000.000سهم
مت�ساوية القيمة بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد ،وجميعها �أ�سهم نقدية.
2220

2إبرام عقود الخدمات مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

كما بتاريخ هذه الن�شرة ،ال يوجد �أي تعامالت جتارية مع �أي من �أع�ضاء جمل�س ،وال يتمتع �أع�ضاء جمل�س الإدارة بحق الت�صويت على الأمور املتعلقة مبكاف�آتهم،
وملجل�س الإدارة احلق يف حتديد املكاف�أة التي يح�صل عليها رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب مبوجب نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ومل يقرر
املجل�س مكاف�أة رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو  .ويلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أحكام املادتني ( )69و ( )70من نظام ال�شركات ال�سعودي ،واملادة ( )18من
الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية
2220

2القروض المقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

مبقت�ضى الأنظمة واللوائح التنفيذية لدى وزارة التجارة وال�صناعة والئحة حوكمة ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يحظر على ال�شركة منح �أي قرو�ض
�إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �ضمان القرو�ض املقدمة من الغري لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،ولي�س لديهم �أي �صالحية تخولهم االقرتا�ض من برتوكيم �أو الت�صويت
على مكاف�آت متنح لهم.
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2220

2الملكية الفكرية

ال متتلك برتوكيم �أي عالمات جتارية م�سجلة وال براءات اخرتاع با�سمها ،ولكن �شركتها التابعة �ست�ستفيد بقدر كبري من حمفظة امللكية الفكرية اخلا�صة
ب�شيفرون فيليب�س ،وذلك من خالل الرتاخي�ص والعقود بهذا اخل�صو�ص .متتلك �شيفرون فيليب�س حالي ًا �أكرث من  2.500براءة اخرتاع حملية ودولية.
ومن خالل عقد ا�ستخدام التقنية بني ال�شركة و امل�شروع ف�إن تكلفة ا�ستخدام العالمات التجارية و الرباءات �سوف ت�ضاف �إىل امل�شروع.
2220

2الدعاوى والمنازعات

ال�شركة لي�ست طرف ًا يف �أي دعوى ق�ضائية �أو نزاعات.
2220

2ملخص االتفاقيات األساسية

ا�شتمل ق�سم “ ملخ�ص االتفاقيات الأ�سا�سية” �ص  59على ملخ�ص �شروط و �أحكام االتفاقيات والرتاخي�ص الهامة مثل عقود ترخي�ص التقنية ،الإن�شاءات
واتفاقيات توريد املواد اخلام والغاز.
20220
6
6
6

2مراجعو الحسابات

“ Horwath6مكتب العظم وال�سديري” هم مراجعو ح�سابات ال�شركة “برتوكيم” وقدموا معلومات معينة لت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
6وافقوا على ا�ستخدام �أ�سمهم بال�شكل واملحتوى الذي يظهران فيه بن�شرة الإ�صدار.
6لي�ست لديهم م�صلحة يف برتوكيم بخالف تقدمي خدمات مهنية معينة على �أ�س�س مهنية.

20220

2العموالت

مل يح�صل �أي �شخ�ص (مبن فيهم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،واملدراء وعنا�صر الإدارة التنفيذية) على �أي عمولة �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي اعتبارات غري نقدية
متعلقة ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية خالل ال�سنتني ال�سابقتني لتاريخ تقدمي ن�شرة الإ�صدار هذه.
20220

2استمرارية نشاط الشركة

مل يكن هناك �أي توقف لن�شاطات برتوكيم منذ �إن�شائها وحتى تاريخ هذه الن�شرة .وال يعتزم جمل�س الإدارة �إجراء �أي تعديالت جوهرية على طبيعة ن�شاطات
برتوكيم .كما �أنه مل يطر�أ �أي تغيري �سلبي وجوهري على و�ضع برتوكيم املايل والتجاري خالل ال�سنة املا�ضية �أو ال�سنة احلالية حتى �صدور هذه الن�شرة.
20220

2رأس المال العامل

�أكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه بعد ا�ستالم �صايف متح�صالت االكتتاب و�سحب املبالغ مبوجب اتفاقيات التمويل (انظر الق�سم  -14-7متويل امل�شروع) ف�أنه
�سيتوفر لدى ال�شركة ال�سيولة الكافية للوفاء مبتطلبات ر�أ�س املال العامل لفرتة االثني ع�شر �شهرا التي تلي فرتة االكتتاب.
20220

2المديونية

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ل�شركة “ برتوكيم” ب�أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أية �أدوات دين ،كما اليوجد لدى برتوكيم �أي مديونية �أخرى
قائمة
20220

2الرهن

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية ل�شركة “برتوكيم” ب�أنه ال يوجد على ال�شركة �أية رهونات �أو حقوق على املمتلكات.
20220

2االلتزامات والضمانات المحتملة

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية ل�شركة “برتوكيم” الواردة ا�سمائهم يف ال�صفحات  27و � 28أنه ال يوجد على ال�شركة �أية التزامات حمتملة �أو
�ضمانات للم�صدر بخالف ما ذكر يف هذه الن�شرة ,وت�ؤكد ال�شركة ب�أن ر�أ�س مال ال�شركة �أو �أي �شركة تابعة لها لي�س م�شمو ًال بحق خيار �أو �أي قيد �آخر فيما عدا
القيود املفرو�ضة وفقا للقوانني والأنظمة ال�سعودية وال�سيما قواعد الت�سجيل والإدراج.
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20220

2ملخص اتفاقيات التمويل

ا�شتمل ق�سم “ متويل امل�شروع” �ص  47على ملخ�ص ل�شروط و�أحكام اتفاقيات التمويل الرئي�سية لل�شركة.
20220

2عقود خدمات أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

اليوجد �أي عقود خدمة بني ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س االدارة �أو الع�ضو املنتدب ،و�إمنا ت�صرف مكاف�آتهم ح�سب نظام ال�شركات والنظام اال�سا�سي لل�شركة
والتعليمات الر�سمية التي �صدرت بهذا ال�ش�أن.
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21

2شروط وتعليمات االكتتاب

يتوجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية قبل البدء يف تعبئة النموذج اخلا�ص بطلب االكتتاب ،حيث �أن التوقيع على طلب االكتتاب
يعد موافقة ًو�إقرا ًرا من املكتتب بقبول �شروط وتعليمات االكتتاب.
2221

2االكتتاب في أسهم االكتتاب

تدعو برتوكيم املكتتبني �إىل تقدمي طلبات االكتتاب ل�شراء �أ�سهم االكتتاب ،مع الأخذ يف االعتبار �أن طلب االكتتاب املوقع واملقدم �إىل �أي من وكالء البيع ميثل
اتفاقية ملزمة قانوني ًا بني برتوكيم واملكتتب.
قبل هذا الطرح ،كان امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ميلكون كامل �أ�سهم ر�أ�س مال برتوكيم .وهذا الطرح موجه فقط للمواطنني ال�سعوديني �شامال ذلك الأطفال الق�صر
للمر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي .وميكن للم�ستثمرين املحتملني احل�صول على ن�سخة من ن�شرة الإ�صدار الرئي�سية
ومنوذج طلب االكتتاب من البنوك التالية:
البنوك امل�ستلمة

�سيبد�أ وكالء البيع با�ستالم مناذج طلب االكتتاب يف فروعهم املنت�شرة يف اململكة اعتبار ًا من تاريخ 1430/7/25هـ (املوافق 2009/7/18م) اىل تاريخ
1430/8/2هـ املوافق (2009/7/24م)  .وبعد توقيع طلب االكتتاب وتقدميه يقوم البنك امل�ستلم بختمه وتزويد املكتتب ب�صورة من الطلب .و�إذا كانت
املعلومات املقدمة يف النموذج غري كاملة �أو غري دقيقة �أو �إذا مل يختم الطلب من قبل وكيل البيع ف�سوف يعترب طلب االكتتاب الغيا.
�سيتم توفري مناذج طلبات االكتتاب يف �أثناء فرتة االكتتاب لدى مدير االكتتاب والبنوك امل�ستلمة .وعلى املوقع االلكرتوين ملدير االكتتاب .وميكن �أي�ضا االكتتاب
عن طريق االنرتنت والهاتف امل�صريف �أو �أجهزه ال�صراف الآيل التابعة للبنوك امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة للمكتتبني الأفراد الذين �سبق و�أن ا�شرتكوا يف
االكتتابات التي جرت م�ؤخرا �شريطة �أن ( )1يكون للمكتتب ح�ساب لدى البنوك امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات .و (� )2أال تكون قد طر�أت �أي تغيريات على
املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثا.
يتعني على كل مكتتب �أن يحدد عدد الأ�سهم التي يرغب يف االكتتاب بها �ضمن طلب االكتتاب ويكون املبلغ الإجمايل املطلوب من كل مكتتب هو حا�صل �ضرب
عدد الأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ب�سعر االكتتاب املحدد البالغ  10رياالت �سعودية لكل �سهم� .إن احلد الأدنى لالكتتاب هو (� )50سهما ويكون االكتتاب يف
احلد الأدنى وم�ضاعفاته  ،كما �أن احلد الأعلى لالكتتاب هو (� )100.000سهم.
يجب على كل مكتتب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب مرفق ًا به �أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية و� /أو دفرت العائلة �إ�ضافة �إىل مبلغ ي�ساوي عدد
الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها م�ضروب ًا ب�سعر االكتتاب البالغ  10رياالت �سعودية لكل �سهم .ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن املكتتب (الوالدين والأطفال
فقط) ،يجب ذكر ا�سم ال�شخ�ص الذي يوقع الطلب نيابة عن املكتتب يف الطلب و�إرفاق �أ�صل و�صورة الوكالة ال�شرعية التي ت�ؤكد �صالحية ذلك ال�شخ�ص يف
الت�صرف نيابة عن املكتتب .وبالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يقيمون يف اململكة ،ت�صدر الوكالة ال�شرعية عن طريق كاتب العدل� .أما بالن�سبة للمقيمني خارج اململكة
فيجب ت�صديق الوكالة من ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية يف الدولة التي يقيم فيها ال�شخ�ص املتقدم .و�ستقوم البنوك امل�ستلمة مبطابقة �صور بطاقات �إثبات
الهوية مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب .ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن �أيتام ،يجب ذكر ا�سم اليتيم يف طلب االكتتاب و�إرفاق �أ�صل و�صورة من �صك الرعاية.
ويف حالة اكتتاب املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة لزوج غري �سعودي با�سم �أبنائها ،يجب �أن يذكر ا�سمها يف طلب االكتتاب و�إرفاق �أ�صل و�صورة �شهادة الطالق
(�إذا كانت مطلقة) �أو �شهادة الوفاة (�إذا كانت �أرملة) .و�سوف يقوم وكالء البيع مبطابقة الن�سخ والأ�صول و�إعادة الأ�صول للمكتتب.
يجب ا�ستخدام طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�سي و�أفراد الأ�سرة امل�شمولني يف دفرت العائلة �إذا اكتتبوا جميع ًا يف �أعداد مت�ساوية من الأ�سهم كاملكتتب
الرئي�سي ،ويف هذه احلالة� ( :أ) يتم ت�سجيل جميع الأ�سهم اخلا�صة باملكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�سي ( ،ب) �سوف تعاد للمكتتب
الرئي�سي �أي مبالغ فائ�ضة �سبق دفعها لالكتتاب يف الأ�سهم من قبل املكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني والتي مل يتم تخ�صي�ص �أ�سهم مقابلها لهم( ،ج)
يح�صل املكتتب الرئي�سي على جميع الأرباح املوزعة للأ�سهم املخ�ص�صة له واملكتتبني التابعني (يف حال عدم بيع الأ�سهم �أو نقل ملكيتها) .و�إذا رغبت الزوجة
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يف االكتتاب يف الأ�سهم با�سمها /حل�سابها ،يجب عليها ا�ستكمال منوذج طلب اكتتاب منف�صل كمكتتب رئي�سي .ويف هذه احلالة ،تلغى الطلبات التي مت تقدميها
من قبل الأزواج نيابة عن زوجاتهم ويتم البت يف الطلب امل�ستقل الذي تقدمه الزوجات من قبل وكيل البيع.
كذلك يجب ا�ستخدام طلب اكتتاب منف�صل �إذا ( )1كانت الأ�سهم املكتتب بها واملخ�ص�صة �سيتم ت�سجيلها با�سم �شخ�ص �آخر غري املكتتب الرئي�س /رب عائلة،
و(� )2إذا رغب املكتتبون التابعون االكتتاب يف عدد من الأ�سهم يختلف عن عدد الأ�سهم الذي يطلب املكتتب الرئي�سي االكتتاب به� ،أو (� )3إذا رغبت الزوجة يف
االكتتاب با�سمها و�إ�ضافة الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها (وهنا عليها تعبئة منوذج طلب اكتتاب منف�صل كمكتتب رئي�سي) .ويف هذه احلالة الأخرية �سيتم �إلغاء
ا�ستمارات االكتتاب املقدمة من قبل الأزواج نيابة عن زوجاتهم ويتم البت يف الطلب امل�ستقل الذي تقدمه الزوجات من قبل وكيل البيع.
يوافق كل مكتتب على االكتتاب يف الأ�سهم املحددة يف منوذج طلب االكتتاب و�شرائها مببلغ يعادل عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها م�ضروب ًا ب�سعر االكتتاب
وهو  10رياالت �سعودية لكل �سهم .ويكون كل مكتتب قد ا�شرتى عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له عند (�أ) ت�سليم املكتتب منوذج طلب االكتتاب �إىل اي من وكالء البيع
(ب) دفع املكتتب كامل قيمة الأ�سهم املكتتب بها لوكيل البيع.
ويجب �سداد قيمة الأ�سهم املكتتب فيها كاملة لدى �أحد فروع وكالء البيع من خالل تفوي�ض باخل�صم من ح�ساب املكتتب لدى وكيل البيع الذي قدم له طلب
االكتتاب.
�إذا مل يكن منوذج طلب االكتتاب وفق ًا ل�شروط و�أحكام االكتتاب ،ف�إن لبرتوكيم احلق يف �أن ترف�ض هذا الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا .وعلى املكتتب �أن يقبل �أي عدد
من الأ�سهم يتم تخ�صي�صها له /لها.
2221

2تخصيص األسهم ورد فائض االكتتاب

�سيقوم وكالء البيع بفتح ح�ساب �أمانة م�ؤقت ي�سمى “االكتتاب العام ل�شركة برتوكيم” ويقوم كل وكيل بيع ب�إيداع املبالغ امل�ستلمة من املكتتبني يف ح�ساب الأمانة
املذكور.
و�سوف يتم �إ�شعار املكتتبني بعدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لهم وتعاد �إليهم مبالغ االكتتاب الفائ�ضة (�إن وجدت) يف موعد �أق�صاه يوم 1430/8/10ه ـ
(املوافق 2009/8/1م) .ويف حالة االكتتاب ب�أكرث من �أ�سهم االكتتاب� ،سيتم تخ�صي�ص (� )50سهما على الأقل لكل مكتتب ويوزع الباقي على املكتتبني
على �أ�سا�س تنا�سبي .و�إذا زاد عدد املكتتبني عن ( ،)1.600.000ف�إن برتوكيم ال ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص وهو (� )50سهم للمكتتب ،وحينها �سيتم
تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب بالت�ساوي بني جميع املكتتبني .و�إذا زاد عدد املكتتبني عن عدد �أ�سهم االكتتاب ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص بناء على ما تقرره الهيئة.
ومن املتوقع �إ�شعار املكتتبني بعدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لهم و�أن تعاد �أموال فائ�ض االكتتاب� ،إن وجدت� ،إليهم بدون اي عموالت �أو اقتطاعات من قبل
وكالء البيع يف موعد �أق�صاه 1430/8/7هـ (املوافق 2009/7/29م).
و�سوف ير�سل كل وكيل بيع (خطابات� /إ�شعارات ت�أكيد) �إىل الأ�شخا�ص الذين اكتتبوا عن طريقه يبلغهم فيها بعدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لهم واملبالغ التي
�سريدها لهم �إن وجدت .و�سيتم رد املبالغ الفائ�ضة املتعلقة بالأ�سهم التي مل يتم تخ�صي�صها للمكتتبني ح�سبما ين�ص عليه خطاب� /إ�شعار الت�أكيد .ولال�ستف�سار
�أو طلب مزيد من املعلومات ،على املكتتب �أن يراجع فرع وكيل البيع الذي قدم منوذج طلب االكتتاب لديه.
2221

2إقرارات

بتعبئته منوذج طلب االكتتاب وتقدميه لدى �أحد البنوك امل�ستلمة ،ف�إن املكتتب:
6 6يوافق على االكتتاب يف �أ�سهم برتوكيم بعدد الأ�سهم املحدد يف منوذج طلب االكتتاب،
6 6يقر ب�أنه قر�أ ن�شرة الإ�صدار وفهم جميع حمتوياتها،
6 6يقبل بالنظام الأ�سا�سي لبرتوكيم و�شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف ن�شرة الإ�صدار،
6 6يحتفظ بحقه يف مقا�ضاة برتوكيم للح�صول على تعوي�ضات نتيجة عدم �صحة �أو عدم ا�ستكمال املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار �أو نتيجة جتاهل
معلومات رئي�سية كان يجب �أن تكون جزء ًا من ن�شرة الإ�صدار وقد ت�ؤثر على قرار املكتتب يف �شراء الأ�سهم،
6 6يعلن ب�أنه مل ي�سبق �أن اكتتب هو �أو اي من �أفراد عائلته املذكورين يف منوذج طلب االكتتاب يف �أ�سهم برتوكيم و�أن لبرتوكيم احلق يف رف�ض جميع
طلبات االكتتاب،
6 6يقبل بعدد الأ�سهم التي �ستخ�ص�ص له ويوافق على جميع �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار ويف منوذج طلب االكتتاب،
6 6يتعهد بعدم �إلغاء منوذج طلب االكتتاب �أو تعديله بعد تقدميه �إىل وكيل البيع.
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2221

2بنود متفرقة

يعترب طلب االكتتاب وجميع ال�شروط والأحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة وت�ؤول مل�صلحة �أطراف العالقة وخلفهم واملتنازل �إليهم من قبلهم ومنفذي و�صاياهم
ومديري تركاتهم وورثتهم� ،شريطة عدم التنازل عن طلب االكتتاب �أو اي من احلقوق واملزايا �أو االلتزامات املرتتبة عليه �أو حتويلها من قبل اي طرف من
�أطراف العالقة للغري دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
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2سوق األسهم السعودية (تداول)

مت ت�أ�سي�س نظام تداول �سنة 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين .وقد بد�أ تداول الأ�سهم يف اململكة ب�شكل �إلكرتوين كامل �سنة
1990م .وقد بلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة عرب نظام تداول ( )1.130.97مليار ريال �سعودي بنهاية �شهر مايو 2009م ،فيما بلغ عدد ال�شركات
امل�ساهمة املدرجة يف النظام يف ذلك التاريخ � 128شركه.
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام تداول من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها .ويتم التداول من ال�ساعة 11
�صباح ًا وحتى  3:30ع�صرا من يوم ال�سبت حتى يوم الأربعاء من كل �أ�سبوع .وبعد �إغالق التداول ،ميكن �إدخال الأوامر وتعديلها و �إلغائها حتى ال�ساعة الثامنة
م�ساء (ال�سوق ال يعمل بني الثامنة م�ساء والعا�شرة من �صباح اليوم التايل) .وميكن �إدخال الأوامر واال�ستف�سارات ابتداء من ال�ساعة العا�شرة �صباحا .وتبد�أ
املرحلة الأوىل لعمل النظام ،وهي مرحلة االفتتاح( ،ال�ساعة � 11صباحا) بتحديد وعر�ض �أ�سعار االفتتاح وحتديد الأوامر امل�ستحقة التنفيذ ح�سب القواعد
املعتمدة ملطابقة الأوامر .ويف �شهر رم�ضان املبارك تختلف �ساعات عمل ال�سوق ح�سبما تقرره هيئة ال�سوق املالية.
تنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،وتقبل الأوامر ال�صحيحة وت�سجل يف النظام للتنفيذ ح�سب م�ستوى ال�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق
�أو ًال (وهي �أوامر �أف�ضل �سعر) ومن ثم الأوامر حمددة ال�سعر (الأوامر ذات ال�سعر املحدد) .ويف حالة �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ،يتم تنفيذها �أوال ب�أول
ح�سب توقيت الإدخال.
ويقوم نظام تداول بتوزيع معلومات وا�سعة النطاق عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت والربط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات
ال�سوق ب�شكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل رويرتز.
تتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا يف نف�س اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم املتداولة يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة .ي�شرتط على ال�شركات امل�صدرة للأ�سهم �أن تف�صح
عرب نظام تداول عن جميع القرارات واملعلومات املهمة لكي يتم تعميمها على اجلمهور.ويتوىل نظام “تداول” م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ،ب�صفته الآلية التي يعمل
من خاللها ال�سوق ،بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.
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2تداول أسهم بتروكيم

يتوقع البدء بتداول �أ�سهم برتوكيم بعد انتهاء عملية التخ�صي�ص ،و�سوف تعلن تداول هذا التاريخ حال حتديده .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن التواريخ واملواعيد
الواردة يف هذه الن�شرة هي تواريخ ومواعيد مبدئية وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال يجوز التداول يف �أ�سهم االكتتاب �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف تداول وت�سجيل برتوكيم يف القائمة الر�سمية
و�إدراج �سهمها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول) .ويحظر التداول يف �أ�سهم برتوكيم قبل ذلك حظر ًا تام ًا ويتحمل املكتتب الذي يخالف ذلك امل�سئولية الكاملة
عنها ،ولن تتحمل برتوكيم �أدنى م�سئولية قانونية يف هذه احلالة.
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2المستندات المتاحة للمعاينة

�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�شركة يف الريا�ض وذلك قبل ا�سبوعني من فرتة االكتتاب وخاللها من ال�ساعة � 8:30صباحا وحتى
ال�ساعة  5:00م�ساء ما عدا يومي اخلمي�س واجلمعة:
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6

6النظام الأ�سا�سي لبرتوكيم وعقد الت�أ�سي�س لل�سعودية للبوليمرات
6ال�سجل التجاري لبرتوكيم وال�سعودية للبوليمرات
6تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س املال
6موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة ر�أ�س املال
6موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم
6القوائم املالية املراجعة املنتهية يف 2008/12/31م
6القوائم املالية املنتهية يف 2009/3/31م
6املوافقة اخلطية من مراجع ح�سابات ال�شركة العظم وال�سديري على ن�شر تقريره ملراجعة القوائم املالية املذكورة �أعاله
6املوافقة اخلطية من مكتب املحامي تركي ال�شبيكي باال�شرتاك مع بيكر �آند ماكنزي �إل �إل بي على الإ�شارة �إليهم يف ن�شرة الإ�صدار ب�صفتهم امل�ست�شارين
القانونيني لالكتتاب
6املوافقة اخلطية من امل�ست�شار املايل (الريا�ض املالية) على الإ�شارة �إليهم يف ن�شرة الإ�صدار ب�صفتهم امل�ست�شار املايل لل�شركة
6املوافقة اخلطية من م�ست�شار ال�سوق (كيميكال ماركت �أ�سو�شيت�س �إنك  )CMAIعلى الإ�شارة �إليهم يف ن�شرة الإ�صدار ب�صفتهم م�ست�شار ال�سوق
6املوافقة اخلطية من حما�سب االكتتاب (ارن�ست ويونغ) على الإ�شارة �إليهم يف ن�شرة الإ�صدار ب�صفتهم حما�سبي االكتتاب
6اجلدوى الأقت�صادية
6درا�سة ال�سوق
6خطاب تخ�صي�ص اللقيم مل�شروع ال�سعودية للبوليمرات ال�صادر من وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتاريخ 1429/7/27ه ـ
6القوائم املالية لل�سعودية للبوليمرات
6خطاب تعديل �شرط طرح �أ�سهم برتوكيم ال�صادر من وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتاريخ 2009/6/28م
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2القوائم المالية المراجعة لبتروكيم
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات  -بتروكيم
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2008
(بآالف الرياالت السعودية)

املوجودات

موجودات متداولة:

نقد لدى البنوك (�إي�ضاح )3
�إيرادات ودائع بنكية م�ستحقة
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى (�إي�ضاح )4
جمموع املوجودات املتداولة

1.513.014
33.945
1.595
1.548.554

نفقات �إيراديه م�ؤجلة (�إي�ضاح 2ج)
م�شاريع حتت التنفيذ (�إي�ضاح )5
ممتلكات ومعدات� ،صايف (�إي�ضاحي 2د و)6
جمموع املوجودات

64.823
2.158.886
651
3.772.914

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات متداولة:

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة

66
66

ذمم دائنة طويلة الأجل
املطلوب �إىل طرف ذو عالقة (�إي�ضاح )7
قرو�ض طويلة الأجل (�إي�ضاح )8
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة (�إي�ضاح 2هـ)
جمموع املطلوبات

335.218
511
1.219.306
11
1.555.112

حقوق امل�ساهمني:

ر�أ�س املال املدفوع (�إي�ضاح )9
االحتياطي النظامي (�إي�ضاح )10
الأرباح املبقاة
جمموع حقوق امل�ساهمني

2.200.000
1.780
16.022
2.217.802

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

3.772.914

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )15تعترب جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة

93

الشركة الوطنية للبتروكيماويات  -بتروكيم
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الدخل الموحدة للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2008
(بآالف الرياالت السعودية)

م�صاريف �إدارية وعمومية (�إي�ضاحي 2و و)11
�إطفاءات م�صاريف الت�أ�سي�س للفرتة (�إي�ضاحي 2ز و)12
فروق حتويل عملة (�إي�ضاح 2ح)
�صايف اخل�سارة الت�شغيلية

()1.838
()24.767
()383
()26.988

م�صاريف متويل
�إيرادات �أخرى (�إي�ضاحي 2ط و)13

()1.847
46.637
17.802

�صايف ربح الفرتة
�صايف ربح الفرتة لل�سهم الواحد (ريال �سعودي)

0.08

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )15تعترب جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات  -بتروكيم
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفق النقدي الموحدة للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2008
(بآالف الرياالت السعودية)

التدفق النقدي من �أن�شطة الت�شغيل:
�صايف ربح الفرتة

تعديالت لت�سوية �صايف الربح �إىل �صايف النقد املح�صل من �أن�شطة الت�شغيل:
�إ�ستهالكات الفرتة
�إطفاءات م�صاريف الت�أ�سي�س للفرتة
املكون من خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات:

�إيرادات ودائع بنكية م�ستحقة
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
ذمم دائنة طويلة الأجل
�صايف النقد املح�صل من �أن�شطة الت�شغيل

17.802
45
24.767
11
()33.945
()1.595
66
335.218
342.369

التدفق النقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية:
�شراء ممتلكات ومعدات
م�صاريف الت�أ�سي�س
نفقات �إيراديه م�ؤجلة
م�شاريع حتت التنفيذ
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()696
()24.767
()64.823
()2.158.886
()2.249.172

التدفق النقدي من �أن�شطة التمويل:
�صايف التغري يف املطلوب �إىل الطرف ذو العالقة
املح�صل من قرو�ض طويلة الأجل
ر�أ�س املال

511
1.219.306
2.200.000

�صايف النقد املح�صل من �أن�شطة التمويل

3.419.817

�صايف التغري يف �أر�صدة النقد لدى البنوك
�أر�صدة النقد لدى البنوك  -بداية الفرتة
�أر�صدة النقد لدى البنوك  -نهاية الفرتة

1.513.014
1.513.014

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )15تعترب جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات  -بتروكيم
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2008
(بآالف الرياالت السعودية)

ر�أ�س املال املدفوع (�إي�ضاح :)9
الر�صيد يف بداية الفرتة
ر�أ�س املال املدفوع
الر�صيد يف نهاية الفرتة

2.200.000
2.200.000

االحتياطي النظامي(�إي�ضاح :)10
الر�صيد يف بداية الفرتة
املحول من الأرباح املبقاة
الر�صيد يف نهاية الفرتة

1.780
1.780

الأرباح املبقاة:
الر�صيد يف بداية الفرتة
املحول �إىل االحتياطي النظامي
�صايف ربح الفرتة
الر�صيد يف نهاية الفرتة

()1.780
17.802
16.022

جمموع حقوق امل�ساهمني

2.217.802

�إن الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )15تعترب جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات  -بتروكيم
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2008
(بآالف الرياالت السعودية)

-1

عــــام

�سجلت ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات  -برتوكيم ك�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010246363بتاريخ 1429/03/08هـ
(املوافق 2008/03/16م).
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف تنمية وتطوير و�إقامة وت�شغيل و�إدارة و�صيانة امل�صانع البرتوكيماويه والغاز والبرتول وال�صناعات الأخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف
املواد واملنتجات البرتوكيماويه وم�شتقاتها ومتلك الأرا�ضي والعقارات واملباين ل�صالح ال�شركة.
ين�ص عقد الت�أ�سي�س اخلا�ص بال�شركة على �أن ال�سنة املالية الأوىل تبد�أ من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�سها وتنتهي يف  31دي�سمرب 2008
وبالتايل ف�إن هذه القوائم املالية املوحدة تعترب القوائم املالية الأوىل لل�شركة.
�إن القوائم املالية املوحدة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2008ت�شمل ح�سابات ال�شركة وال�شركة التابعة لها (ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات) والتي متتلك
ال�شركة فيها ن�سبة  % 50من حقوق امللكية:
6 6ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة خمتلطة بر�أ�سمال  187.5مليون ريال �سعودي ،وتقع يف مدينة اجلبيل
ال�صناعية ،متتلك ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات  -برتوكيم ما ن�سبته  % 50من احل�ص�ص والـ  % 50الأخرى متتلكها �شركة �أرابيان �شيفرون فيليب�س
برتوكيميكال كومباين ليمتد ،وتقوم ال�شركة ب�إنتاج املواد التالية�( :إيثيلني ،بروبلني ،هيك�سن  ،1بنزين ،بويل �إيثيلني عايل الكثافة وبويل �إيثيلني
منخف�ض الكثافة اخلطي ،بويل بروبلني ،بويل �ستايرين).
-2

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

يتم �إعداد القوائم املالية املوحدة طبقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،وفيما يلي ملخ�صا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من
قبل ال�شركة:
	أالعرف المحاسبي
مت �إعداد هذه القوائم املالية وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
	بأسس توحيد الحسابات
�إن القوائم املالية املوحدة تت�ضمن القوائم املالية لل�شركة الوطنية للبرتوكيماويات  -برتوكيم كما يف  31دي�سمرب  2008وال�شركة التابعة لها من واقع القوائم
املالية املدققة لهذه ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  .2008ولأغرا�ض �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة ،فقد مت ا�ستبعاد وت�سوية جميع الأر�صدة والعمليات ذات
العالقة الهامة بني ال�شركة وال�شركة التابعة لها.
مت توحيد القوائم املالية لل�شركة وال�شركة التابعة لها وفق معيار التوحيد التنا�سبي الدويل وذلك بنا ًء على عدم ممانعة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني.
	جنفقات إيراديه مؤجلة
يتم �إطفاء النفقات الإيراديه امل�ؤجلة مبوجب طريقة الق�سط الثابت على مدى ع�شر �سنوات.
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	دالممتلكات والمعدات
تظهر املمتلكات واملعدات ح�سب التكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم .ويجري احت�ساب اال�ستهالك عليها مبوجب طريقة الق�سط الثابت على الفرتة املقدرة
للعمر الإنتاجي لها باعتماد الن�سب ال�سنوية التالية:
			
�سيارات

%25

حت�سينات على مباين م�ست�أجرة %20
		
�أجهزة حا�سب �آيل

%20

همخصص تعويض نهاية الخدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�ض ترك اخلدمة للموظفني واملرتتب على ال�شركة عند انتهاء خدمتهم وذلك مبوجب �أنظمة العمل املعمول بها يف اململكة العربية
ال�سعودية.
	والمصاريف
تتكون امل�صاريف التي تتكبدها ال�شركة من م�صاريف بيع وتوزيع وم�صاريف �إدارية وعمومية وتكاليف �إنتاج .ويتم حتميل تكاليف الإنتاج بكامل تكلفة املواد
والعمالة املبا�شرة والتكاليف ال�صناعية غري املبا�شرة .ويتم ت�صنيف امل�صروفات الناجتة من جمهودات ال�شركة املتعلقة يف عمليات ت�سويق وبيع املنتجات
التامة ال�صنع يف بند م�ستقل حتت م�سمى م�صاريف البيع والت�سويق .ويتم ت�صنيف امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة الأخرى املتعلقة بالإدارة والتي ال تتعلق
بوظيفة الإنتاج �أو وظيفة البيع والت�سويق كم�صاريف �إدارية وعمومية .ويتم توزيع امل�صاريف امل�شرتكة �إذا دعت احلاجة لذلك بني امل�صاريف الإدارية والعمومية
وم�صاريف البيع والت�سويق وتكاليف الإنتاج على �أ�سا�س ثابت .ويتم تطبيق مبد�أ اال�ستحقاق يف حتميل الفرتة املالية بامل�صروفات الإدارية والعمومية وم�صاريف
البيع والت�سويق.
	زمصاريف التأسيس
متثل امل�صاريف التي تكبدتها ال�شركة لفرتة الت�أ�سي�س والتي مت �إطفا�ؤها خالل عام  2008فقط.
	حتحويل العمالت األجنبية
تظهر القوائم املالية املرفقة بالريال ال�سعودي ،ويتم ا�ستخدام �سعر التحويل املنا�سب للعمليات �أو الأر�صدة التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي
وفق ًا للأ�سعار ال�سائدة حني �إجراء املعامالت .وقد مت �إظهار اخل�سائر �أو الأرباح الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل.
طتحقيق اإليراد
يتحقق الإيراد من املبيعات عند ت�سليم الب�ضاعة للعمالء .و�إ�صدار فاتورة بها ،ويتم �إثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها.
	يالزكاة
�إن الزكاة التزام على ال�شركة ويتم ا�ستدراكها يف القوائم املالية املرفقة بتحميلها على قائمة الدخل ،وفق ًا ملعيار الزكاة ال�شرعية ال�صادر من الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني ،ومل يتم اال�ستدراك واحت�ساب املخ�ص�ص وذلك لعدم حوالن احلول على القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة كما يف  31دي�سمرب .2008
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-3

النقد لدى البنوك

يتكون النقد لدى البنوك للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2008مما يلي:
نقد لدى البنوك
ودائع لأجل
-4

62.139
1.450.875
1.513.014

المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

تتكون امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى كما يف  31دي�سمرب  2008مما يلي:
دفعات مقدمة خلدمات مهنية وقانونية
دفعات مقدمة للمقاولني
�إيجارات
�أخرى
-5

1.027
372
170
26
1.595

مشاريع تحت التنفيذ

متثل م�شاريع حتت التنفيذ م�ساهمة ال�شركة يف �إن�شاء م�شروع ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات والذي يقدر �أن تتجاوز كلفته  20.8مليار ريال �سعودي ،و�أن يدخل
مرحلة الت�شغيل يف نهاية عام .2011
-6

الممتلكات والمعدات ،صافي

تت�ألف املمتلكات واملعدات كما يف  31دي�سمرب (ب�آالف الرياالت ال�سعودية) مما يلي:
حت�سينات على مباين م�ست�أجرة
�سيارات

التكلفة

�أجهزة حا�سب �آيل

الإجمايل

الر�صيد يف بداية الفرتة
الإ�ضافات خالل الفرتة
الإ�ستبعادات خالل الفرتة
الر�صيد يف نهاية الفرتة

684
684

7
7

5
5

696
696

الر�صيد يف بداية الفرتة
الإ�ضافات خالل الفرتة
الإ�ستبعادات خالل الفرتة
الر�صيد يف نهاية الفرتة

44
44

1
1

-

45
45

 31دي�سمرب 2008

640

6

5

651

الإ�ستهالكات

�صايف القيمة الدفرتية

بلغ ا�ستهالك املمتلكات واملعدات مبلغ  45ريال �سعودي (ب�آالف الرياالت ال�سعودية) وذلك للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب .2008
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-7

المطلوب إلى الطرف ذو العالقة

ميثل ر�صيد املطلوب �إىل الطرف ذو العالقة املبلغ املطلوب �إىل �شركة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي (�شركة م�ساهمة �سعودية) للفرتة
املنتهية يف  31دي�سمرب .2008
-8

القروض طويلة األجل

كما بلغ �إجمايل القرو�ض املمنوحة واملوافق عليها لل�شركة ال�سعودية للبوليمرات والتي تعترب ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) �شريك يف ر�أ�سمالها
بن�سبه  % 50من بنوك جتارية � 4.629ألف مليون ريال �سعودي مت �سحب � 1.219ألف مليون ريال �سعودي منها مت منحها لتمويل �إن�شاءات امل�صنع مقابل رهن
املمتلكات واملعدات على �أن يبد�أ �سداد القرو�ض بعد �ستة �شهور من ت�شغيل امل�شروع واملتوقع �أن يدخل مرحلة الت�شغيل يف نهاية عام  ،2011كما بلغ �إجمايل
القرو�ض املوافق عليها والغري م�سحوبة من قبل �صندوق اال�ستثمارات العامة � 1.500ألف مليون ريال �سعودي و من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي 300
مليون ريال �سعودي مقابل مقابل رهن املمتلكات واملعدات.
-9

رأس المال المدفوع

حدد ر�أ�سمال ال�شركة مببلغ � 2.200.000.000ألفني ومائتني مليون ريال �سعودي ،مق�سم ًا �إىل  220.000.000مائتني وع�شرين مليون �سهم مت�ساوية القيمة
تبلغ القيمة اال�سمية لكل منها  10رياالت �سعودية وجميعها �أ�سهم عادية نقدية.

�شركة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار
ال�صناعي (�شركة م�ساهمة �سعودية)
ال�شركة ال�سعودية للبنزين (ذات
م�س�ؤولية حمدودة)
ال�شركة ال�سعودية لل�سايكلوهك�سني
(ذات م�س�ؤولية حمدودة)
ال�شركة ال�سعودية للنايلون (ذات
م�س�ؤولية حمدودة)
ال�شركة ال�سعودية للبارازيلني (ذات
م�س�ؤولية حمدودة)
الإجمايل
-10

عدد الأ�سهم
209.000.000

الن�سبة املئوية
% 95

قيمة الأ�سهم (ريال �سعودي)
2.090.000.000

2.750.000

% 1.25

27.500.000

2.750.000

% 1.25

27.500.000

2.750.000

% 1.25

27.500.000

2.750.000

% 1.25

27.500.000

220.000.000

%100

2.200.000.000

االحتياطي النظامي

يتطلب نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أن يحول ما ن�سبته  %10من �صايف الربح ال�سنوي �إىل االحتياطي النظامي وان ي�ستمر
هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي  %50من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

100

الشركة الوطنية للبتروكيماويات  -بتروكيم
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2008
(بآالف الرياالت السعودية)

-11

المصاريف اإلدارية والعمومية

تتكون امل�صاريف الإدارية والعمومية للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2008مما يلي (ب�آالف الرياالت ال�سعودية):
�أتعاب قانونية ومهنية
رواتب ومزايا املوظفني
م�صاريف توظيف
ا�ستهالكات
�إيجارات
�سفر وانتقال
قرطا�سية ومطبوعات
ت�أمني
بريد وهاتف
�أخرى
-12

820
786
86
45
28
19
8
7
5
34
1.838

مصاريف التأسيس ،صافي

تتكون م�صاريف الت�أ�سي�س كما يف  31دي�سمرب  2008مما يلي (ب�آالف الرياالت ال�سعودية):
م�صاريف الت�أ�سي�س
الإطفاء املرتاكم
�صايف
-13

24.767
()24.767
-

اإليرادات األخرى

تتكون الإيرادات الأخرى للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2008من �إيرادات الودائع لأجل.
-14

االلتزامات الرأسمالية

التزمت ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات  -برتوكيم مببلغ  750مليون دوالر �أمريكي �أي ما يعادل تقريب ًا (  2.812.500.000ريال �سعودي) ل�صالح كل من
ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ب�صفتها �شركة امل�شروع وم�ؤ�س�سة �سميتومو ميت�سو امل�صرفية ب�صفتها وكي ًال عن البنوك املقر�ضة ،ك�ضمان بنكي لقيمة م�ساهمة
ال�شركة يف ر�أ�س مال ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات والتي متتلك ال�شركة  %50من ر�أ�سمالها مقابل رهن وديعة لأجل مببلغ  375مليون دوالر �أمريكي �أي ما يعادل
تقريب ًا ( 1.406.250.000ريال �سعودي).
بلغ ن�صيب ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات  -برتوكيم من ر�صيد االلتزامات الر�أ�سمالية غري امل�ستخدمة ب�صفتها متلك  %50من ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
لغر�ض �إن�شاءات امل�صنع  6.5مليار ريال �سعودي كما يف .2008/12/31
-15

عام

مت تقريب الأرقام الواردة بالقوائم املالية �إىل �أقرب �ألف ريال �سعودي.
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