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إشعار هام

وعند  لالكتتاب.  �ملطروحة  �ل��سهم  وعن  )“برتوكيم”(   للبرتوكيماويات  الوطنية  ال�شركة  عن  وافية  تف�شيلية  معلومات  على  )“الن�شرة”(  هذه  حتتوي 

الن�شرة،  هذه  يف  الواردة  املعلومات  اإىل  ت�شتند  طلباتهم  اأن  اأ�شا�س  على  امل�شتثمرين  معاملة  تتم  �شوف  االكتتاب،  اأ�شهم  يف  االكتتاب  بطلب  التقدم 

االإلكرتوين  )“برتوكيم”(   ال�شركة  موقع  زيارة  خالل  من  اأو  امل�شتلمة،  البنوك  اأو  االكتتاب  مدير  لدى  منها  ن�شخ  على  احل�شول  ميكن  التي  و 

املالية  الريا�س  ل�شركة  االلكرتوين  املوقع  اأو   )www.cma.org.sa( للهيئة  االلكرتوين  املوقع  اأو   )www.petrochem.com.sa( االنرتنت  �شبكة  على 

.)www.albiladinvest.com( لالإ�شتثمار  البالد  ل�شركة  االلكرتوين  املوقع  اأو   )www.riyadcapital.com(

وقد عينت برتوكيم الريا�س املالية م�شت�شارا ماليا ومديرا لالكتتاب ومتعهد التغطية الرئي�س لالكتتاب بينما عينت �شركة البالد لالإ�شتثمار م�شاعدًا لتغطية 

االكتتاب فيما يتعلق بطرح االأ�شهم اجلديدة لالكتتاب العام كما هو مو�شح يف هذه الن�شرة. 

وحتتوي ن�شرة االإ�شدار هذه على تفا�شيل مت تقدميها ح�شب متطلبات قواعد الت�شجيل واالإدراج ال�شادرة عن الهيئة. ويتحمل اأع�شاء جمل�س االإدارة الذين 

الن�شرة ويوؤكدون ح�شب علمهم واعتقادهم وبعد  الواردة يف هذه  اأ�شماوؤهم يف ال�شفحة )ج( جمتمعني ومنفردين كامل امل�شوؤولية عن دقة املعلومات  تظهر 

اإجراء الدرا�شات املمكنة واإىل احلد املعقول اأنه ال توجد اأي حقائق اأو معلومات اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�شمينها يف هذه الن�شرة اإىل جعل اأي اإفادة واردة 

فيها م�شللة. 

ومع اأن برتوكيم اأجرت جميع التحريات املعقولة للتاأكد من �شحة املعلومات التي تت�شمنها هذه الن�شرة يف تاريخ اإ�شدارها، فاإن اأجزاء كبرية من املعلومات 

تظهر  الذين  االآخرين  امل�شت�شارين  من  اأي  اأو  املايل  امل�شت�شار  اأو  برتوكيم  لدى  يوجد  ال  اأنه  ومع  ماأخوذة من م�شادر خارجية،  والقطاع  ال�شوق  الواردة عن 

اأ�شماوؤهم يف ال�شفحتني )د، هـ( اأي �شبب لالعتقاد باأن اأيا من املعلومات الواردة عن ال�شوق والقطاع غري دقيقة يف جوهرها ، اإال اأنه مل تتحقق برتوكيم ب�شورة 

م�شتقلة من هذه املعلومات ولي�س هناك اأي بيان اأو تاأكيد ب�شاأن دقة اأي من هذه املعلومات اأو اكتمالها. 

اإن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �شدورها عر�شة للتغيري، خا�شة واأن الو�شع املايل لبرتوكيم وقيمة االأ�شهم ميكن اأن يتاأثرا ب�شورة �شلبية  

بالتطورات امل�شتقبلية املتعلقة بعوامل الت�شخم واأ�شعار الفائدة وال�شرائب، وغريها من العوامل االقت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو عوامل اأخرى خارجة عن نطاق 

�شيطرة برتوكيم. كذلك فاإن توزيع هذه الن�شرة اأو اأي ات�شال �شفهي اأو خطي اأو مطبوع ال يق�شد منه باأي �شكل تقدمي وعد اأو اإفادة بخ�شو�س اأي اأرباح اأو نتائج 

اأو اأحداث م�شتقبلية وال يجب اأن يف�شر اأو يعتمد عليه على هذا النحو. 

كذلك ال يجوز اعتبار ن�شرة االإ�شدار هذه مبثابة تو�شية من جانب برتوكيم اأو من جانب اي من �شركاتها التابعة اأو اأي من م�شت�شاريها للم�شاركة يف االكتتاب. 

وجتدر االإ�شارة اإىل اأن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة هي معلومات ذات طبيعة عامة ومت اإعدادها دون االأخذ يف احل�شبان اي اأهداف ا�شتثمارية اأو و�شع 

مايل فردي اأو اأي احتياجات ا�شتثمارية معينة. ويتحمل كل م�شتلم لهذه الن�شرة قبل اتخاذ قراره باال�شتثمار يف اأ�شهم االكتتاب م�شوؤولية احل�شول على ا�شت�شارة 

مهنية م�شتقلة بخ�شو�س االكتتاب وتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بالن�شبة لالأهداف واالأو�شاع واالحتياجات املالية اخلا�شة به. 

اأوالد ق�شر من زوج غري �شعودي والتي  اأو االأرملة ولها  اإن هذا االكتتاب موجه اإىل:  املواطنني ال�شعوديني الطبيعيني ، مبا يف ذلك املراأة ال�شعودية املطلقة 

ميكنها االكتتاب باأ�شهم اأوالدها ل�شاحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�شر. ويحظر �شراحة توزيع هذه الن�شرة اأو 

بيع اأ�شهم االكتتاب الأي اأ�شخا�س اآخرين اأو يف اأي دولة اأخرى ، وتطلب برتوكيم وامل�شت�شار املايل من م�شتلمي هذه الن�شرة التعرف على جميع القيود النظامية 

ومراعاة التقيد بها.

معلومات عن الصناعة والسوق

لقد مت ا�شتقاء معلومات ال�شناعة وال�شوق يف ن�شرة االإ�شدار هذه من تقرير اأعدته �شركة )CMAI( وهي �شركة ا�شت�شارية متخ�ش�شة يف تقدمي الدرا�شات 

ال�شوقية وال�شناعية البرتوكيماوية اأ�ش�شت عام  1979م ، علما باأن �شركة )CMAI( ال متلك هي اأو اأي من ال�شركات التابعة لها اأو امل�شاهمني فيها اأو مدرائها 

اأو اأقاربهم اأي م�شاهمات اأو ح�ش�س من اأي نوع يف ال�شركة. وقد منحت �شركة )CMAI( موافقتها اخلطية على ا�شتعمال املعلومات ب�شاأن ال�شوق بالطريقة 

وال�شيغة الواردتني يف ن�شرة االإ�شدار

القوائم المالية

مت اإعداد القوائم املالية لبرتوكيم للفرتة املنتهية يف 2008/12/31م واالإي�شاحات املرفقة بها والواردة يف هذه الن�شرة، وفقًا للمعايري املحا�شبية ال�شادرة عن 

 .)SOCPA( الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني
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التوقعات واإلفادات المستقبلية

مت اإعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة على اأ�شا�س افرتا�شات حمددة ومعلنة. وقد تختلف الظروف الت�شغيلية امل�شتقبلية عن االفرتا�شات امل�شتخدمة، 

وبالتايل فانه ال يوجد �شمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. 

وحتتوي هذه الن�شرة على اإفادات معينة ت�شكل اإفادات م�شتقبلية وميكن اال�شتدالل عليها من خالل ما ي�شتخدم فيها من األفاظ ذات داللة م�شتقبلية، ومنها على 

اأو ب�شيغتها املنفية  “من املتوقع”،  ��و  “يتوقع”،  “يجب”،  “�شوف”،  “قد”،  “ميكن”،  “يتوقع”،  “يعتقد”،  “يقدر”،  “يخطط”،  �شبيل املثال ال احل�شر، 

اأو اأي ا�شتقاق منها اأو اأية م�شطلحات مماثلة لها. وتعك�س هذه االإفادات وجهات نظر برتوكيم احلالية بخ�شو�س اأحداث م�شتقبلية وهي لي�شت �شمانا الأي 

اأداء يف امل�شتقبل حيث اأن هناك الكثري من العوامل التي توؤدي اإىل اختالف النتائج الفعلية لبرتوكيم اأو اأدائها اأو منجزاتها اختالفا جوهريا عما حتمله هذه 

االإفادات امل�شتقبلية �شراحة اأو �شمنا. وقد مت �شرح اأهم املخاطر والعوامل التي قد يكون لها مثل هذا االأثر ب�شورة اأكرث تف�شيال يف اأق�شام اأخرى من هذه 

الن�شرة )راجع ق�شم “عوامل املخاطرة”( �س 3. وعليه، فاإنه اإذا ما حتقق واحد اأو اأكرث من املخاطر اأو االحتماالت ال�شلبية اأو ثبت عدم دقة اأو خطاأ اي من 

االفرتا�شات االأ�شا�شية، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف بدرجة كبرية عن تلك الواردة يف هذه الن�شرة. 

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�شجيل واالإدراج، فاإن برتوكيم تلتزم بتقدمي ن�شرة اإ�شدار تكميلية اإىل الهيئة يف اأي وقت بعد اعتماد ن�شرة االإ�شدار هذه وقبل 

ت�شجيل ا�شهمها يف القائمة الر�شمية وذلك يف احلاالت التالية: )1( حدوث اأي تغري ملحوظ يف االأمور اجلوهرية الواردة يف  ن�شرة االإ�شدار هذه اأو يف اأي م�شتند 

مطلوب مبوجب قواعد الت�شجيل واالإدراج ، اأو )2( ظهور اأي م�شائل اإ�شافية كان يجب ت�شمينها يف ن�شرة االإ�شدار هذه. وبا�شتثناء هاتني احلالتني، فاإن برتوكيم 

ال تنوي حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاع اأو ال�شوق اأو االإفادات امل�شتقبلية التي تت�شمنها  ن�شرة االإ�شدار هذه، �شواء كان ذلك ب�شبب معلومات 

جديدة اأو اأحداث م�شتقبلية اأو غري ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر واالأمور الغري موؤكدة والتقديرات، فاإن االأحداث والظروف والتوقعات امل�شتقبلية املبينة يف هذه 

الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه برتوكيم وقد ال حتدث مطلقا. وعليه، يجب على امل�شاهمني وامل�شتثمرين درا�شة جميع االإفادات امل�شتقبلية يف �شوء 

هذه التـف�شريات وعدم االعتماد على االإفادات امل�شتقبلية ب�شكل اأ�شا�شي. 



ج

دليل الشركة
أعضاء مجلس إدارة بتروكيم 

أعضاء مجلس اإلدارة د ج) لو ج

ال�شفةاملن�شبالعمراجلن�شية�ل�سم

ع�شو غري تنفيذيرئي�س جمل�س االإدارة “ممثال للمجموعة ال�شعودية”59�شعودي�شليمان حممد املنديل

ع�شو غري تنفيذيع�شو جمل�س ادارة “ممثال للموؤ�ش�شة العامة للتقاعد”50�شعوديعبدالعزيز عبد الرحمن اخلمي�س

ع�شو تنفيذيالع�شو املنتدب “ممثال لل�شركة ال�شعودية للبنزين” 38�شعوديعبدالرحمن �شالح ال�شماعيل

27�شعوديحممد عبد اهلل احلقباين

ع�شو جمل�س ادارة “ممثال للموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 

االأجتماعية”

ع�شو غري تنفيذي

•
�شاغر

•
�شاغر

�شيتم انتخاب املقعدين ال�شاغرين كاأع�شاء م�شتقلني غري تنفيذيني فى جمل�س االإدارة فى اأول جمعية عامة تعقدها ال�شركة.
•

 املكتب امل�شجل ملجل�س االإدارة

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات 

�س ب 99833، الريا�س 11625 

اململكة العربية ال�شعودية 

هاتف: 219-2522 )1( 966+ 

فاك�س:  219-2523 )1( 966+

 www.petrochem.com.sa

 ممثل ال�شركة

عبدالرحمن �شالح ال�شماعيل 

�س ب 99833، الريا�س 11625 

اململكة العربية ال�شعودية 

هاتف: 219-2522 )1( 966+ 

فاك�س: 219-2523 )1( 966+

 www.petrochem.com.sa

 العالقات مع البنوك التجارية 

بنك الريا�ض

طريق امللك عبد العزيز

�س.ب. 22622 الريا�س 11614

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف:  4013030 )1( 966+ 

فاك�س:  4042618  )1( 966+

 www.riyadbank.com
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م�شجل االأ�شهم

تداول

اأبراج التعاونية

700 طريق امللك فهد

�س. ب. رقم 60612، الريا�س 11555

اململكة العربية ال�شعودية 

هاتف: 218-1200 )1( 966+ 

فاك�س: 218-1260 )1( 966+

 www.tadawul.com.sa

المستشارون 
امل�شت�شار املايل 

الريا�ض املالية 

�شارع امللك عبدالعزيز 

�س ب 2116، الريا�س 11475 

اململكة العربية ال�شعودية 

هاتف: 4083131 )1( 966+ 

فاك�س: 4081481 )1( 966+ 

 www.riyadcapital.com
امل�شت�شارون القانونيون 

امل�شت�شارون القانونيون تركي بن عبداهلل ال�شبيكي

بالتعاون مع بيكر اآند ماكنزي ليمتد  

جممع العليان 

الربج 2، الطابق الثالث 

�شارع االإح�شاء، امللز 

�س ب 4288، الريا�س 11491 

اململكة العربية ال�شعودية 

هاتف: 5561 291 )1( 966+ 

فاك�س: 5571 291 )1( 966+ 

 www.bakernet.com
حما�شب االكتتاب

اإرن�شت و يونغ 

برج الفي�شلية – الطابق 6 

طريق امللك فهد 

�س ب 2732، الريا�س 11461 

اململكة العربية ال�شعودية 

هاتف: 4740 273 )1( 966+ 

فاك�س: 4750 273 )1( 966+

 www.ey.com
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مراجع احل�شابات امل�شجل 

العظم وال�شديري 

حما�شبون قانونيون 

�س ب 10504، الريا�س 11443 

اململكة العربية ال�شعودية 

هاتف: 5000 217 )1( 966+ 

فاك�س: 5000 217 )1( 966+

 www.horwath.com
م�شت�شارو ال�شوق

كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�ض اإنك  

مدينة دبي االإعالمية 

املبنى 4، مكتب رقم 201 

�س ب 500395، دبي 

االإمارات العربية املتحدة 

هاتف: 3912930 )4( 971+ 

فاك�س:  3916476)4( 971+

 www.cmaiglobal.com
مدير االكتتاب واملتعهد لتغطية االكتتاب الرئي�س

الريا�ض املالية 

�شارع امللك عبدالعزيز 

�س ب 2116، الريا�س 11475 

اململكة العربية ال�شعودية 

هاتف: 4083131 )1( 966+ 

فاك�س: 4081481 )1( 966+ 

 www.riyadcapital.com
املتعهد لتغطية االكتتاب امل�شاعد

�شركة البالد لال�شتثمار

طريق �شالح الدين - امللز

�س. ب 140، الريا�س 11411

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف: 966-1-4798663+

فاك�س: 966-1-4798453+

www.albiladinvest.com

تنويه:

قدم امل�شت�شارون اأعاله موافقتهم اخلطية على االإ�شارة اإىل اأ�شمائهم يف ن�شرة االإ�شدار هذه ومل يتم �شحب تلك املوافقة كما يف تاريخ ن�شرة االإ�شدار هذه. وال 

ميتلك اأي من امل�شت�شارين اأعاله اأو اأي من اأقربائهم اأ�شهمًا اأو م�شلحة يف ال�شركة.
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البنوك امل�شتلمة

بنك الريا�ض

املركز الرئي�شي، �س.ب. 22622 - الريا�س 11416

هاتف: 4013030 1 966 +

فاك�س: 4042707 1 966 +

اململكة العربية ال�شعودية

 www.riyadbank.com

البنك الأهلي التجاري

املركز الرئي�شي، �س.ب. 3555 جدة – 21481

هاتف: 6493333 2 966 +

فاك�س: 6437426 2 966 +

اململكة العربية ال�شعودية

 www.ncb.com.sa

بنك البالد

املركز الرئي�شي �س.ب. 140 ، الريا�س – 11411

هاتف: 4798888 1 966 +

فاك�س: 4798898 1 966 +

اململكة العربية ال�شعودية

 www.bankalbilad.com.sa

بنك اجلزيرة

املركز الرئي�شي، �س.ب. 6277 ، جدة - 21442

هاتف: 6518070 2 966 +

فاك�س: 6532478 2 966 +

اململكة العربية ال�شعودية

 www.baj.com.sa

البنك ال�شعودي الفرن�شي

املركز الرئي�شي، �س.ب. 56006 ، الريا�س - 11554

هاتف: 4042222 1 966 +

فاك�س: 4042311 1 966 +

اململكة العربية ال�شعودية

 www.alfransi.com

البنك ال�شعودي الهولندي

املركز الرئي�شي، �س.ب. 1467 ، الريا�س 11431

هاتف: 4010288 1 966 +

فاك�س: 4911802 1 966 +

اململكة العربية ال�شعودية

www.shb.com.sa
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البنك ال�شعودي لال�شتثمار

املركز الرئي�شي، �س.ب. 3533 ، الريا�س - 11481

هاتف: 4786000 1 966 +

فاك�س: 4776781 1 966 +

اململكة العربية ال�شعودية

 www.saib.com.sa

البنك العربي الوطني

املركز الرئي�شي، �س.ب. 9802 ، الريا�س - 11423

هاتف: 4029000 1 966 +

فاك�س: 4027747 1 966 +

اململكة العربية ال�شعودية

 www.anb.com.sa

جمموعة �شامبا املالية

املركز الرئي�شي، �س.ب. 833 ، الريا�س

هاتف: 4779676 1 966 +

فاك�س: 4797400 1 966 +

اململكة العربية ال�شعودية

 www.samba.com

م�شرف الراجحي

املركز الرئي�شي، �س.ب. 28 ، الريا�س - 11411

هاتف: 2116000 1 966 +

فاك�س: 4911802 1 966 +

اململكة العربية ال�شعودية

 www.alrajhibank.com.sa

البنك ال�شعودي الربيطاين

املركز الرئي�شي، �س.ب. 9084 ، الريا�س - 11413

هاتف: 4050677 1 966 +

فاك�س: 4050660 1 966 +

اململكة العربية ال�شعودية

 www.sabb.com
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ملخص االكتتاب
ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم( هي �شركة م�شاهمة �شعودية مبوجب ال�شجل التجاري رقم برتوكيم )ال�شركة(

1010246363 وتاريخ 1429/3/8هـ املوافق )2008/3/16م(.

4.800.000.000 ريال راأ�س املال قبل االكتتاب

4.800.000.000 ريال راأ�س املال بعد االكتتاب

2.400.000.000 ريالراأ�س املال املدفوع قبل االكتتاب 

4.800.000.000 ريالراأ�س املال املدفوع بعد االكتتاب

اإجمايل عدد االأ�شهم امل�شدرة قبل 

�لكتتاب

240.000.000 �سهم 

اإجمايل عدد االأ�شهم امل�شدرة بعد 

�لكتتاب

480.000.000 �شهم مدفوع القيمة 

االكتتاب بعدد 240.000.000 �شهم بقيمة ا�شمية قدرها )10( ع�شرة رياالت لل�شهم عن طريق الزيادة ���سهم �لكتتاب

يف راأ�س املال ومتثل مبجملها 50 %من راأ�س املال امل�شدر بعد االكتتاب. 

ويقت�شر االكتتاب على االأ�شخا�س ال�شعوديني الطبيعيني، مبن فيهم املراأة ال�شعودية املطلقة اأو االأرملة التي املكتتبون االأفراد

ما  تقدم  اأن  على  ل�شاحلها  باأ�شمائهم  تكتتب  اأن  لها  يحق  حيث  �شعودي  غري  زوج  من  ق�شر  اأوالد  لديها 

“املكتتب”  بـ  اأمومتها لالأوالد الق�شر )وي�شار اإىل كل مكتتب منفردا  اأرملة وما يثبت  اأو  اأنها مطلقة  يثبت 

وجمتمعني بـ “املكتتبني”(.

عدد االأ�شهم املخ�ش�شه للموؤ�ش�شة العامة 

للتاأمينات االإجتماعية 

يتم تخ�شي�س ثمانني مليون )80.000.000( �شهم للموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االإجتماعية لدى االكتتاب 

متثل )16.67%( من اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة ب�شعر طرح قدره ع�شرة )10( رياالت لل�شهم الواحد.

عدد االأ�شهم املخ�ش�شه للموؤ�ش�شة العامة 

للتقاعد 

متثل  االكتتاب  لدى  للتقاعد  العامة  للموؤ�ش�شة  �شهم   )80.000.000( مليون  ثمانني  تخ�شي�س  يتم 

)16.67%( من اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة ب�شعر طرح قدره ع�شرة )10( رياالت لل�شهم الواحد.

10 رياالت �شعودية لل�شهم الواحد�شعر االكتتاب

10 رياالت �شعودية لل�شهم القيمة اال�شمية 

2.400.000.000 ريال اإجمايل قيمة اأ�شهم االكتتاب 

50 �سهما احلد االأدنى لالكتتاب يف االأ�شهم

500 ريال �شعودي قيمة احلد االأدنى لالكتتاب 

100.000 �سهم احلد االأق�شى لالكتتاب

1.000.000 ريال قيمة احلد االأق�شى لالكتتاب

�شيبداأ االكتتاب يف يوم 25 / 7 / 1430 هـ )املوافق 18 / 7 / 2009 م وي�شتمر لفرتة )7 اأيام( �شاملة اآخر فرتة االكتتاب 

يوم الإغالق االكتتاب يف 02 / 8 / 1430 هـ )املوافق 24 / 7 / 2009 م(

�شيتم تخ�شي�س 50 �شهم لكل مكتتب من املكتتبني كحد اأدنى، ويتم توزيع االأ�شهم املتبقية بالن�شبة تخ�شي�س االأ�شهم للمكتتبني االأفراد

والتنا�شب مع عدد االأ�شهم التي طلب كل مكتتب االكتتاب بها. وال ت�شمن برتوكيم تخ�شي�س احلد االأدنى، 

50 �شهم، لكل مكتتب اإذا جتاوز عدد املكتتبني 1.600.000 مكتتب، اأو يف حالة اأخرى بعد موافقة الهيئة، 

وبالتايل ف�شيتم توزيع اأ�شهم االكتتاب بالت�شاوي بني املكتتبني.

�شوف تعاد اأموال فائ�س االكتتاب، اإن وجدت ، اإىل املكتتبني دون اأي عموالت اأو ا�شتقطاعات من رد فائ�س االكتتاب 

البنوك امل�شتلمة. و�شوف يتم االإعالن عن التخ�شي�س النهائي ورد الفائ�س، اإن وجد، يف موعد اأق�شاه 

1430/8/7هـ املوافق )2009/7/29 م( راجع ق�شم ) �شروط وتعليمات االكتتاب (.
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مل توجد �شوق الأ�شهم برتوكيم داخل اململكة اأو خارجها قبل طرحها لالكتتاب، وقد تقدمت برتوكيم بطلب اإدراج االأ�شهم يف القائمة الر�شمية

لهيئة ال�شوق املالية يف اململكة العربية ال�شعودية لت�شجيل االأ�شهم يف القائمة الر�شمية، ومتت املوافقة على 

ن�شرة االإ�شدار هذه وكافة امل�شتندات املوؤيدة التي طلبتها هيئة ال�شوق املالية. وقد مت احل�شول على جميع 

املوافقات الر�شمية الالزمة لعملية طرح االأ�شهم، ومن املتوقع اأن يبداأ تداول االأ�شهم يف ال�شوق املالية 

ال�شعودية يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية التخ�شي�س راجع ق�شم )“تواريخ مهمة للمكتتبني” (

من املتوقع اأن يبداأ تداول االأ�شهم بعد احل�شول على موافقة كافة اجلهات النظامية ذات العالقة على تداول االأ�شهم

تنفيذ الطرح. ويتم تداول االأ�شهم ب�شكل اإلكرتوين من خالل �شجل االأ�شهم لدى ال�شوق.

املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي، ال�شركة ال�شعودية للبنزين، ال�شركة ال�شعودية لل�شيكلوهك�شني، امل�شاهمون املوؤ�ش�شون

ال�شركة ال�شعودية للنايلون، ال�شركة ال�شعودية للبارازايلني، ملزيد من املعلومات حول ن�شب ملكيتهم يف  

برتوكيم، ف�شاًل راجع ال�شفحة )ن(

بعد انتهاء عملَية الطرح، يخ�شع امل�شاهمون املوؤ�ش�شون لقيد عدم جواز الت�شرف يف اأ�شهمهم)1( قبل القيود على االأ�شهم

مرور ثالث �شنوات من تاريخ اإعالن تاأ�شي�س برتوكيم )2(تاريخ ابتداء العمليات التجارية  لبرتوكيم 

يف م�شروع ال�شعودية للبوليمرات اأيهما يح�شل الحقا. وبعد انتهاء فرتة احلظر هذه، ميكن للم�شاهمني 

املوؤ�ش�شون الت�شرف يف اأ�شهمهم فقط بعد احل�شول على موافقة الهيئة.

لل�شركة فئة واحدة فقط من االأ�شهم، وال يتمتع اي م�شاهم بحقوق ت�شويت تف�شيلية، بل مينح كل �شهم حقوق الت�شويت

�شاحبه احلق يف �شوت واحد، كما يحق لكل م�شاهم ميلك ع�شرين )20( �شهما على االأقل ح�شور اجتماع 

اجلمعية العامة لبرتوكيم والت�شويت فيها وله اأن يوكل عنه م�شاهما اآخر من غري اأع�شاء جمل�س االإدارة يف 

ح�شور اجلمعية العامة نيابة عنه )راجع “ملخ�س النظام االأ�شا�شي” �س 76(. 

ت�شتحق اأ�شهم االكتتاب احل�شول على ح�شتها من االأرباح املوزعة املعلن عنها بعد تاريخ بدء فرتة االكتتاب توزيع االأرباح

وخالل ال�شنوات التالية لذلك. ف�شال راجع “�شيا�شة توزيع االأرباح �س 51”.

هناك خماطر معينة تتعلق باال�شتثمار يف هذا االكتتاب وميكن ت�شنيفها كالتايل )1( خماطر تتعلق عوامل املخاطرة

بعمليات برتوكيم )2( خماطر تتعلق بال�شوق )3( خماطر تتعلق باالقت�شاد )4( خماطر تتعلق باالأ�شهم. 

وقد مت ا�شتعرا�س هذه املخاطر يف ق�شم )“عوامل املخاطرة �س 3”( من هذه الن�شرة، والتي يجب 

قراءتها بعناية قبل اتخاذ قرار باال�شتثمار يف اأ�شهم االكتتاب. 

�شي�شتخدم اإجمايل متح�شالت االكتتاب لتمويل ح�شتها يف ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات وت�شديد ا�شتخدام متح�شالت االكتتاب

م�شاريف برتوكيم خالل فرتة تنفيذ امل�شروع )راجع ق�شم “ا�شتخدام متح�شالت االكتتاب”�س 50(. 

�شتكون برتوكيم م�شئولة عن جميع امل�شاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح والتي تبلغ ما يقارب 22.5 مليون امل�شاريف

ريال �شعودي وتدفع من اإجمايل متح�شالت االكتتاب، وهذه امل�شاريف ت�شمل اأتعاب امل�شت�شارين املاليني 

وامل�شت�شار القانوين لل�شركة واملحا�شب القانوين، اإ�شافة اإىل اأتعاب املتعهد بالتغطية والبنوك امل�شتلمة ، 

وم�شاريف الت�شويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�شاريف ذات العالقة.
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تواريخ مهمة للمكتتبين*

تواريخ مهمة للمكتتبين د ج) لو ج

التاريــــخاجلدول الزمني لالكتتاب

من يوم 1430/07/25هـ )املوافق 2009/07/18م( اإىل فرتة االكتتاب 

نهاية يوم  1430/08/02هـ )املوافق 2009/07/24م(.

يوم 1430/08/02هـ )املوافق 2009/07/24م(اآخر يوم لتقدمي طلبات االكتتاب و�شداد قيمة االكتتاب

يوم 1430/8/7هـ املوافق )2009/7/29 م( اإ�شعار التخ�شي�س النهائي ورد اأموال فائ�س االكتتاب ، اإن وجدت

بعد االنتهاء من جميع االإجراءات الر�شمية ذات العالقة.تاريخ بدء تداول االأ�شهم يف ال�شوق 

www.tadawul.com.sa عن التواريخ الفعلية عرب اإعالنات تظهر يف ال�شحف املحلية وموقع تداول االلكرتوين االإبالغ  يتم  و�شوف  تقديرية.  تواريخ  اأعاله  الزمني  اجلدول  •  يحوي 

كيفية تقديم طلب االكتتاب 

الكتتاب: يقت�شر االكتتاب باأ�شهم االكتتاب على االأ�شخا�س ال�شعوديني الطبيعيني من االأفراد، كما يجوز للمراأة ال�شعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد 

ق�شر من زوجها غري ال�شعودي اأن تكتتب باأ�شمائهم ل�شاحلها، على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�شر. و�شيتم توفري 

والهاتف  االإنرتنت  االكتتاب عن طريق  اأي�شا  االإلكرتونية. وميكن  مواقعها  وكذلك يف  امل�شتلمة  البنوك  فروع  لدى  االكتتاب  اأثناء فرتة  االكتتاب  مناذج طلب 

اإحدى عمليات  اأن ا�شرتكوا يف  الذين �شبق  للم�شتثمرين  بالن�شبة  التي تقدم هذه اخلدمة وذلك  امل�شتلمة  للبنوك  التابعة  اأجهزة ال�شراف االآيل  اأو  امل�شريف 

االكتتاب التي جرت موؤخرًا، �شريطة اأن:

يكون للم�شتثمر ح�شاب لدى البنك امل�شتلم الذي يقدم هذه اخلدمات.   )1(

اأن ال تكون قد طراأت اأي تغيريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�شة بامل�شتثمر منذ اآخر عملية اكتتاب اأجراها يف طرح مت موؤخرا.  )2(

يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة يف ق�شم “�شروط وتعليمات االكتتاب” من هذه الن�شرة. وعلى كل مكتتب املوافقة وتعبئة جميع بنود 

منوذج طلب االكتتاب ، علما باأن برتوكيم حتتفظ بحقها يف رف�س اأي طلب اكتتاب يف اأ�شهم االكتتاب، جزئيا اأو كليا، يف حالة عدم ا�شتيفائه الي من �شروط 

وتعليمات االكتتاب. وال ُي�شمح بتعديل طلب االكتتاب اأو �شحبه بعد ت�شليمه اإىل مدير االكتتاب اأو اأحد البنوك امل�شتلمة. ويعد طلب االكتتاب حال ت�شليمه اتفاقًا 

ملزمًا بني برتوكيم وامل�شاهم ، ح�شب احلالة )راجع “�شروط وتعليمات االكتتاب”(. 
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ملخص المعلومات األساسية

يهدف ملخ�س املعلومات االأ�شا�شية هذا اإىل تقدمي نبذة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة. ونظرًا الأنه ملخ�س، فاإنه ال ي�شمل كل املعلومات التي قد تكون 

والعبارات  امل�شطلحات  بع�س  تعريف  مت  وقد  االأ�شهم.  يف  باال�شتثمار  قرار  اتخاذ  قبل  بالكامل  قراءتها  الن�شرة  هذه  م�شتلمي  على  وينبغي  للمكتتبني  مهمة 

املخت�شرة الواردة يف هذه الن�شرة يف ق�شم التعريفات واالإخت�شارات.

نظرة على سوق البتروكيماويات 

تعترب العوامل االقت�شادية كتوازن العر�س والطلب واأ�شعار الغاز عوامل مهمة يف حتديد التو�شعات ومعدالت الت�شغيل امل�شتقبلية يف ال�شناعات البرتوكيماوية. 

وقد اأجرت  كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك )CMAI( ، وهي م�شت�شار م�شتقل لل�شناعات البرتوكيماوية، بحثًا حول �شوق البرتوكيماويات العاملي ، ك�شف عن 

املعلومات واالإح�شاءات املتوقعة ل�شناعة البرتوكيماويات. ولقد اأ�شهمت االقت�شادات ال�شريعة النمو يف االأ�شواق النا�شئة يف عمليات التو�شع الكربى التي متت 

يف م�شانع البرتوكيماويات يف هذه االأ�شواق. 

كما اأدى التكامل العاملي واحلركة ال�شناعية يف عدٍد متزايد من الدول النامية اإىل ا�شتداد حدة التناف�س العاملي على ال�شلع واخلدمات على حد �شواء، يف حني 

اأ�شفر ارتفاع االأجور والتكلفة االجتماعية يف املناطق املتقدمة املتمثلة يف اأوروبا الغربية واأمريكا ال�شمالية اإىل  كون ال�شناعات متدنية التقنية واملعتمدة على 

عدد كبري من العمالة و كذلك اخلدمات الب�شيطة والبعيدة غري مناف�شة. ونتيجة لذلك، فاإن قطاعات كاملة يف جمايل الت�شنيع اأو اخلدمات ، تعمل حاليا على 

نقل مواقع تركيز اإنتاجها، االأمر الذي يوؤدي اإىل اإجراء تعديالت هيكلية �شعبة يف الغرب. 

اأما يف منطقة ال�شرق االأو�شط فاإن �شناعة البرتوكيماويات تنمو ب�شبب وجود احتياطيات النفط والغاز ال�شخمة ومتيز موقعها اال�شرتاتيجي. وي�شاف اإىل ذلك 

.
1

النمو املتوقع يف الناجت املحلي االإجمايل مبعدل يزيد عن 5.5% �شنويا

توحيد  يف  بامل�شي  العربي  اخلليج  على  املطلة  للدول  الطبيعي  والغاز  النفط  من  امل�شتمرة  االإيرادات  ت�شمح  CMAI�شوف  ال�شوق  م�شت�شار  م�شادر  وبح�شب 

اقت�شادياتها، و�شوف يوؤدي بناء ال�شناعات البرتوكيماوية يف املنطقة اإىل اإيجاد املزيد من الوظائف، االأمر الذي �شيخفف من م�شكلة البطالة املتفاقمة. 

االآ�شيوية  البلدان  من  قربها  اأن  حيث  العامل،  اإىل  البوليمرات   و  االأ�شا�شية  للبرتوكيماويات  رئي�شي  كم�شدر  تربز  اأن  للمنطقة  يتوقع  القادم،  العقد  وبحلول 

املت�شارعة النمو وكذلك من االأ�شواق االأوروبية الوا�شعة اإ�شافة اإىل بناء البنية التحتية كلها تعترب عوامل من �شاأنها اأن ت�شهل عملية الت�شدير.

CMAI   1



ل

نظرة مختصرة  على بتروكيم

2008/03/16م( ك�شركة م�شاهمة مبوجب �شجل جتاري رقم   1429/03/08هـ )املوافق  تاأ�ش�شت ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات )“برتوكيم”( يف تاريخ 

1010246363 بناًء على القرار رقم )79/ق( ال�شادر من معايل وزير التجارة وال�شناعة بتاريخ 1429/03/03هـ )املوافق 2008/03/11م( باإعالن تاأ�شي�س 

ال�شركة وبراأ�شمال قدره 2.200.000.000  ريال �شعودي مق�شمة اإىل 220.000.000  �سهم.

يتمثل ن�شاط برتوكيم يف تنمية وتطوير واإقامة وت�شغيل واإدارة و�شيانة امل�شانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�شناعات االأخرى وجتارة اجلملة والتجزئة 

يف املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها. وتقت�شر ممار�شة برتوكيم لهذا الن�شاط يف الوقت احلايل على ا�شتثمارها يف �شركتها التابعة، �شركة ال�شعودية 

للبوليمرات )“ال�شعودية للبوليمرات”( والتي �شوف تنتج منتجات برتوكيماوية يف م�شانعها يف مدينة اجلبيل ال�شناعية.

تهدف ال�شعودية للبوليمرات، اإىل حتويل الغاز الطبيعي اإىل مواد ذات قيمة عالية من خالل اال�شتثمار يف �شناعة البرتوكيماويات وهذا �شوف ميكن ال�شعودية 

للبوليمرات من حتقيق التنوع االقت�شادي من خالل تطوير املنتجات امل�شتقة البرتوكيماوية التي تعتمد على  الغاز الطبيعي ، وزيادة التوظيف املحلي، وزيادة 

اال�شتثمارات ال�شعودية العامة واخلا�شة يف �شناعة البرتوكيماويات. 

وتعتقد ال�شعودية للبوليمرات اأن �شوق البرتوكيماويات العاملية توفر فر�شة قوية ملنتجاتها، وال بد لديناميكيات ال�شوق ال�شائدة وامل�شحوبة بتوفر املواد اخلام 

املنخف�شة التكلفة يف اململكة اأن توؤدي اإىل توفر فر�شة جذابة مل�شروعها. 

جتدر االإ�شارة اإىل اأن وجود برتوكيم ك�شركة مالكة لل�شعودية للبوليمرات يعود يف االأ�شا�س ملتطلبات خطاب التخ�شي�س الذي اأ�شار اإىل �شرورة وجود �شركة 

العربية  اململكة  التوجيهات كجزء من جهود حكومة  وتاأتي هذه   .
2

العام لالكتتاب  50%منها  يطرح  و  منها   %50 ال�شعودية  املجموعة  م�شاهمة جديدة متتلك 

ال�شعودية لتوفري املزايا والفوائد ملواطنيها حيث اأن امل�شروعات التي تتلقى خم�ش�شات اللقيم داخل اململكة يطلب منها تقدمي امللكية للجمهور عن طريق طرح 

االأ�شهم لالكتتاب. وكما يتم حاليًا بالن�شبة للم�شاريع االأخرى يف اململكة، �شيتم اإجناز ذلك من خالل طرح االأ�شهم العادية لبرتوكيم لالكتتاب العام. و�شوف 

ت�شتخدم برتوكيم ح�شيلة االكتتاب لتمويل ح�شتها يف ال�شعودية للبوليمرات بحيث ت�شبح ملكية برتوكيم فى ال�شعودية للبوليمرات %65.

تقييم المشروع
تقييم المشروع

املوافق  1428/08/20هـ  وتاريخ  2732/ع/ف  رقم  للخطاب  وفقًا  ال�شعودية  للمجموعة  الغاز  بتخ�شي�س  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  قامت  اأن  بعد 

2007/09/02م  قامت املجموعة ال�شعودية ،وبناًء على �شروط  وزارة البرتول يف خطاب التخ�شي�س بالتايل:

% من هذه ال�شركة ان�شاء �شركة ذات م�شئولية حمدودة “ ال�شعودية للبوليمرات” تتوىل ادارة امل�شروع على ان متتلك �شيفرون فيليب�س العربية 6635

% على  اأن تقوم املجموعة ال�شعودية بطرح  ان�شاء �شركة جديدة م�شاهمة “برتوكيم” متتلك احل�شة املتبقية من “ال�شعودية للبوليمرات”  و�لبالغة  6665

50% من “برتوكيم” لالكتتاب العام. 

2008م وذلك لتغطية اجلزء  اأولوية يف الربع االأول من عام  اأ�شهم حقوق  وبناء على هذا فقد متت م�شاعفة راأ�س مال املجموعة ال�شعودية عن طريق طرح 

اخلا�س باملجموعة ال�شعودية يف برتوكيم.

ولقد كان من املتوقع اأن تبلغ الكلفة االإجمالية مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات  مببلغ  يرتاوح مابني 18.671 مليون اإىل 19.791 مليون وبناء على ذلك متت زيادة 

راأ�س مال املجموعة ال�شعودية مببلغ 2.250 مليون ريال لي�شل راأ�س مال املجموعة ال�شعودية اإىل 4.500 مليون ريال �شعودي.

مت بعد ذلك ابتداء اأعمال االإن�شاء لبرتوكيم وخالل الن�شف االأول من عام  2008م، و وقعت معظم عقود االن�شاء يف الوقت الذي كانت فيه اأ�شعار مواد البناء 

وتكاليف ان�شاء امل�شروع يف اأعلى م�شتوياتها قبل االنخفا�س يف اال�شعار الذي ح�شل يف نهاية العام 2008م وبداية العام احلايل، مما ادى اىل ارتفاع تكاليف 

امل�شروع بن�شبة 5.1% عن احلد االأعلى املذكور يف ن�شرة اإ�شدار حقوق االأولوية للمجموعة ال�شعودية لت�شل اىل 20.8 بليون ريال �شعودي.

2   اأ�شدرت وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتاريخ 2009/06/28م خطاب تعديل �شرط طرح اأ�شهم برتوكيم حيث وافقت الوزارة على قيام برتوكيم بتخ�شي�س 16،67% من اأ�شهم برتوكيم لكل من 

املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االإجتماعية واملوؤ�ش�شة العامة للتقاعد وطرح الباقي، اأي ما ن�شبته 16.67%، للجمهور واأكدت اأن ذلك يفي مبتطلبات الفقرة رقم )4( من خطاب التخ�شي�س ب�شاأن طرح 50% من 

اأ�شهم برتوكيم لالكتتاب العام 



م

وبناء على هذا االرتفاع يف التكاليف توجب زيادة راأ�س مال برتوكيم مببلغ 400 مليون ريال �شعودي لي�شل اإىل 4.800 مليون ريال �شعودي. وللمحافظة على 

ن�شبة 50% اململوكة للمجموعة ال�شعودية ح�شب خطاب التخ�شي�س ال�شادر من وزارة البرتول والرثوة املعدنية قامت املجموعة ال�شعودية بزيادة ح�شتها يف 

برتوكيم مببلغ 200 مليون ريال �شعودي )مت متويلها من خالل مواردها الداخلية( على اأن يطرح الباقي )ما قيمته 2.400  مليون ريال �شعودي( لالكتتاب 

العام، حيث �شيتم تخ�شي�س ثمانني مليون )80.000.000( �شهم لكل من املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االإجتماعية واملوؤ�ش�شة العامة للتقاعد،فيما �شيتم طرح 

بقية االأ�شهم للجمهور اأي ما ميثل ثمانني مليون )80.000.000( �شهم بقيمة ع�شرة )10( رياالت.

الرسالة 

اال�شتثمار يف �شناعة البرتوكيماويات مل�شتقبل اأف�شل عن طريق ا�شتغالل �شراكاتنا االإ�شرتاتيجية وموارد اململكة الطبيعية.

الرؤية

اإقامة امل�شروعات البرتوكيماوية االأكرث فعالية يف العامل. 
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البحث عن فر�س النمو يف �شوق البرتوكيماويات العاملية وانتهازها من خالل تنفيذ م�شاريع جديدة وتو�شيع امل�شاريع احلالية.  66
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زيادة الطاقة االإنتاجية م�شتقبال لكي ت�شتحوذ على ح�شة اأعلى يف ال�شوق بناء على تقييم ديناميكيات ال�شوق يف الوقت املنا�شب.  66
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المساهمون 

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات “برتوكيم”

بعد الطرحقبل الطرحال�شركة

قيمة االأ�شهم بالريال ال�شعودي%عدد االأ�شهمقيمة االأ�شهم بالريال ال�شعودي%عدد االأ�شهم

47.72.290.000.000%95.422.290.000.000229.000.000%229.000.000املجوعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي

0.57327.500.000%27.500.0002.750.000%2.750.0001.145ال�شركة ال�شعودية للبنزين

0.57327.500.000%27.500.0002.750.000%2.750.0001.145ال�شركة ال�شعودية لل�شيكلوهك�شني

0.57327.500.000%27.500.0002.750.000%2.750.0001.145ال�شركة ال�شعودية للنايلون

0.57327.500.000%27.500.0002.750.000%2.750.0001.145ال�شركة  ال�شعودية للبارازايلني

16.67800.000.000%80.000.000---املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االإجتماعية

16.67800.000.000%80.000.000---املوؤ�ش�شة  العامة للتقاعد

16.67800.000.000%80.000.000---اجلمهور

1004.800.000.000%1002.400.000.000480.000.000%240.000.000املجموع
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التعريفات واالختصارات 1 

التعريفات لاالختصارات د 3) لو ج

التعريفامل�شطلح

اإدارة ال�شركة “برتوكيم”االإدارة العليا��

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب املربمة بني ال�شركة ومتعهدي التغطيةاتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب

طرح 240.000.000 �شهما عاديا يف االكتتاب.���سهم �لكتتاب

�شركة الزيت العربية ال�شعوديةاأرامكو ال�شعودية

طرح  240.000.000�شهما عاديا يف االكتتاب متثل ن�شبة50% من راأ�س مال ال�شركة “برتوكيم”.�لكتتاب

االأ�شهم العادية  لل�شركة “برتوكيم”االأ�شهم/ ال�شهم

البنك العربي الوطني، م�شرف الراجحي، بنك البالد، بنك اجلزيرة، البنك ال�شعودي الفرن�شي، البنك االأهلي البنوك امل�شتلمةب

التجاري، بنك الريا�س، جمموعة �شامبا املالية، البنك ال�شعودي  الهولندي، البنك ال�شعودي الربيطاين والبنك 

ال�شعودي لال�شتثمار.

النظام االآيل لتداول االأ�شهم ال�شعوديةتداول / ال�شوقت

مدينة اجلبيل ال�شناعيةاجلبيلج

اجلمعية العامة التاأ�شي�شية لل�شركةاجلمعية العامة التاأ�شي�شية

اجتماع جمعية عمومية للم�شاهمني، يعقد وفقا للنظام االأ�شا�شي.اجلمعية العامة العادية

اجلمعية العامة غري العادية للم�شاهمني التي تعقد وفقا للنظام االأ�شا�شي لل�شركة.اجلمعية العامة غري العادية

اي اجتماع للم�شاهمني يعقد وفقا للنظام االأ�شا�شياجلمعية العامة

اإىل كل من املجموعة خطاب التخ�شي�سخ البرتول والرثوة املعدنية  2007/9/2 م واملوجه من وزارة  املوؤرخ يف  اإىل اخلطاب  ي�شار 

وزارة  من  واملوجه  التخ�شي�س  متديد  وخطاب  لل�شركة  املخ�ش�شة  الغاز  كمية  لتحديد  وال�شركة  ال�شعودية 

البرتول والرثوة املعدنية اإىل كل من املجموعة ال�شعودية وال�شركة املوؤرخ يف 2008/7/20م جمتمعني بـ “خطاب 

التخ�شي�س”.

العملة الر�شمية للواليات املتحدة االأمريكية.دوالر اأمريكيد

الرئي�س احلايل ملجل�س اإدارة برتوكيم  �شليمان حممد املنديلرئي�س جمل�س االإدارةر

�شركة �شيفرون العربية واملجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي�لرعاة

ريال �شعودي، العملة الر�شمية للمملكة.ريال

االأ�شول الريا�س املالية واإدارة  الو�شاطة  خدمات  بتقدمي  تقوم  املالية،  ال�شوق  هيئة  قبل  من  م�شرحة  املالية  الريا�س  �شركة 

واال�شتثمار واال�شت�شارات املالية

10 ريال �شعودي لل�شهم الواحد�شعراالكتتاب�س

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات ال�شركة اأو برتوكيم�س

راأ�شمالها ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات يبلغ  حمدودة  م�شئولية  ذات  �شركة   هي  للبوليمرات”  ال�شعودية   “ للبوليمرات  ال�شعودية  ال�شركة 

187.500.000 ريال �شعودي و�شجلها التجاري رقم 2055008886 �شادر من اجلبيل بتاريخ 1428/11/29هـ 

)املوافق لـ 2007/12/9م(. 

قوانني �شيفرون فيليب�س العربية حتت  قائمة  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  املحدودة  للبرتوكيماويات  العربية  فيليب�س  �شيفرون  �شركة 

برمودا تاأ�ش�شت �شنة 1993م وهي مملوكة بالكامل ل�شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال للكيماويات.

�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س ، هي �شركة خمتلطة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�س مال يبلغ 300.000.000ريال �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س

هـ   1424/6/25 بتاريخ  �شادر من مدينة اجلبيل   2055005901 رقم  �شجل جتاري  م�شجلة مبوجب  �شعودي، 

املجموعة  و  العربية  فيليب�س  �شيفرون  �شركة  من  كل  بني  بالت�شاوي  مملوكة  وهي  2003/08/24م(،  )املوافق 

ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي.

�شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية �شركة �شعودية ذات م�شوؤولية حمدودة، تقع مبدينة اجلبيل ال�شناعية باململكة �شركة �شيفرون ال�شعودية

“اجلبيل” يبلغ  راأ�س مالها 655 مليون ريال �شعودي م�شجلة مبوجب �شجل جتاري رقم 2055003839 �شادر من 
مدينة اجلبيل بتاريخ1417/4/22هـ )املوافق 1996/7/8م( وهي مملوكة بالت�شاوي بني كل من �شركة �شيفرون 

فيليب�س العربية واملجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي.

�شركة �شيفرون فيليب�س للكيماويات، ذات م�شوؤولية حمدودة، والتي مت تكوينها منا�شفة بني كل من �شركة كونوكو �شركة �شيفرون فيليب�س

فيليب�س و�شركة �شيفرون.
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�شوميتومو ميت�شوي امل�شرفية ان�شئت عام 1996م مقرها طوكيو�شركة �شوميتومو امل�شرفية

�شحيفة اأم القرى، وهي ال�شحيفة الر�شمية للملكة العربية ال�شعوديةال�شحيفة الر�شمية�س

)املوافق فرتة االكتتابف 1430/8/2هــ،  وحتى  م(   2009/07/18 )املوافق  1430/07/25هـ،  من  تبداأ  التي  الفرتة 

2009/7/24م(

ال�شعودية فرتة احلظر مل�شروع  التجاري  الت�شغيل  بدء  تاريخ  اأو حتى  العام،  لالكتتاب  ال�شركة  تاريخ طرح  من  �شنوات    3  

للبوليمرات ، ايهما يحدث الحقًا.

قبول اإدراج االأ�شهم يف القائمة الر�شمية للهيئة وقبول تداول االأ�شهم املكتتب فيها يف �شوق االأ�شهم وفقًا للمادة   القائمة الر�شميةق

“19” من قواعد الت�شجيل واالإدراج.
قواعد الت�شجيل واالإدراج ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية واملعتمدة بالقرار رقم 3- 11 - 2004 وتاريخ 4 اأكتوبر قواعد الت�شجيل واالإدراج

2004م وتعديالتها.

�شركة الريا�س املاليةمتعهد التغطية الرئي�سم

�شركة البالد لالإ�شتثمارمتعهد تغطية االكتتاب امل�شاعد

املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي والتي تاأ�ش�شت ك�شركة م�شاهمة �شعودية وفقًا الأنظمة اململكة مبوجب املجموعة ال�شعودية 

ال�شجل التجاري رقم 1010139946 ال�شادر من الريا�س بتاريخ 1416/8/10هـ )املوافق 1996/1/1م(

“مدير االكتتاب”  و”مدير 
�شجل االكتتاب  و”متعهد تغطية 

االكتتاب الرئي�س”

�شركة الريا�س املالية

االأ�شخا�س ال�شعوديون الطبيعيون مبا يف ذلك املراأة ال�شعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�شر من زوج غري املكتتب 

�شعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�شمائهم ل�شاحلها.

املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي، ال�شركة ال�شعودية للبنزين، ال�شركة ال�شعودية لل�شيكلوهك�شني، ال�شركة امل�شاهمون املوؤ�ش�شون

ال�شعودية للنايلون، ال�شركة  ال�شعودية للبارازايلني.

اأحد حملة اأ�شهم ال�شركة يف اي وقت.امل�شاهم وجمعها امل�شاهمون

امل�شت�شارون القانونيون، تركي ال�شبيكي بالتعاون مع  بيكر اآند ماكنزي املحدودةامل�شت�شار القانوين

�شركة الريا�س املاليةامل�شت�شار املايل

اململكة العربية ال�شعوديةاململكة

وحدة ل�شرح وقيا�س كمية الطاقة الكامنة يف الوقود، وتعرف الوحدة احلرارية الربيطانية باأنها كمية احلرارة وحدة حرارية بريطانية

الالزمة لرفع حرارة رطل واحد من املاء بفهرنهايت واحد.

موؤ�شر �شوق االأ�شهم ال�شعوديةموؤ�شر تداول

ن�شرة االإ�شدار وهي هذه الوثيقة.الن�شرةن

ملخ�س النظام االأ�شا�شيالنظام االأ�شا�شي

من نظام ال�شركات عليه  طراأ  وما  هـ،   1385  /3  /  22 تاريخ   6 م/  رقم  امللكي  املر�شوم  مبوجب  ال�شادر  ال�شركات  نظام 

تعديالت.

منوذج طلب االكتتاب املرفق بن�شرة االإ�شدار هذه.منوذج طلب االكتتاب

هيئة ال�شوق املالية ال�شعودية�لهيئةهـ

الهيئة العامة لال�شتثمار يف اململكة العربية ال�شعوديةهيئة اال�شتثمار

الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونينيهيئة املحا�شبني

CCMAI شركة  كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك م�شت�شار الت�شويق ،تاأ�ش�شت ال�شركة يف عام 1979 م وهي متخ�ش�شة يف�

تقدمي اال�شت�شارات عامليًا ل�شركات البرتوكيماويات والبال�شتيك.

CPCISشيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز�

MMMBTUمليون وحدة حرارية بريطانية
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عوامل المخاطرة  2 

قبل اتخاذ قرار ب�شاأن اال�شتثمار يف االأ�شهم، يتعني على امل�شتثمرين املحتملني درا�شة جميع املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة مبا فيها املخاطر املو�شحة اأدناه، 

حيث اأن اأعمال برتوكيم وتوقعاتها ونتائج عملياتها ومركزها املايل قد تتاأثر �شلبا اإذا ما وقع اأي من املخاطر التالية التي يعتقد اأع�شاء جمل�س االإدارة حاليا 

اأنها جوهرية، اأو اأي من املخاطر االأخرى التي مل يحددها اأع�شاء جمل�س االإدارة اأو يرونها حاليا غري جوهرية. 

قد يرتاجع �شعر تداول االأ�شهم ب�شبب اأي من هذه املخاطر وقد يخ�شر من ي�شرتون اأ�شهم االكتتاب ا�شتثمارهم كليا اأو جزئيا.

اإن اال�شتثمار يف االأ�شهم منا�شب فقط للم�شتثمرين القادرين على تقييم خماطر هذا اال�شتثمار وحما�شنه ولديهم موارد مالية كافية لتحمل اأي خ�شارة قد تنتج 

عنه. واإذا كان لدى امل�شتثمر اي �شك ب�شاأن االإجراء الذي يجب اأن يتخذه، فعليه ا�شت�شارة م�شت�شار خمت�س يف تقدمي اال�شت�شارات ب�شاأن �شراء االأ�شهم واالأوراق 

املالية االأخرى.

اإن املخاطر واالحتماالت املو�شحة اأدناه لي�شت مرتبة ح�شب اأي معايري تتعلق باأهميتها، علما باأن هناك خماطر واحتماالت اأخرى، مبا فيها غري املعروفة حاليا 

اأو تلك التي تعترب غري جوهرية، والتي ميكن اأن توؤدي اإىل العواقب امل�شار اإليها اأعاله. 

المخاطر المتعلقة بعمليات بتروكيم 222 

محدودية تحقيق اإليرادات من العمليات  22222 

اإن برتوكيم �شركة قاب�شة ال متار�س اأعماال ت�شغيلية جتارية ولي�س لديها م�شادر دخل اأو اأ�شول خا�شة بها �شوى احل�شة التي متلكها يف ال�شعودية للبوليمرات. 

ولذلك فاإن التدفق النقدي لبرتوكيم وقدرتها على ت�شديد الديون التي ترتتب عليها بعد هذا االكتتاب وقدرتها على دفع اأرباح االأ�شهم اإىل م�شاهميها تعتمد على 

اأرباح االأ�شهم النقدية والتوزيعات والتحويالت االأخرى التي تتم من ال�شعودية للبوليمرات. كما اأن دفع اأرباح االأ�شهم والتوزيعات والقرو�س اأو ال�شلف من قبل 

ال�شعودية للبوليمرات اإىل برتوكيم يخ�شع لقيود تفر�شها �شروط اأدوات الدين احلالية وامل�شتقبلية التي تكون طرفًا فيها باالإ�شافة اإىل �شروط اتفاق ال�شراكة 

مع �شيفرون فليب�س العربية، والتي تاأ�ش�شت مبوجبها راجع “ملخ�س االتفاقيات الرئي�شية” لالأطراف ذات العالقة �س 66. 

عدم توفر تاريخ تشغيلي للسعودية للبوليمرات 22222 

اإن مرافق ال�شعودية للبوليمرات قيد االإن�شاء حاليًا )راجع “م�شروع ال�شعودية للبوليمرات” �س 33(، �شوف متثل كامل اأعمال برتوكيم التي لي�س لها تاريخ 

ت�شغيلي �شابق. ولذا، فاإنه ال تتوفر هناك اأي معلومات تاريخية مالية اأو ت�شغيلية للم�شاعدة يف تقييم االأداء الكامل لبرتوكيم اأو ت�شاعد امل�شتثمرين املحتملني 

يف اتخاذ قرار ب�شاأن اال�شتثمار يف االأ�شهم. وقد ال تكون املعلومات املالية الواردة يف ن�شرة االإ�شدار موؤ�شرًا يدل على و�شع برتوكيم املايل اأو نتائج عملياتها يف 

امل�شتقبل. ومن اأجل تقييم امل�شتقبل املتوقع لبرتوكيم، فاإن على امل�شتثمرين املحتملني اأن يدر�شوا املخاطر وامل�شاريف واالحتماالت والعقبات التي قد تواجهها 

برتوكيم اأثناء تطبيقها الإ�شرتاتيجيتها وقيامها باأعمالها احلالية واملخطط لها. 

مستوى السيطرة في السعودية للبوليمرات 22222 

ال�شعودية للبوليمرات هي �شركة م�شرتكة بني برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية. ومع اأن برتوكيم لديها قدر معني من التاأثري على ال�شعودية للبوليمرات، 

اإال اأنها بحاجة اإىل تعاون �شركة �شيفرون فيليب�س العربية التخاذ القرارات. كما اإن العمليات اليومية لل�شعودية للبوليمرات وتطوير مرافقها هو من م�شئولية 

اإدارة ال�شعودية للبوليمرات، ولذا، فاإن قدرة برتوكيم على التاأثري على هذه العمليات على اأ�شا�س يومي تظل حمدودة وقد ال تتمكن ب�شكل مبا�شر من منع اأي 

ت�شرفات تعتقد باأنها ال ت�شب يف م�شلحتها. ومن هنا، فاإن اأي ت�شرف من هذا القبيل قد يوؤثر ب�شكل جوهري على اأعمالها ونتائج عملياتها وو�شعها واملايل. 

التأخير في مشروع السعودية للبوليمرات  22222 

لقد متت تر�شية عقود اأعمال الهند�شة والتوريد واالإن�شاء اخلا�شة مب�شنع ال�شعودية للبوليمرات )عقود اأعمال الهند�شة والتوريد واالإن�شاء �س 60( على �شركات 

ذات خربة عالية. وتت�شمن �شروط عقود اأعمال الهند�شة والتوريد واالإن�شاء تعوي�شات مالية حمدودة  يف حالة االأ�شرار الناجتة عن التاأخري اأو التق�شري يف 

االأداء )يرجى مراجعة ال�شفحة 60(. للمزيد من التفا�شيل حول عقود اأعمال الهند�شة والتوريد واالإن�شاء هذه، يرجى الرجوع اإىل ق�شم “ملخ�س االتفاقيات 

الرئي�شية” من ن�شرة االإ�شدار �س 59. 
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ومع ذلك، فاإن ال�شعودية للبوليمرات قد تعاين من زيادة يف التكاليف اأو تاأخري يف االإجناز، اأو قد ال ت�شتطيع اإكمال اإن�شاء املرافق نتيجة لف�شل تقني اأو تق�شري 

من جانب املقاول الرئي�شي اأو مقاول من الباطن اأو لتغيريات تطلب ال�شركة عملها  اأو ب�شبب �شوء االأداء اأو احلوادث اأو اأحداث قاهرة اأو اإثر تغيريات يف القوانني 

واالأنظمة ال�شائدة يف اململكة اأو عوامل اأخرى خارجة عن �شيطرة ال�شعودية للبوليمرات والتي قد ال ميكن معاجلتها باأية تعوي�شات مالية. 

اأو  وعالوة على ذلك، وب�شبب تغيري االأنظمة وال�شيا�شات وغريها من االأ�شباب االأخرى غري املعروفة حاليًا لل�شعودية للبوليمرات، فاإن ال�شعودية للبوليمرات 

مقاوليها قد يكونوا غري قادرين على احل�شول الرتاخي�س احلكومية والرخ�س والت�شاريح و التفاوي�س الالزمة للبناء وتطوير م�شروع ال�شعودية للبوليمرات اأو 

قد ال ي�شتطيعون جتديد هذه الرتاخي�س والت�شاريح و التفاوي�س اأو قد يواجهوا تاأخريا يف ذلك. 

اإن حدوث اأي من احلاالت املبينة اأعاله قد يكون له تاأثري �شلبي جوهري على اأعمال برتوكيم وعلى نتائج عملياتها اأو و�شعها املايل. 

زيادة تكاليف المشروع 22222 

بناء على املعلومات املتوفرة حاليًا، يتوقع اأن ال تتجاوز التكلفة االإجمالية مل�شروع  ال�شعودية للبوليمرات مبلغ 20.808.429.389 ريال �شعودي. ولكن لي�س 

هناك �شمانات باأن ال تطراأ هناك زيادة يف التكاليف ب�شبب التاأخري يف البناء وارتفاع تكاليف املواد اأو اأحداث قاهرة اأو غريها من العوامل اخلارجة عن نطاق 

�شيطرة ال�شعودية للبوليمرات. وبالتايل، فقد يكون الأية زيادة كبرية يف التكاليف تاأثري �شلبي جوهري على التوقعات الواردة يف ن�شرة االإ�شدار فيما يتعلق باأعمال 

برتوكيم وو�شعها املايل ونتائج عملياتها.

التكامل بين البنية التحتية والعمليات الحالية 22222 

�شتكون مرافق ال�شعودية للبوليمرات مرتابطة ومتكاملة ب�شكل فعلي باالإ�شافة اإىل خدمات دعم البنية التحتية  بالعمليات واملرافق املوجودة ل�شركة �شيفرون 

�شيفرون  �شركتي  ومرافق  للبوليمرات  ال�شعودية  م�شروع  فاإن  خمتلفة،  واتفاقيات  ترتيبات  خالل  ومن  فيليب�س.  �شيفرون  اجلبيل  ول�شركة  ال�شعودية  فيليب�س 

فيليب�س ال�شعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س �شتعمل ب�شكل كبري كوحدة واحدة ومنظومة متكاملة مبا ي�شمح باال�شتفادة الق�شوى من املوارد االإدارية والت�شغيلية 

و�لر���سمالية.

ومع ذلك، ال ميكن اإعطاء اأية تاأكيدات بعدم حدوث اأعطال اأو انقطاع غري متوقع اأثناء فرتة االإن�شاء اأو يف ت�شغيل اأي من املرافق املتكاملة، وهو ما قد يكون له 

تاأثري �شلبي على تنفيذ م�شروع ال�شعودية للبوليمرات وعلى عملياتها. 

الدين 22222 

يوجد لدى ال�شعودية للبوليمرات قرو�س طويلة االأمد )ف�شال راجع ق�شم “متويل امل�شروع” �س 47 من هذه الن�شرة ملزيد من التفا�شيل(. ووفقا الأحكام م�شتندات 

التمويل التي وقعتها ال�شعودية للبوليمرات، فقد وافقت ال�شعودية للبوليمرات على التقيد بتعهدات ايجابية واأخرى �شلبية، والتي، باالإ�شافة اإىل اأمور اأخرى تقيد 

وتنظم )اأ( االأوجه التي ت�شتطيع ال�شعودية للبوليمرات ا�شتخدام االإيرادات وعوائد التاأمني ومتويالت امل�شروع فيها، )ب( قدرة ال�شعودية للبوليمرات على تعديل 

م�شتندات امل�شروع والدخول يف اتفاقيات جديدة، )ج( قدرة ال�شعودية للبوليمرات على مزاولة اأي ن�شاط جتاري جديد اأو اأي ن�شاط اآخر وعلى الت�شرف باأ�شولها 

اأو اإيقاع اأعباء رهنية عليها، )د( قدرة ال�شعودية للبوليمرات على حتمل مزيد من الديون، )هـ( قدرة ال�شعودية للبوليمرات على االإعالن عن توزيع اأرباح على 

امل�شاهمني ودفعها واإ�شدار مزيد من االأ�شهم اأو تغيري احلقوق املت�شلة باأ�شهمها، )و( قدرة ال�شعودية للبوليمرات على حتمل نفقات راأ�شمالية.

اإن اأي اإخفاق من جانب ال�شعودية للبوليمرات يف االلتزام باأحكام هذه القرو�س قد يوؤدي اإىل اإلغاء الدائنني اللتزاماتهم و اإلزام ال�شعودية للبوليمرات بالت�شديد 

الفوري للقرو�س اأو ا�شتخدام ال�شمانات املوجودة لديهم يف حال عدم ال�شداد مما قد يوؤثر �شلبيا وب�شورة جوهرية على اأعمال برتوكيم واأو�شاعها املالية ونتائج 

عملياتها وتدفقاتها النقدية وم�شاريعها امل�شتقبلية. للمزيد من املعلومات حول اتفاقيات التمويل يرجى مراجعة ملخ�س االتفاقيات االأ�شا�شية �س 68.  

االعتماد على خبرة الراعين 22222 

�شوف ت�شتفيد ال�شعودية للبوليمرات من خربات �شيفرون فيليب�س العربية  واملجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي  )وي�شار اإليها بالراعي اأو الراعيني( من 

خالل تعيني اأع�شاء جمل�س االإدارة واملدراء املوؤهلني من قبلهم. ووفقا التفاقيات امل�شاندة االإدارية مع �شيفرون فيليب�س ال�شعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س، 

�شوف تقوم �شيفرون فيليب�س ال�شعودية  واجلبيل �شيفرون فيليب�س بت�شغيل مرافق ال�شعودية للبوليمرات واملرافق امل�شرتكة بني امل�شاريع. 

وبناء عليه، اإذا مل تتلق ال�شعودية للبوليمرات الدعم الالزم من الراعني، اأو اإذا اأخفقت يف تاأمني الدعم املنا�شب من طرف اآخر يف الوقت املنا�شب، فاإن ذلك 

قد يوؤثر �شلبا على عملياتها وو�شعها املايل. 
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دوران العمالة واالعتماد على الموظفين الرئيسيين  22222 

لقد اأ�شبح توظيف الكوادر املوؤهلة واالإبقاء عليها يف �شناعة البرتوكيماويات يف اململكة العربية ال�شعودية خالل ال�شنوات القليلة املا�شية اأمرا �شعبا. وهذا يعود 

اإىل �شوق توظيف اأكرث تطورا يًف هذا القطاع ونق�س يف العمالة املاهرة املنا�شبة. وقد �شاهمت القوة احلالية ل�شوق البرتوكيماويات يف زيادة دوران العمالة ب�شبب 

حماولة ال�شركات البرتوكيماوية املتناف�شة زيادة اإنتاجها. وعلى الرغم من اأن برتوكيم وال�شعودية للبوليمرات لديهما خطط لالحتفاظ بكوادر ذات مهارات 

فنية عالية ولال�شتثمار يف التدريب امل�شتمر، فاإنه ال ميكن اإعطاء اي تاأكيد باأن اأعمالهما لن تتاأثر �شلبا اإذا مل تتمكنا من اجتذاب املوظفني املوؤهلني واالإبقاء 

عليهم اأو ا�شتبدالهم مبوظفني اآخرين على نف�س القدر من الكفاءة. 

التقنية المرخصة 22222- 

التقنية التي �شوف ت�شتخدمها ال�شعودية للبوليمرات فيما يتعلق مبرافقها هي تقنية مملوكة ل�شيفرون فيليب�س كيميكال ومرخ�شة من قبلها ومن قبل موردي 

تكنولوجيا عامليني )انظر ق�شم “ملخ�س االتفاقيات الرئي�شية” – اتفاقيات التقنية �س 62(. 

ومن هنا، فاإذا اأ�شبحت الرتاخي�س ذات ال�شلة امل�شتخدمة من قبل ال�شعودية للبوليمرات منتهية ال�شالحية اأو اإذا اأ�شبحت االأ�شرار التجارية ذات ال�شلة 

معروفة ملناف�شيها، فاإن قدرة ال�شعودية للبوليمرات على التناف�س قد تت�شاءل. 

واإ�شافة لذلك، فقد حت�شل ال�شركات املناف�شة اأو اأطراف اأخرى على براءات اخرتاع تعيق اأو تنهي قدرة ال�شعودية للبوليمرات على االإنتاج اأو على بيع منتجاتها 

يف �شوق مناف�شة، االأمر الذي قد يوؤدي اإىل انخفا�س اإيراداتها وهوام�س اأرباحها ب�شكل ملمو�س و/ اأو اإىل فقدان ح�شتها ال�شوقية. 

اإذا توقف امتياز اأي من التقنيات ال�شابقة بالن�شبة لل�شعودية للبوليمرات، فقد ت�شبح غري قادرة على ت�شغيل مرافقها و/اأو بيع املنتجات التي مت اإنتاجها يف تلك 

املرافق دون حتمل خطر االإجراءات الق�شائية ب�شبب التعدي على حقوق امللكية الفكرية، وهي اإجراءات قد ت�شمل اأحكاما بفر�س قيود على املبيعات الت�شغيلية 

اأو تعوي�س عن االأ�شرار. 

مخاطر توريد الموارد األساسية )اللقيم( 222222 

لقد مت احل�شول على خم�ش�س م�شروط من االإيثان و الربوبان من اأرامكو ال�شعودية مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات )ف�شال راجع ق�شم “ ملخ�س االتفاقيات 

الرئي�شية” �س 59 من هذه الن�شرة ملزيد من التفا�شيل حول هذه ال�شروط(. ومع اأن ال�شعودية للبوليمرات تتوقع االإيفاء بكل ال�شروط لتوقيع اتفاقيات توريد 

طويلة االأمد توؤمن احتياجاتها من املوارد االأ�شا�شية مع اأرامكو ال�شعودية، فاإن عدم توقيع هذه االتفاقيات �شيكون له تاأثر �شلبي على ال�شعودية للبوليمرات. كما 

اإن اأي تاأخري اأو انقطاع اأو تغيري يف االتفاقيات املتوقعة من قبل الراعني لتوريد اللقيم عند التنفيذ اأو جتديدها فيما بعد مثل زيادة �شعر ال�شراء اأو خف�س الكمية 

املوردة اأو اي تغيري يف �شروط االئتمان وال�شروط االأخرى قد يوؤثر �شلبًا على اأعمال ال�شعودية للبوليمرات ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية. 

د اأو اإذا مل ت�شتطع اأو مل ترغب اأرامكو ال�شعودية تزويد ال�شعودية للبوليمرات باللقيم  عالوة على ذلك، اإذا فقدت ال�شعودية للبوليمرات اأرامكو ال�شعودية كمورِّ

بالكميات املطلوبة اأو باأي منها كنتيجة لنق�س اأو امل�شاكل الت�شغيلية يف اأي من مرافق ال�شعودية للبوليمرات، فاإن من املمكن اأن تعاين ال�شعودية للبوليمرات من 

انقطاع موؤقت قد يجربها على اإغالق مرافقها. وباالإ�شافة لذلك فقد تعاين ال�شعودية للبوليمرات من تاأخريات كبرية من اإيجاد بديل منا�شب من املواد اخلام 

ب�شروط جتارية مقبولة. واإذا ما وقع اأي من هذه املخاطر فاإن ذلك قد يوؤثر �شلبا وبدرجة جوهرية على اأعمال ال�شعودية للبوليمرات ونتائج عملياتها وو�شعها 

املايل. 

األخطار المتعلقة بأسعار الفائدة 222222 

الق�شم االأكرب من ت�شهيالت الديون التي حت�شل عليها ال�شعودية للبوليمرات ت�شعر على اأ�شا�س متغري. ونتيجة لذلك، فاإن ال�شعودية للبوليمرات معر�شة لتكبد 

تكاليف فائدة اأعلى. واإذا كانت اأ�شعار الفائدة �شرتتفع ب�شورة كبرية، فاإن الو�شع املايل لل�شعودية للبوليمرات وقدرتها على توزيع اأرباح للم�شاهمني قد يتاأثران 

ب�شكل كبري، وهذا بدوره قد يكون له تاأثري �شلبي كبري على قيمة االأ�شهم. 

التأمين 222222 

تخ�شع عمليات ال�شعودية للبوليمرات نظرا لعملها يف �شناعة البرتوكيماويات ملخاطر ترتبط بعملية ت�شنيع وت�شويق منتجات كيماوية �شلعية متميزة. 

وعلى الرغم من اأن ال�شعودية للبوليمرات حتتفظ بتاأمني منا�شب طوال فرتة اإن�شاء مرافقها ومع اأنها تنوي التاأمني �شد انقطاع العمل واالإ�شابات و�شد الغري 

من خالل بوال�س تاأمني منا�شبة وتعتقد اأنها مطابقة للممار�شات املعتادة يف �شناعة البرتوكيماويات، اإال اأن تلك البوال�س ال توفر التاأمني الكامل �شد جميع 

املخاطر املحتملة واملخاطر املتعلقة باالأعمال. 
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ونتيجة لظروف ال�شوق، فاإن اأق�شاط التاأمني ون�شب التحمل يف بع�س بوال�س التاأمني ميكن اأن تزيد ب�شورة كبرية ويف حاالت معينة هناك بع�س اأنواع التاأمني قد 

ال تتوفر اأو تتوفر فقط ملبالغ خمف�شة من التغطية التاأمينية. فاإذا تكبدت ال�شعودية للبوليمرات م�شئولية كبرية لي�شت موؤمنة متامًا، فقد يوؤدي ذلك اإىل زيادة 

كبرية يف التكاليف الت�شغيلية، وهو ما يوؤدي بالتايل اإىل خف�س ربحيتها. 

التراخيص والتصاريح  222222 

يتعني على ال�شعودية للبوليمرات احل�شول على الرتاخي�س والت�شاريح واملوافقات النظامية املنا�شبة فيما يتعلق باأن�شطتها. 

واإذا مل تتمكن ال�شعودية للبوليمرات من جتديد ترخي�س اأو مت تعليق اأو اإنهاء اأحد الرتاخي�س، ف�شوف يتعني عليها اإيقاف االأن�شطة التي يغطيها ذلك الرتخي�س. 

وكنتيجة لذلك، قد تخ�شع ال�شعودية للبوليمرات النقطاع يف العمل واالإنتاج، االأمر الذي قد يكون له تاأثري �شلبي جوهري على عملها ونتائج عملياتها اأو و�شعها 

املايل. 

التغييرات في القوانين أو األنظمة في المملكة العربية السعودية 222222 

تخ�شع اأعمال ال�شعودية للبوليمرات للقوانني واالأنظمة ال�شعودية مبا يف ذلك قوانني اأنظمة البيئة وال�شحة وال�شالمة. وقد توؤدي القوانني اأو االأنظمة اجلديدة 

اأو املعدلة اإىل فر�س �شروط التزام اإ�شافية كبرية على ال�شعودية للبوليمرات والتي قد ال تكون ال�شعودية للبوليمرات قادرة على االلتزام التام بها جميعا اأو قد ال 

ت�شتطيع التقيد بها دون تكبد تكاليف اإ�شافية كبرية. وباالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن مثل هذه القوانني واالأنظمة اجلديدة اأو املعدلة قد يوؤدي اإىل التاأخري يف تطوير 

م�شروع ال�شعودية للبوليمرات، االأمر الذي قد يكون له تاأثري �شلبي جوهري على عمل برتوكيم ونتائج عملياتها اأو و�شعها املايل.

المخاطر المتعلقة بالسوق 222 

التنافس 22222 

تت�شم ال�شناعات التي تعمل فيها برتوكيم من خالل م�شروع ال�شعودية للبوليمرات، باملناف�شة ال�شديدة. وقد يكون بع�س مناف�شيها قادرين على اإنتاج منتجات 

اأكرث اقت�شادية واأقل تكلفة. كذلك قد يكون لدى هوؤالء املناف�شون القدرة على االحتفاظ مبرونة ت�شغيلية ومالية اأكرب مما لدى برتوكيم. ونتيجة لذلك، فاإن 

هوؤالء املناف�شني قد يكونون يف و�شع اأف�شل لتحمل التغريات يف الظروف االقت�شادية ب�شكل عام. واإ�شافة لذلك، قد تدفع قرارات الت�شعري من قبل املناف�شني 

ببرتوكيم اإىل خف�س اأ�شعارها، وهذا ما قد يوؤثر �شلبا على هوام�س االأرباح وم�شتوى الربحية. 

وباالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن بع�س من مناف�شي برتوكيم لديهم موارد مالية اأكرب متكنهم من اال�شتثمار براأ�س مال كبري يف اأعمالهم، مبا يف ذلك نفقات البحث 

والتطوير. واإذا ما طورت اإحدى ال�شركات املناف�شة احلالية اأو امل�شتقبلية تقنيات خا�شة بها متكنها من اإنتاج منتجات بتكاليف اأقل بكثري، فاإن تقنية برتوكيم 

قد ت�شبح غري اقت�شادية اأو قدمية. كذلك فاإن قدرة برتوكيم على املحافظة على الربحية اأو زيادتها �شوف تعتمد على قدرتها على تعوي�س انخفا�س اأ�شعار 

املنتجات وهوام�س ربحها عن طريق حت�شني كفاءة االإنتاج وحجمه واالنتقال ملنتجات كيماوية ذات هام�س اأعلى وحت�شني املنتجات احلالية من خالل االبتكار 

والبحث والتطوير. واإذا مل ت�شتطع برتوكيم فعل ذلك، فقد تفقد ح�شتها يف ال�شوق ل�شالح مناف�شيها، االأمر الذي قد يكون له تاأثري �شلبي جوهري على و�شعها 

املايل. 

من جهة اأخرى، حت�شل برتوكيم على جزء كبري من اإيراداتها من بيع ال�شعودية للبوليمرات للمنتجات ال�شلعية. وب�شبب الطبيعة ال�شلعية لهذه املنتجات فاإن 

التناف�س يف هذه االأ�شواق مبني اأ�شا�شًا على ال�شعر وبدرجة اأقل على االأداء وجودة املنتجات و�شهولة تو�شيلها وخدمة العميل، ونتيجة لذلك فقد ال تكون برتوكيم 

اأ�شعار �شلع برتوكيم  قادرة على حماية مركزها يف �شوق هذه املنتجات عن طريق التميز وقد ال ت�شتطيع حتميل عمالئها الزيادة يف التكاليف. وقد ات�شمت 

بكونها دورية و�شديدة التاأثر بالتغريات الن�شبية يف العر�س والطلب والوفرة و�شعر املواد االأ�شا�شية )اللقيم( والظروف االقت�شادية العامة. وقد تخ�شع املنتجات 

االأخرى لهذه العوامل، ولكن عادة ما يكون تاأثري هذه العوامل اأكرب على املنتجات ال�شلعية. 

الطلب الدوري على المنتجات 22222 

�شهدت اأ�شواق  منتجات ال�شعودية للبوليمرات على مر ال�شنني فرتات من �شح العر�س اأدت اإىل ارتفاع االأ�شعار وهوام�س الربح، والتي اأعقبتها فرتات ات�شفت 

بزيادة للطاقة االإنتاجية، مما اأدى يف النهاية اإىل فرط يف املعرو�س وانخفا�س يف االأ�شعار وهوام�س الربح. وقد ال يكون النمو امل�شتقبلي يف الطلب على هذه 

املنتجات كافيا للتخفيف من حاالت فرط الطاقة االإنتاجية حاليا اأو م�شتقبال، وقد تدوم هذه الظروف اأو تزداد تفاقمًا يف امل�شتقبل ب�شبب الزيادة املتوقعة 

اأو غري املتوقعة يف الطاقة االإنتاجية اأو بفعل غري ذلك من االأحداث. وكنتيجة لذلك، فاإن م�شتويات اإنتاج ال�شعودية للبوليمرات ومبيعات منتجاتها وهوام�س 

اأ�شعارها قد تتاأثر ب�شكل �شلبي كبري، االأمر الذي يوؤدي بالتايل اإىل اإ�شعاف اأدائها املايل العام  والذي �شيوؤثر على الو�شع املايل العام لبرتوكيم. 
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أسعار النفط الخام 22222 

تاريخيا ات�شمت اأ�شعار النفط العاملية واملنتجات ذات القيمة امل�شافة، والتي اأثرت دوما على اأ�شعار املنتجات البرتوكيماوية االأخرى، بالتذبذب الكبري و�شهدت 

دوما حالة من التقلب الوا�شع ا�شتجابة للتغريات يف العديد من العوامل. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن برتوكيم لي�س لديها القدرة على التحكم بالعوامل التي توؤثر 

على اأ�شعار النفط واملنتجات ذات القيمة امل�شافة ولن ت�شتطيع ذلك. ولذا، فاإن هبوط اأ�شعار النفط اخلام قد يكون له اأثر �شلبي جوهري على نتائج برتوكيم 

وو�شعها املايل و�شيولتها. 

المخاطر البيئية واالجتماعية 22222 

تخ�شع  ال�شعودية للبوليمرات للقوانني واالأنظمة املخت�شة بحماية البيئة يف اململكة مبا يف ذلك توجيهات الهيئة امللكية للجبيل وينبع. وت�شمح هذه القوانني 

البيئية  املخالفات  مقابل  التعوي�شات  ودفع  اجلزاءات  وحت�شيل  وال�شامة  اخلطرة  املواد  من  بالتخل�س  يقوم  من  على  وال�شجن  الغرامات  بفر�س  واالأنظمة 

اخلطرية. كما ت�شمح لهيئة االأر�شاد اجلوية وحماية البيئة، ب�شفتها الهيئة امل�شئولة عن تطبيق االأنظمة البيئية واإدارتها، بح�شب تقديرها، اإغالق اأو تعليق عمل 

االأعمال التجارية ب�شكل موؤقت اأو دائم اإذا مل تتقيد ال�شعودية للبوليمرات  باالأوامر التي تطلب منها لت�شحيح اأو وقف العمليات التي حتدث اأ�شرار بيئية. 

ومع اأن ال�شعودية للبوليمرات  تبذل و�شتبذل اهتماما باأمور البيئة وال�شالمة وال�شحة واجلودة خالل فرتة ت�شميم املرافق واإن�شائها وت�شغيلها، ومع اأن ال�شعودية 

للبوليمرات و�شعت ولديها خططا لتطبيق اأنظمة كافية حلماية البيئة ومعاجلة النفايات والوقاية من احلوادث وتوفري االأمن وال�شالمة وال�شحة، فاإنه لي�س 

للقوانني واالأنظمة من قبل امل�شرعني واملحاكم،  البيئية والتف�شري املتغري  تاأكيدات فيما يخت�س مبا ذكر، يف �شوء التغريات املحتملة يف الظروف  هناك من 

واكت�شاف ظروف بيئية مل تكن معروفة يف ال�شابق وخماطر االأوامر احلكومية لتطبيق مزيد من االلتزام النظامي يف مواقع ال�شعودية للبوليمرات  اأو تبني معايري 

بيئية اأكرث ت�شددا من قبل رئا�شة االأر�شاد وحماية البيئة. 

ومن هنا، فاإن اأيا من هذه التطورات قد يوؤدي اإىل زيادة التكاليف البيئية وامل�شئولية بالن�شبة لل�شعودية للبوليمرات وهذا ما قد يتطلب نفقات راأ�شمالية كبرية 

�شيكون الأي منها تاأثري �شلبي على الو�شع املايل لل�شعودية للبوليمرات اأو نتائج عملياتها. 

المخاطر المرتبطة باالقتصاد 222 

يعتمد اأداء برتوكيم على الظروف االقت�شادية يف اململكة والظروف االقت�شادية العاملية التي توؤثر على االقت�شاد ال�شعودي. 

وعلى الرغم من منو االقت�شاد ال�شعودي يف قطاعات اأخرى اإال اأنه ما زال يعتمد على �شعر النفط والغاز يف االأ�شواق العاملية، ولذلك فاإن االنخفا�س يف اأ�شعار 

النفط والغاز قد يوؤدي اإىل تباطوؤ كبري اأو ك�شاد يف االقت�شاد ال�شعودي. ي�شاف اإىل ذلك، اأن اأي تغيري �شلبي يف عوامل االقت�شاد الكلي، مثل �شعر ال�شرف 

واأ�شعار الفائدة والت�شخم وم�شتويات االأجور واال�شتثمار االأجنبي والتجارة الدولية، قد يكون له اأثر �شلبي جوهري على اأعمال برتوكيم وو�شعها املايل ونتائج 

عملياتها. 

وعالوة على ذلك، فاإن بقاء البيئات االقت�شادية والقانونية خا�شعة للتطور امل�شتمر يوؤدي اإىل مواجهة امل�شتثمرين حلالة الغمو�س وعدم اليقني بالن�شبة الأمن 

ا�شتثماراتهم. ومن هنا، فاإن اأي من التغريات الغري متوقعة يف االأو�شاع االقت�شادية اأو القانونية يف اململكة اأو يف البلدان املجاورة اأو غريها يف املنطقة قد يكون 

لها تاأثري �شلبي جوهري على عمل برتوكيم وو�شعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

وجتدر االإ�شارة اإىل  اأن تاأثري االأزمة االقت�شادية العاملية احلالية قد بدا وا�شحا على جميع القطاعات البرتوكيماوية يف العامل اأجمع مما قد يجرب بع�س امل�شانع 

العاملة يف هذا القطاع اإىل االإغالق الوقتي اأو النهائي.  كما طالت تاأثريات هذه االأزمة بقية اأ�شحاب امل�شلحة املتعاقدين مع �شركات البرتوكيماوية من مقاولني 

وممولني وم�شتهلكني للمواد البرتوكيماوية. واإذا ما ا�شتمرت هذه االأزمة حتى اكتمال امل�شروع وبداية عملية بيع املنتجات ف�شيكون لها تاأثري �شلبي جوهري على 

برتوكيم.  
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المخاطر المتعلقة باألسهم 222 

عدم وجود سوق سابقة لألسهم 22222 

مل ي�شبق وجود �شوق الأ�شهم برتوكيم قبل هذا الطرح وال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد ب�شاأن ن�شوء �شوق قوية الأ�شهمها اأو ا�شتمرار مثل هذا ال�شوق يف حال ن�شوءه، بعد 

اإدراج برتوكيم يف القائمة الر�شمية، اأو باأن �شعر االكتتاب �شيكون م�شاويا ل�شعر التداول. فاإذا مل ين�شاأ �شوق قوي ل�شهم برتوكيم، اأو مل ي�شتمر هذا ال�شوق يف 

قوته، فاإن ذلك قد يوؤثر على �شيولة تداول االأ�شهم اأو �شعر تداولها �شيتاأثر �شلبا. 

وهناك عدة عوامل منها التغريات يف النتائج الفعلية اأو املتوقعة لعمليات برتوكيم والتغريات يف االأرباح التقديرية اأو املتوقعة اأو عدم حتقيق تلك االأرباح، وكذلك 

اأخرى خارجة عن نطاق  اأو عوامل  اأو�شاع ال�شوق املتعلقة بقطاع البرتوكيماويات واالإجراءات التنظيمية الر�شمية واالأحوال االقت�شادية العامة  التغريات يف 

�شيطرة برتوكيم، وكلها عوامل ميكن اأن توؤدي اإىل تذبذبات كبرية يف �شعر االأ�شهم و�شيولتها. 

توزيع األرباح  22222 

يتوقف توزيع اأرباح االأ�شهم م�شتقبال على دفع ال�شعودية للبوليمرات اأرباح لبرتوكيم. وتتوقف اأرباح ال�شعودية للبوليمرات على عدة عوامل من بينها م�شتوى 

االأرباح  توزيع  تقيد  والتي  للبوليمرات  بال�شعودية  اخلا�شة  التمويل  وثائق  عليها  تن�س  التي  وال�شروط  املال  راأ�س  واحتياجات  املايل  وو�شعها  برتوكيم  ربحية 

الآخر جديرة  وقت  من  للبوليمرات  ال�شعودية  مديري  يعتربها جمل�س  اأخرى  عوامل  اإىل  اإ�شافة  العامة،  االقت�شادية  واالأو�شاع  للتوزيع  القابل  واالحتياطي   ،

باالعتبار. وال يتوقع اأع�شاء جمل�س االإدارة توزيع اأرباح على امل�شاهمني خالل اأول �شنتني على االأقل من بدء ال�شعودية للبوليمرات عملها. ومع ذلك، فاإن برتوكيم 

ال تقدم اأي تاأكيد ب�شاأن اأي اأرباح �شيتم توزيعها فعليا يف امل�شتقبل وال ب�شاأن اأي مبلغ �شيتم توزيعه، اإذا تقرر ذلك، يف اأي �شنة مالية معينة. 

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين 22222 

بعد انتهاء االكتتاب، �شوف متتلك املجموعة ال�شعودية وجمموعة من ال�شركات التابعة للمجموعة ال�شعودية وهم ال�شركة ال�شعودية للبنزين وال�شركة ال�شعودية 

للبارازايلني وال�شركة ال�شعودية ل�شايكلوهك�شني وال�شركة ال�شعودية للنايلون )“امل�شاهمون املوؤ�ش�شون”( معا ما ن�شبته 50% من اأ�شهم برتوكيم امل�شدرة. ونتيجة 

لذلك، يكون مبقدور امل�شاهمني املوؤ�ش�شني التاأثري على جميع االأمور التي حتتاج ملوافقة امل�شاهمني وميكنهم ممار�شة حقوقهم الت�شويتية بطريقة ميكن اأن يكون 

لها تاأثري ملمو�س على اأعمال برتوكيم وو�شعها املايل ونتائج عملياتها. 

ي�شاف اإىل ذلك اأن اأي تغري يف اإ�شرتاتيجية العمل و/ اأو ال�شيا�شات التي يعتمدها امل�شاهمون املوؤ�ش�شون بالن�شبة لبرتوكيم ميكن اأن توؤدي اإىل نتائج ال ميكن 

توقعها بالن�شبة الأعمال برتوكيم، وهو ما قد يوؤثر بدوره �شلبا على �شعر االأ�شهم يف ال�شوق. 

بيع األسهم وطرح أسهم لالكتتاب مستقباًل 22222 

اإن بيع كميات كبرية من االأ�شهم يف ال�شوق بعد انتهاء عملية االكتتاب وبدء التداول يف اأ�شهم برتوكيم، اأو االعتقاد باأن مثل هذه العمليات �شتحدث، ميكن اأن 

يكون له تاأثري �شلبي على �شعر �شهم برتوكيم يف ال�شوق. 

وجتدر االإ�شارة اإىل اأنه بعد انتهاء االكتتاب بنجاح ال يجوز للم�شاهمني املوؤ�ش�شني بيع اأي من اأ�شهمهم )1( قبل مرور ثالث �شنوات من تاريخ اإعالن تاأ�شي�س 

برتوكيم ��و )2( تاريخ ابتداء العمليات التجارية  للم�شروع اأيهما يح�شل الحقا .ي�شاف اإىل ذلك اأن برتوكيم ال تنوي حاليًا اإ�شدار مزيد من االأ�شهم فور انتهاء 

االكتتاب، اإال اأن قيامها باإ�شدار اأ�شهم جديدة، اأو قيام اأي من امل�شاهمني املوؤ�ش�شني ببيع كميات كبرية من االأ�شهم بعد فرتة احلظر هذه قد يكون له تاأثري �شلبي 

على �شوق �شهم برتوكيم ورمبا يوؤدي اإىل انخفا�س �شعره يف ال�شوق. 
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نظرة عامة على السوق 3 

نظرة على سوق البتروكيماويات  222 

تعترب العوامل االقت�شادية كتوازن العر�س والطلب واأ�شعار الغاز عوامل مهمة يف حتديد التو�شعات ومعدالت الت�شغيل امل�شتقبلية يف ال�شناعات البرتوكيماوية. 

وقد اأجرت  كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك )CMAI( ، وهي م�شت�شار م�شتقل لل�شناعات البرتوكيماوية، بحثًا حول �شوق البرتوكيماويات العاملي ، ك�شف عن 

املعلومات واالإح�شاءات املتوقعة ل�شناعة البرتوكيماويات. ولقد اأ�شهمت االقت�شادات ال�شريعة النمو يف االأ�شواق النا�شئة يف عمليات التو�شع الكربى التي متت 

يف م�شانع البرتوكيماويات يف هذه االأ�شواق. 

كما اأدى التكامل العاملي واحلركة ال�شناعية يف عدٍد متزايد من الدول النامية اإىل ا�شتداد حدة التناف�س العاملي على ال�شلع واخلدمات على حد �شواء، يف حني 

اأ�شفر ارتفاع االأجور والتكلفة االجتماعية يف املناطق املتقدمة املتمثلة يف اأوروبا الغربية واأمريكا ال�شمالية اإىل تكد�س العمالة ووجود �شناعات متدنية التقنية 

وجعلت اخلدمات الب�شيطة غري مناف�شة. ونتيجة لذلك، فاإن معظم ال�شناعات �شواء يف قطاعات الت�شنيع اأو اخلدمات ، تعمل حاليا على نقل مواقع تركيز 

اإنتاجها، االأمر الذي يوؤدي اإىل اإجراء تعديالت هيكلية �شعبة يف الغرب. 

اأما  يف منطقة ال�شرق االأو�شط فاإن �شناعة البرتوكيماويات تنمو ب�شبب وجود احتياطيات النفط والغاز ال�شخمة ومتيز موقعها اال�شرتاتيجي. وي�شاف اإىل ذلك 

3

النمو املتوقع يف الناجت املحلي االإجمايل مبعدل يزيد عن 5.5% �شنويا 

توحيد  يف  بامل�شي  العربي  اخلليج  على  املطلة  للدول  الطبيعي  والغاز  النفط  من  املرتفعة  االإيرادات  ت�شمح  CMAI�شوف  ال�شوق   م�شت�شار  م�شادر  وبح�شب 

اقت�شادياتها، و�شوف يوؤدي بناء ال�شناعات البرتوكيماوية يف املنطقة اإىل اإيجاد املزيد من الوظائف، االأمر الذي �شيخفف من م�شكلة البطالة املتفاقمة. 

االآ�شيوية  البلدان  من  قربها  اأن  حيث  العامل،  اإىل  البوليمرات  و  االأ�شا�شية  للبرتوكيماويات  رئي�شي  كم�شدر  تربز  اأن  للمنطقة  يتوقع  القادم،  العقد  وبحلول 

املت�شارعة النمو وكذلك من االأ�شواق االأوروبية الوا�شعة اإ�شافة اإىل بناء البنية التحتية كلها تعترب عوامل من �شاأنها اأن ت�شهل عملية الت�شدير.

أسعار المنتجات 222 
هنالك عوامل عديدة توؤثر يف حتديد اأ�شعار البوليمرات و تندرج حتت بندين اأ�شا�شيان :

العمليات اإلنتاجية : 22222 

سعر النفط الخام :

�شعر النفط اخلام يتاأثر بعوامل عديدة من اأهمها النمو االقت�شادي العاملي واالأحداث ال�شيا�شية، وحيث اأن العامل يتعر�س لتغريات اقت�شادية و�شيا�شة فاإن �شعر 

النفط ي�شعب التنبوؤ با�شتقراره على املدى الب�شيط.

تحويل النفط الخام إلى مواد هيدروكربونية :

ت�شتخدم املواد الهيدروكربونية كلقيم للمنتجات البرتوكيماوية و الوقود ، وحيث ان هناك اختالف يف اأ�شعار منتجات النفط اخلفيف والثقيل واختالف درجات 

تعقيد تكريرها فاإن ربحية  م�شايف التكرير تتاأثر ب�شكل كبري بذلك.

تحويل المواد الهيدروكربونية إلى أولفينات ثم إلى بوليمرات:

كما   . والعاملية  االإقليمية  الت�شغيل  اأ�شعار  اىل  باالإ�شافة   ، الربوبلني ( يف كل منطقة  و  اللقيم )االيثلني  اأ�شعار  وم�شتوى  وفرة  البوليمرات مبدى  اأ�شعار  تتاأثر 

ترتبط ا�شعار البوليمرات ارتباطًا مبا�شرًا مع ا�شعار النفط ويالحظ ذلك من ارتفاع اأ�شعار البوليمرات منذ عام 2002م نتيجة لزيادة اأ�شعار النفط منذ ذلك 

التاريخ.

CMAI   3
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العوامل التسويقية: 22222 

العرض والطلب:

متر اأ�شعار البوليمرات يف دورات اقت�شادية )ترتاوح بني 7 اىل 9 �شنوات( يتعر�س املنتج اىل ارتفاع وانخفا�س يف ال�شعر ويعزى ذلك اىل اأ�شباب بناء م�شانع 

جديدة مما يزيد العر�س فيقل ال�شعر اأو عند منو االقت�شاد واإغالق بع�س امل�شانع القدمية حيث يوؤدي ذلك اىل زيادة الطلب وبالتايل ارتفاع االأ�شعار .

المنافسة:

اإنتاج االأولفينات باأ�شعار مناف�شة وذات تقنية  تتمتع �شركة ال�شعودية للبوليمرات مبيزة تناف�شية جيدة مقارنة مع املناف�شني حول العامل وذلك بالقدرة على 

عالية. كما اأن موقع امل�شروع يف ال�شرق االأو�شط يعترب من الدوافع الهامة لتعزيز القدرة التناف�شية ، كون اأن معظم االإنتاج �شوف ي�شدر اىل اآ�شيا و اأوربا .

صناعة النفط والغاز في المملكة العربية السعودية 222 

يلعب قطاع النفط اخلام والغاز الطبيعي دورًا ا�شرتاتيجيًا كبريًا يف التطور االقت�شادي واالجتماعي للمملكة. وقد ارتفع الناجت املحلي االإجمايل الفعلي للمملكة 

.
5

 حيث تو�شع قطاع النفط مبا يقارب 20.12% خالل 2005م وحتى عام 2009م
4

يف عام 2008م بن�شبة %5.8

 كما اأن هناك عدد غري م�شبوق من الزيادات الرئي�شية يف اإنتاج النفط اخلام خالل عام 2007م من خالل اأرامكو ال�شعودية، واإن�شاء م�شاريع جديدة يف املنطقة 

 بطاقة اإنتاجية قدرها 1.2 مليون برميل يف اليوم، واملنيفة بطاقة اإنتاجية تبلغ 900.000 برميل يف اليوم واخلر�شانية 500.000 
6

ال�شرقية مبا يف ذلك خري�س

برميل يف اليوم وال�شيبة 250.000 برميل يف اليوم. و�شوف ت�شكل هذه امل�شاريع مبجملها اإ�شافة كبرية اإىل الطاقة االإنتاجية. 

كما تقوم اأرامكو  بت�شغيل �شبكة الغاز الرئي�شية، وهي �شبكة متكاملة جلمع الغاز ومعاجلته وتوزيعه وتعد االأكرب من نوعها، والتي متكن اململكة من ا�شتخدام 

كل الغاز امل�شاحب املنتج تقريبًا باالإ�شافة اإىل الغاز غري امل�شاحب املنتج من مكامن الغاز العميقة. ويعالج الغاز الطبيعي الإنتاج وقود نظيف )ميثان اأو غاز 

البيع( واللقيم )االيثان والربوبان والبيوتان واجلازولني الطبيعي(. بالن�شبة لغاز البيع )امليثان( وااليثان في�شتهلكان ب�شكل كامل من قبل اخلدمات العامة 

وال�شناعة يف اململكة. 

ويعتمد تو�شع االقت�شاد املحلي للمملكة وامل�شاريع ال�شناعية ب�شدة على احتياطيات الغاز الطبيعي  لدى اأرامكو. ويعترب اال�شتعمال احلايل يف اأعلى م�شتوياته 

. ومن املتوقع اأن ت�شل زيادة الطاقة االإنتاجية اإىل 13 
8

، حيث كان معدل االإنتاج اليومي للغاز 8 باليني قدم مكعب يف نهاية عام 2007م
7

يف تاريخ برنامج الغاز

 .
9

بليون قدم مكعب يف نهاية عام 2011م

شدة المنافسة في سوق البتروكيماويات السعودي 222 

تعترب اململكة العربية ال�شعودية رائدة يف قطاع البرتوكيماويات يف ال�شرق االأو�شط. وتلعب �شناعة البرتوكيماويات دورًا مهمًا يف حتقيق اململكة الأهداف تنويع 

االقت�شاد واإيجاد م�شادر جديدة للدخل الوطني. 

لت�شهيل  اال�شرتاتيجي  واملوقع  مناف�شة  باأ�شعار  )اللقيم(  االأ�شا�شية  املواد  توفر  اأبرزها  مزايا  بعدة  اململكة  يف  البرتوكيماويات  قطاع  يف  امل�شتثمرون  ويتمتع 

ال�شادرات اإىل االأ�شواق االآ�شيوية والقدرة على تكوين �شراكات اإ�شرتاتيجية يف املجال التقني مع ال�شركات الدولية. 

تأثير األزمة العالمية على صناعة البتروكيماويات  223 

التي  النفط،  اأ�شعار  العاملي، والذي كان �شببًا مبا�شرًا يف تذبذب  للتكيف يف ظل تدهور االقت�شاد  ال�شرق االأو�شط يبذلون جهودًا   ما يزال املنتجني يف دول 

انخف�شت عن اأعلى م�شتوى لها عند 147 دوالر للربميل، اإىل اأقل من 40 دوالرًا للربميل. مما اأدى اإىل تراجع اأ�شعار املنتجات البرتوكيماوية كذلك.

 www.imf.org 4   موقع �شندوق النقد الدويل على االنرتنت

5   خطة التنمية الثامنة للمملكة

6   تقرير اأرامكو ال�شعودية ال�شنوي لعام 2007م 

7   تقرير اأرامكو ال�شعودية ال�شنوي لعام 2007م

8   تقرير اأرامكو ال�شعودية ال�شنوي لعام 2007م

9   تقرير اأرامكو ال�شعودية ال�شنوي لعام 2007م
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اإن امل�شتوى العام الأ�شعار البرتوكيماويات عامة والبوليمرات خا�شة حول العامل، يتاأثر باأ�شعار النفط ويتحرك �شعودًا وهبوطًا تباعًا لتحركات اأ�شعاره. ومن 

الوا�شح اأن هناك ا�شتثمارات هائلة يف م�شاريع قطاع البرتوكيماويات يف منطقة ال�شرق االأو�شط واخلليج ولكن على املدى الطويل، قد يوؤثر تراجع االأ�شعار 

امل�شتمر يف اال�شتثمار يف بع�س امل�شاريع احلديثة يف قطاع البرتوكيماويات يف اخلليج ومنطقة ال�شرق االأو�شط. ولكن من جهة اأخرى، رمبا تكون اأ�شعار النفط 

بلغت اأدنى م�شتوى لها بالفعل، حيث حتاول منظمة اأوبك حتقيق ا�شتقرار لالأ�شعار، واحلول دون تراجعها ب�شكل اأكرب من خالل االإعالن عن خف�س االإنتاج. 

يقت�شر  وال  الطويل  املدى  على  البرتوكيماويات  منتجو  ينظر  لذا  دائمًا.  كذلك  و�شتبقى  دورية،  �شناعة  البرتوكيماويات هي  �شناعة  اأن  بالذكر  من اجلدير 

تفكريهم على املدى املتو�شط اأو الق�شري، ونادرًا ما تتاأثر خططهم العملية بالعوامل ق�شرية االأجل ، اإال يف حال ظهور عوامل اأخرى مثل مدى توفر التمويل 

الالزم.

وعلى املدى الق�شري، لوحظ اأن اأ�شعار البوليمرات ، على �شبيل املثال، انخف�شت بواقع 40% خالل الربع االأخري للعام 2008م، وذلك ب�شبب تراجع الطلب على 

املنتجات البرتوكيماوية ، والذي كان مدفوعًا برتاجع االإنتاج ال�شناعي ب�شكل رئي�شي. ومن غري الوا�شح بعد ما اإذا كانت اأ�شعار البرتوكيماويات �شتنخف�س 

ب�شكل اأكرث، رغم اأن معظم الدالئل ت�شري اإىل ذلك.

كلما انخف�شت اأ�شعار البرتوكيماويات ب�شكل اأكرب، كلما كان ا�شتمرار االإنتاج اأكرث �شعوبة على امل�شانع االأوروبية االأقدم واالأكرث تكلفة، مما قد ي�شطر املنتجني 

االأوروبني اإىل اإغالق تلك امل�شانع اأو على االأقل تعليق االإنتاج حتى تتح�شن االأو�شاع االقت�شادية. هذا االأمر من �شاأنه اأن يخلق نوعا من التوازن بني العر�س و 

الطلب على املدى املتو�شط، وبالتايل ترتفع االأ�شعار مرة اأخرى، اأو على االأقل ت�شتقر.

يعد منتجي ال�شرق االأو�شط، اأقل منتجي البرتوكيماويات كلفة يف العامل ، وذلك ب�شبب ميزة توفر اللقيم لديهم باأ�شعار ت�شمن لهم التناف�شية، ولذا فاإن تكلفة 

اإنتاج االإيثيلني كمثال قد تبلغ اأقل من 250 دوالر/ للطن. 

ولقد قامت �شركة CMAI بن�شر درا�شة �شهرية عن �شهر دي�شمرب 2008م ب�شاأن املنتجات البرتوكيماوية يف  اأنحاء العامل: 

مشتقات االيثلين:

توقف الطلب على م�شتقات االإيثلني يف غرب اأوروبا خالل �شهر دي�شمرب حيث انخف�شت اأ�شعار امل�شتقات ب�شكل كبري، و�شمل هذا االنخفا�س جميع اأنواع امل�شتقات 

الرئي�شية. ومع تراجع الطلب بهذا ال�شكل، فاإن االإجراء املنطقي الوحيد مل�شغلي التك�شري بالبخار هو اإغالق تلك الواحدات اأو خف�س معدالت الت�شغيل ب�شكل 

كبري ، �شيكون هناك املزيد من ال�شغوط على االأر�شدة االأوروبية من �شادرات البويل ايثلني املتزايدة من ال�شرق االأو�شط، والتي �شتتدفق خالل الربع االأول من 

العام 2009م، مع بدء اإنتاج الطاقة  اجلديدة يف اململكة العربية ال�شعودية، والكويت، واإيران. تعد اأوروبا من اأهم اجلهات امل�شتهدفة لت�شدير الكثري من هذه 

املواد بعد دول ال�شرق االأق�شى.

مشتقات البروبلين:

تعترب اأروروبا م�شدرا للبويل بروبلني، ولكن مع تزايد االإنتاج يف اململكة العربية ال�شعودية خالل االأ�شهر القليلة املقبلة، وبدء طاقة اإنتاجية جديدة يف الهند، فاإن 

اأوروبا قد تواجه احتمال خ�شارة االأ�شواق  امل�شتوردة ل�شادراتها مثل تركيا ، و�شمال اأفريقيا. ومن املتوقع اأن ت�شبح اأوروبا، يف مرحلة معينة من العام 2009م، 

م�شتوردًا رئي�شيا للبويل بروبلني. 

بغ�س النظر عن اأو�شاع ال�شوق احلالية، فاإنه من املرجح اأن تكون منطقة ال�شرق االأو�شط منبعا رئي�شيا للبرتوكيماويات على املدى الطويل. حيث ما تزال الكثري 

من امل�شاريع التي متثل 60% من اإجمايل الطاقة اجلديدة امل�شتقبلية حتت االإن�شاء. و�شتكون اململكة العربية ال�شعودية اأكرب م�شاهم يف زيادة االإنتاج يف املنطقة، 

حيث تتو�شع م�شاريعها ب�شكل اأعمق. وذلك النخفا�س تكلفة اللقيم مما �شيمكن املنطقة من التناف�س مع امل�شانع االأوروبية املتمر�شة وال�شيطرة على ال�شوق يف 

ظل االأو�شاع احلالية.
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المنتجات المستهدفة 223 

مت احل�شول على املعلومات الواردة يف ن�شرة االأ�شدار هذه واملتعلقة بال�شناعة البرتوكيماوية وت�شعري املنتجات وتكاليف اللقيم وتكاليف التوزيع من كيميكال 

ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك )CMAI( وهي واحدة من اكرب ال�شركات الرئي�شية التي تقوم باإعداد الدرا�شات الت�شويقية و ال�شناعية البرتوكيماوية، ويقع مقرها 

CMAI ب�شورة م�شتقلة من قبل  باأنه مل يتم التحقق من املعلومات الواردة  بدرا�شات  1979 م علما  الرئي�شي يف الواليات املتحدة االأمريكية وتاأ�ش�شت عام 

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات اأو الريا�س املالية. 

وقد قامت كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك )CMAI( بتحليلها عن طريق توظيف املهارات املنا�شبة الالزمة الإعداد التحليل الفني املنا�شب و املقبول عمومًا يف 

هذه ال�شناعة. وقد بنيت جميع نتائج التحليل على املعلومات التي كانت متوفرة يف وقت اإ�شدار هذه الن�شرة وال حتتوي على اأي �شمانات ب�شالحيتها للت�شويق اأو 

منا�شبتها الأغرا�س معينة. وقد منحت )CMAI( كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك ومل ت�شحب موافقتها اخلطية على ا�شتعمال بياناتها ال�شوقية واأبحاثها بهذه 

الطريقة يف ن�شرة االأ�شدار. ولي�س لـكيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك  )CMAI( بنف�شها اأو اأي من فروعها وم�شاهميها اأو اأع�شاء جمل�س اإدارتها اأو اأقاربهم اأي 

م�شاهمات اأو م�شالح من اأي نوع يف برتوكيم.

وفيما يلي اهم املنتجات امل�شتهدفة:

االإيثلني. 1 .

البويل ايثلني عايل ومنخف�س الكثافة 2 .

الربوبلني 3 .

البويل بروبلني 4 .

البويل �شتايرين  5 .

الهك�شني-1. 6

االيثلين  22222 

االستخدامات:

استخ امات مشتقات االيثلين 008جد 4) لو ج

اال�شتخدام )%( �ملنتج

%28 بويل ايثلني عايل الكثافة

%16 بويل ايثلني منخف�س الكثافة

%16 بويل ايثلني منخف�س الكثافة اخلطي

%15 ايثلني اوك�شايد

%12 ايثلني ديكلورايد

%7 ايثايل بنزين

%6 اأخرى

)CMAI( امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

ي�شتخدم  60% من اإنتاج االيثلني العاملي يف اإنتاج  البويل ايثلني  )الذي ي�شتخدم ب�شفة اأ�شا�شية يف �شناعة االأفالم ، واحلاويات ، والقطع امليكانيكية(. كما 

بويل  �شرائح  اإنتاج  )امل�شتخدم يف  االيثلني  اأك�شيد  وثاين  واملنظفات(  والبولي�شرت  التجمد  )امل�شتعمل يف م�شادات  االيثلني  اأك�شيد  اإنتاج  االيثلني يف  ي�شتخدم 

فينيل كلوريد  )PVC( واالأنابيب و الطالء( واثيل بنزين )امل�شتخدم يف �شناعة البويل �شتايرين وحبيبات اأكريلونيرتيل بيوتادايني اإ�شتريين )ABS(. لكن 

اال�شتخدامات الثالثة النهائية هذه ال ت�شكل �شوى حوايل ن�شف  ا�شتهالك البويل ايثلني. ومنتجات االيثلني ت�شتخدم اأي�شا يف �شناعة  منتجات اأخرى. وتنوي 

ال�شعودية للبوليمرات ا�شتهالك كل منتجها من االيثلني يف اإنتاج منتجاتها النهائية.



13

الطلب 

الطلب العالمي لاليثلين د 5) لو ج
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو 

%

ن�شبة 2005

النمو 

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو 

%

2008-2003

معدل النمو 

ال�شنوي

4.5-21.83222.5793.423.8005.425.4747.027.7979.127.2202.1�شمال �شرق اآ�شيا 

-0.5-30.8563.831.8263.128.8679.3-29.62532.0468.229.7277.2اأمريكا ال�شمالية 

-0.3-22.2914.321.0335.6-21.3632.5-21.33522.0713.421.9090.7اأوروبا الغربية 

8.6649.59410.710.1255.510.8507.211.6327.212.5588.07.7ال�شرق االأو�شط 

17.64918.4604.618.9282.520.3207.421.0713.721.3101.13.9باقي دول العامل 

2.3-108.8634.2114.6175.3110.9883.2-99.105104.7505.7104.4890.2اإجمايل الطلب العاملي 

 )CMAI( امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

بلغ الطلب العاملي على االيثلني  110.988  مليون طن مرتي يف عام 2008م مبعدل منو �شنوي 2.3% خالل الفرتة من 2003 م اىل 2008م ،وقد بلغ اعلى منو 

يف الطلب يف منطقة ال�شرق االأو�شط  مبعدل 7.7% و �شمال �شرق اآ�شيا بنمو �شنوي بلغ 4.5% خالل الفرتة بني 2003م – 2008م. ومن املتوقع زيادة الطلب 

على االيثلني لي�شل اإىل 126 مليون طن مرتي يف عام 2012م، وعلى الرغم من اأنه يتوقع اأن يزيد الطلب على جميع امل�شتقات، فاإن معظم النمو �شياأتي من 

زيادة الطلب على البويل ايثلني.

العرض

العرض العالمي لاليثلين د 6) لو ج
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو 

%

ن�شبة 2005

النمو 

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو 

%

2008-2003

معدل النمو 

ال�شنوي

4.4-22.09622.7513.024.0165.625.4275.928.17310.827.3552.9�شمال �شرق اآ�شيا

-0.1-30.9973.931.4641.528.6109.1-28.72831.77210.629.8226.1اأمريكا ال�شمالية 

0.0-21.8283.020.7774.8-20.76421.4233.221.5900.821.1911.8اأوروبا الغربية 

9.0369.97010.311.14611.811.5103.312.3957.713.90112.29.0ال�شرق االأو�شط 

17.24817.9924.318.9905.520.0995.820.5972.520.8081.03.8باقي دول العامل 

2.6-97.872103.9086.2105.5641.6109.2243.5114.4574.8111.4512.6اإجمايل العر�س العاملي 

)CMAI( امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

و�شل املعرو�س العاملي من االيثلني 111.451 مليون طن مرتي يف عام 2008م مبعدل منو �شنوي قدره 2.6% يف الفرتة ما بني 2003م و 2008م. وكان اأكرث النمو 

ياأتي من ال�شرق االأو�شط و�شمال �شرق اآ�شيا مبعدل منو �شنوي 9.0% و 4.4% على التوايل. وبحلول 2012م، فاإن CMAI تتوقع اأن ي�شل حجم الطلب العاملي 

على االيثلني حوايل 145 مليون طن مرتي.كما اأن االإ�شافات اجلديدة للطاقة االإنتاجية �شتكون من منطقة ال�شرق االأو�شط  و�شمال �شرق اآ�شيا.  يعزى ذلك اإىل 

اأن ارتفاع تكاليف االإنتاج و�شعف الطلب يف كل من اأمريكا ال�شمالية واأوروبا  �شي�شعف فر�س اال�شتثمار يف هذه امل�شاريع يف تلك املناطق واإغالق بع�شها ،ونتيجة 

لذلك فاإن ال�شرق االأو�شط �شوف يزيد ح�شته من الطاقة االإنتاجية العاملية الإنتاج االيثلني بحوايل 21% بحلول العام 2012م.
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) 22222 PE( البولي ايثلين

االستخدامات 

استخ امات مشتقات البولي إيثلين 008جد 7) لو ج

اال�شتخدام )%( �ملنتج

%51 اأفالم و�شرائح

%13 قوالب احلقن

%12 قوالب النفخ

%7 تطبيقات االأنابيب

%3 مواد الطالء

%1 فايرب

%2 رافينات

%11 اأخرى

)CMAI( امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

51% من اال�شتهالك العاملي يف عام 2008م. وي�شمل قطاع  اإنتاج مواد التغليف واالأفالم  اال�شتخدام االأكرب ملادة البويل ايثلني، حيث انه ميثل حوايل  ي�شكل 

وقوالب  النفخ  قوالب  وتعترب  املتقل�شة.  واالأفالم  املطاطة  االأفالم  القمامة،  اأكيا�س  اإىل  االأغذية  تغليف  اال�شتخدامات من  واالأفالم عددًا كبريًا من  التغليف 

احلقن ثاين اأكرب ا�شتخدام للبويل اإيثلني. وت�شنع القوارير للمنظفات ال�شائلة وزيوت ال�شيارات واحلليب والع�شري من قوالب النفخ يف حني اأن العاب االأطفال 

واحلاويات  وال�شناديق ت�شنع عن طريق قوالب احلقن من البويل ايثلني وميكن ت�شكيل اأنابيب البال�شتيك ال�شتخدامات عديدة جدًا منها امل�شغوطة وغري 

امل�شغوطة للمجاري والت�شريف ونقل النفط والغاز. 

وبح�شب درا�شة م�شت�شار ال�شوق CMAI فاإنه من املتوقع اأن يرتفع اإجمايل الطلب على البويل ايثلني )جميع الفئات، كما من املتوقع ان تكون منطقة ال�شرق 

بينما  ال�شني،  وباالأخ�س  اآ�شيا  �شرق  �شمال  دول  الطلب من  وقوة  املنطقة  اإنتاجها يف  تكلفة  انخفا�س  ب�شبب  املادة  لهذه  املناطق ت�شديرا  اأكرث  االأو�شط من 

�شتنخف�س �شادرات اأمريكا ال�شمالية من مادة البويل ايثلني لت�شبح من الدول امل�شتوردة بحلول عامي 2013/2012م. اجلدير بالذكر اأن مادة البويل ايثلني 

تنق�شم اىل ثالث منتجات ا�شا�شية عاىل الكثافة ، ومنخف�س الكثافة ، ومنخف�س الكثافة اخلطي ، و�شوف يقوم م�شروع ال�شعودية للبوليمرات على اإنتاج عايل 

الكثافة ومنخف�س الكثافة اخلطي فقط. 

) 22222 HDPE( البولي ايثلين عالي الكثافة

الطلب

الطلب العالمي على البولي ايثلين عالي الكثافة HDPEد 8) لو ج
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو 

%

ن�شبة 2005

النمو 

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو  

%

2008-2003

معدل النمو 

ال�شنوي

3.5-6.1836.4804.86.9467.27.1523.07.5685.87.3532.8�شمال �شرق اآ�شيا

-0.7-6.9289.6-7.9484.77.6673.5-7.1747.8018.77.5922.7اأمريكا ال�شمالية 

-0.3-5.2522.15.5255.24.85512.1-4.9395.1684.65.1420.5اأوروبا الغربية 

1.0801.24515.31.41313.51.60313.41.84014.82.06112.013.8ال�شرق االأو�شط 

5.8376.45310.66.8626.37.4989.38.32511.08.7395.08.4باقي دول العامل 

3.5-25.21327.1477.727.9553.029.4535.430.9255.029.9363.2اإجمايل الطلب العاملي 

)CMAI( امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

يبلغ الطلب العاملي على البويل اإيثلني عايل الكثافة )HDPE(  29.936مليون طن مرتي يف عام 2008م مبعدل منو �شنوي قدره .3.5% من عام2003م حتى 

عام 2008م ويتوقع اأن ينمو الطلب على البويل اإيثلني عايل الكثافة مبعدل 5.6% يف ال�شنة لي�شل اإىل حوايل 39 مليون طن مرتي بحلول العام 2012م بناء 

على تقديرات امل�شت�شار الت�شويقي. وكان اأعلى منو للطلب يف منطقة ال�شرق االأو�شط مبعدل 13.8% �شنويًا ويف �شمال �شرق اآ�شيا 3.5 % خالل الفرتة من عام 
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2003م اإىل عام 2008م. وبح�شب درا�شة م�شت�شار ال�شوق فاإنه من املتوقع  اأن تكون منطقة �شمال �شرق اآ�شيا االأكرث طلبا للبويل اإيثلني عايل الكثافة للخم�س 

�شنوات القادمه  بحجم طلب ي�شل اىل 10.017 مليون طن مرتي يف عام 2013م. تعترب ال�شني  من اأكرب الدول ا�شتريادا لراتنجات البويل ايثلني يف حني يزداد 

منو وتو�شع ال�شرق االأو�شط كاأكرب م�شدر لهذه املاده حيث �شيتم �شحن مادة البويل ايثلني بتكلفة منخف�شة من منطقة ال�شرق االأو�شط اىل امل�شانع ال�شينية 

�شمال �شرق اآ�شيا. 

العرض

العرض العالمي على البولي إيثلين عالي الكثافة HDPEد 9) لو ج 
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو 

%

ن�شبة 2005

النمو 

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو

%

2008-2003

معدل النمو 

ال�شنوي

4.4-5.2055.2781.45.5725.65.9847.46.68111.66.4563.4�شمال �شرق اآ�شيا

-0.2-8.1809.18.4253.07.56310.2-7.6268.1717.17.4978.2اأمريكا ال�شمالية 

-0.7-5.2308.54.63511.4-4.8205.7-4.8095.1186.45.1100.2اأوروبا الغربية 

2.4172.92621.13.0805.33.3348.23.5656.93.8909.110ال�شرق االأو�شط 

5.5145.8185.56.1806.26.89411.67.1734.07.3111.95.9باقي دول العامل 

3.1-25.57127.3116.827.4390.529.2126.531.0746.429.8553.9اإجمايل العر�س العاملي 

)CMAI( امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

كما و�شل العر�س العاملي للبويل اإيثلني عايل الكثافة اإىل 29.855 مليون طن مرتي يف عام 2008م بنمو �شنوي قدره 3.1% بني عامي 2003م – 2008م وكان 

معدل منو العر�س االأعلى يف ال�شرق االأو�شط و�شمال �شرق اآ�شيا. كما بلغت الطاقة االإنتاجية يف ال�شرق االأو�شط 3.890 مليون طن مرتي يف عام 2008م ومن 

املتوقع ح�شب درا�شة ال�شوق ان  ت�شل اىل 10 مليون طن مرتي بحلول العام 2013م.

) 22222 LLDPE( البولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي

الطلب 

الطلب العالمي على البولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي LLDPEد 0ج) لو ج 
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو 

%

ن�شبة 2005

النمو 

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو 

%

2008-2003

معدل النمو  

ال�شنوي

3.9-4.3164.6888.65.23911.85.2901.05.4052.25.2203.4�شمال �شرق اآ�شيا

-0.7-4.7483.14.9504.34.4879.4-4.6414.9276.24.6056.5اأمريكا ال�شمالية 

2.1-2.9063.0304.33.0460.53.2968.23.5036.33.2287.9اأوروبا الغربية 

61871515.779110.68659.497112.31.07610.811.7ال�شرق االأو�شط 

2.9453.29311.83.5126.73.97913.34.47612.54.8047.310.3باقي دول العامل 

4.1-15.42616.6538.017.1933.218.1785.719.3056.218.8152.5اإجمايل الطلب العاملي 

)CMAI( امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

بلغ الطلب على البويل ايثلني منخف�س الكثافة اخلطي 18.815مليون طن مرتي يف عام 2008م. وقد منا الطلب يف منطقتي ال�شرق االأو�شط و�شمال �شرق اآ�شيا 

خالل الفرتة من عام 2003م اإىل عام 2008م مبعدل منو �شنوي قدره .11.7% و 3.9% على التوايل. ويعترب البويل ايثلني املنخف�س الكثافة اخلطي هو االأ�شرع 

منوا من بني لدائن البويل ايثلني حيث يتوقع اأن يرتفع الطلب عليه لي�شل اإىل 23،7 مليون طن مرتي عام 2013م. وي�شتمر البويل ايثلني املنخف�س الكثافة 

اخلطي يف النمو ال�شريع مقارنة مع لبويل ايثلني املنخف�س الكثافة، ويعود ذلك النمو اإىل انخفا�س تكلفة اإنتاجه ، وجودة خوا�شه الفيزيائية.
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العرض 

العرض العالمي على البولي إيثلين منخفض الكثافة الخطيLLDPEد جج) لو ج 
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو 

%

ن�شبة 2005

النمو 

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو 

%

2008-2003

معدل النمو 

ال�شنوي

4.7-3.1743.3485.53.6338.53.6971.84.0399.33.9871.3�شمال �شرق اآ�شيا

2.6-5.7777.16.2378.05.7567.7-5.0515.64011.75.3954.3اأمريكا ال�شمالية 

2-2.5452.6644.72.6680.22.8747.73.0375.72.8167.3اأوروبا الغربية 

4.9-2.0982.40014.42.4170.72.5385.02.6835.72.6670.6ال�شرق االأو�شط 

2.8623.0055.03.0230.63.43413.63.5473.33.6011.54.8باقي دول العامل 

3.7-15.73017.0578.417.1360.518.3206.919.5436.718.8273.7اإجمايل العر�س العاملي 

)CMAI( امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

بلغ املعرو�س من البويل اإيثلني املنخف�س الكثافة اخلطي )LLDPE( 18.827 مليون طن مرتي عام 2008م مبعدل منو �شنوي قدره 3.7% خالل الفرتة من 

اأن يبلغ  البويل ايثلني  21% من كمية االإنتاج العاملي على التوايل. ويتوقع  30.5% و  اآ�شيا  2008م. ومثلت كل من اأمريكا ال�شمالية و�شمال �شرق  2003م اإىل 

املنخف�س الكثافة اخلطي اىل ما يقارب 6 مليون طن مرتي خالل اخلم�س �شنوات القادمة مابني 2008م اىل 2013م من تو�شعة الطاقة االإنتاجية  .  ووفقا لـ

CMAI  فاإن  الطاقة االإنتاجية يف ال�شرق االأو�شط �شوف تزداد اىل 5.8 مليون طن مرتي عام 2013م.

البروبلين  22222 

استخ امات مشتقات البرلبلين 008جد جج) لو ج

اال�شتخدام )%( �ملنتج

%67 البويل بروبلني

%8 بروبلني اوك�شايد

%7 اكري نويرتايل

%4 اكريليك ا�شيد

%4 كيومني

%10 اأخرى

االستخدامات

االأجزاء  �شناعة  يف  بروبلني  البويل  وي�شتخدم  2008م.  عام  يف  الطلب  اإجمايل  من   %66 ميثل  الذي  و  للربوبلني  العاملي  الطلب  على  بروبلني  البويل  يهيمن 

امليكانيكية واحلاويات واالألياف واالأفالم. ومن بني م�شتخدمي الربوبلني اكريلو نيرتيل )وي�شتخدم يف األياف االكريليك وبوليمرات )ABS(، واأك�شيد الربوبلني 

)الذي ي�شتخدم يف جاليكول بروبلني وم�شاد التجمد وبالبويل يورثيني(، والكيومني )وي�شتخدم يف البويل كاربونيت وراتنجات الفينوليك( واأ�شيد االأكريليك 

)وي�شتخدم يف التغليف واملواد الال�شقة والبوليمرات ال�شديدة االمت�شا�س(.
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الطلب

الطلب العالمي على البرلبلين د 3ج) لو ج
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو 

%

ن�شبة 2005

النمو 

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو  

%

2008-2003

معدال النمو 

ال�شنوي

16.87617.7565.219.66510.821.3258.423.1438.523.1600.16.5�شمال �شرق اآ�شيا

-2.1-14.9692.515.2281.713.17913.5-14.68215.3484.514.6094.8اأمريكا ال�شمالية 

0.3-14.05614.6574.314.7670.814.8930.915.0220.914.2695.0اأوروبا الغربية 

1.6441.7758.01.96410.62.26015.12.64116.93.12618.413.7ال�شرق االأو�شط 

10.97811.7947.411.8800.712.6296.313.3675.813.4520.64.2باقي دول العامل 

2.9-58.23661.3305.362.8852.566.0765.169.4015.067.1863.2اإجمايل الطلب العاملي 

امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

بلغ الطلب العاملي على الربوبلني خالل عام 2008م اإىل 67 مليون طن مرتي. و متثل �شمال �شرق اآ�شيا اأكرب �شوق للربوبلني  حيث بلغ حجم الطلب 23 مليون طن 

مرتي عام 2008م. كما متثل ال�شرق االأو�شط و�شمال �شرق اآ�شيا خالل الفرتة 2003م حتى 2008م اأكرب معدل منو من بني املناطق االأخرى. ووفقًا لـكيميكال 

ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك �شي�شل معدل الطلب العاملي يف �شمال �شرق اآ�شيا اىل 28،4 مليون طن مرتي بحلول عام 2013م. كما من املتوقع اأن ت�شبح منطقة 

ال�شرق االأو�شط من املناطق امل�شدره مل�شتقات الربوبلني وذلك الإنخفا�س كلفة االإنتاج مع تنامي الطلب من �شمال �شرق اآ�شيا .

العرض

العرض العالمي على البرلبلين د 4ج) لو ج
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو 

%

ن�شبة 2005

النمو 

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو  

%

2008-2003

معدل النمو ال�شنوي

6.4-17.15917.5972.619.34910.020.8527.823.74813.923.3781.6�شمال �شرق اآ�شيا

-1.7-15.3390.215.6331.913.56313.2-14.76815.8067.015.3113.1اأمريكا ال�شمالية 

0.7-14.8561.914.3223.6-13.86014.3903.814.7292.414.5731.1اأوروبا الغربية 

1.9421.9661.22.0303.32.2058.62.63719.63.60136.613.1ال�شرق االأو�شط 

3.9-10.79811.3264.911.8204.412.5846.513.1074.213.0690.3باقي دول العامل 

اإجمايل العر�س 

العاملي 

58.52761.0854.463.2393.565.5533.769.9816.867.9332.9-3.0

)CMAI( امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

بلغ حجم العر�س العاملي من الربوبلني حوايل 67.9 مليون طن مرتي عام 2008م. وكان ل�شمال �شرق اآ�شيا احل�شة االأكرب بن�شبة قدرها 34% من اإجمايل 

املعرو�س العاملي. اإن تاأمني العر�س الكايف من الربوبلني لدعم التو�شعات يف م�شتقات الربوبلني يف املنطقة يتوقع اأن يكون من اأهم الق�شايا التي تواجه �شمال 

�شرق اآ�شيا يف فرتة التوقع، حيث تعترب ال�شني من اكرب الدول ا�شترياد للربوبلني. بينما من املتوقع اأن تكون منطقة ال�شرق االأو�شط من اأكرب امل�شدرين مل�شتقات 

الربوبلني بحلول 2012م.
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) 22222 PP(  البولي بروبلين

استخ امات مشتقات البولي برلبلين 008جد 5ج) لو ج

اال�شتخدام  �ملنتج

%22 اأفالم و�شرائح

%37 قوالب احلقن

%3 تطبيقات االأنابيب

%1 قوالب النفخ

%15 فايرب

%15 رافينات

%7 اأخرى 

االستخدامات 

متثل قوالب احلقن اأعلى ن�شبة طلب على �شوق البويل بروبلني العاملي حيث ي�شتخدم يف عدة منتجات بدءًا من املكونات الطبية اإىل قطع ال�شيارات واحلفائ�س، 

األياف )الفيرب(  و  والبطاقات  الطعام اخلفيف  اأكيا�س  ت�شتخدم يف �شناعة  و  للبويل بروبلني  اأكرب  م�شتهلك  واالأفالم ثاين  ال�شرائح  االأطعمة. وتعد  وتغليف 

ال�شجاد، واالأ�شرطة غري املن�شوجة والطولية التي ت�شتخدم يف االأكيا�س العمالقة ب�شعة طن واحد واأكيا�س ب�شعة 25 كيلوجرام. 

الطلب

الطلب العالمي على البولي برلبلين د 6ج) لو ج
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو  

%

ن�شبة 2005

النمو  

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو 

%

2008-2003

معدل النمو ال�شنوي 

5.5-11.49912.3367.313.1516.614.2188.115.1866.815.0590.8�شمال �شرق اآ�شيا

-1.8-6.9539.1-7.6452.3-7.8280.6-7.6008.0656.17.8732.4اأمريكا ال�شمالية 

0.7-8.1886.48.5033.87.8927.2-7.6288.0525.67.6944.4اأوروبا الغربية 

1.6561.88513.82.11312.12.40914.02.67110.92.8566.911.5ال�شرق االأو�شط 

7.8928.6499.69.1946.39.7676.210.6599.111.3086.17.5باقي دول العامل 

4.0-36.27538.9877.540.0252.742.4106.044.6645.344.0681.3اإجمايل الطلب العاملي 

)CMAI( امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

�شمال �شرق اآ�شيا ميثل اأكرب �شوق للبوىل بروبلني بن�شبة 34% ويف اأوروبا الغربية 18% ويف اأمريكا ال�شمالية 16% لعام 2008م، كما بلغ الطلب العاملي يف عام 

2008م اىل 44.068 مليون طن مرتي مبعدل منو �شنوي بلغ 4%، ومن املتوقع االرتفاع يف الطلب ل�شمال �شرق اآ�شيا بطريقة �شريعة مقارنة باالأ�شواق الرئي�شية 

االأخرى حيث بلغ الطلب 15 مليون طن مرتي يف عام 2008م ومن املتوقع ان يزداد �شنويا لي�شل اىل 19،5 مليون طن مرتي بحلول عام 2013م. وكنتيجة لذلك، 

فاإن ح�شة �شمال �شرق اآ�شيا من الطلب العاملي �شوف تزداد مع انخفا�س ح�شة الطلب يف اأوروبا الغربية واأمريكا ال�شمالية . 
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العرض

العرض العالمي على البولي برلبلين د 7ج) لو ج
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو 

%

ن�شبة 2005

النمو  

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو     

%

ن�شبة2008

النمو

%

2008-2003

معدل النمو 

ال�شنوي

10.56411.0194.312.27011.413.0796.614.41210.214.6101.46.7�شمال �شرق اآ�شيا

-1.5-8.5241.98.8203.57.60613.8-8.2238.6495.28.3653.3اأمريكا ال�شمالية 

0.3-8.6739.0334.29.0760.59.4183.89.4200.08.7826.8اأوروبا الغربية 

1.3751.4988.91.68112.21.95016.02.34620.32.81219.915.4ال�شرق االأو�شط 

8.0508.6247.18.6580.49.3207.610.0257.610.1261.04.7باقي دول العامل 

3.6-36.88538.8235.340.0503.242.2915.645.0236.543.9362.4اإجمايل العر�س العاملي 

)CMAI( امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

بلغ اإجمايل العر�س العاملي من البويل بروبلني يف عام 2008م حوايل 43،9 مليون طن مرتي. وكانت الن�شبة االأكرب املعرو�شة من البويل بروبلني يف �شمال �شرق 

اآ�شيا ب�شبب التطور املت�شارع ل�شناعة البرتوكيماويات يف ال�شني. وقد مثل ال�شرق االأو�شط  اأعلى منو مبعدل زيادة �شنوية ت�شل اإىل 15.4%.بناء على تقديرات 

الـ )CMAI( فاأن تو�شعات الطاقة االإنتاجية العاملية للبويل بروبلني خالل فرتة االأربع �شنوات القادمة �شتبلغ 13 مليون طنًا مرتيًا. وهذه الزيادات اجلديدة 

ترتكز يف �شمال �شرق اآ�شيا )5.7 مليون طن مرتي( ال�شرق االأو�شط )5.0 مليون طن مرتي (. ومن املتوقع  ت�شدير البويل بروبلني من منطقة ال�شرق االأو�شط 

اإىل ال�شني وارووبا الغربية وذلك النخفا�س كلفة اللقيم يف املنطقة مما �شيخف�س كلفة االإنتاج لهذه املادة.

 ) 22222 PS( البولي ستايرين

استخ امات مشتقات البولي ستايرين في عام 008جد 8ج) لو ج

اال�شتخدام  �ملنتج

%39 مواد التغليف التي ت�شتخدم مره واحده

%28 التطبيقات االلكرتونية

%33 اأخرى

االستخدامات 

ي�شتخدم البويل �شتايرين ب�شكل رئي�شي يف تطبيقات التغليف واملواد ذات اال�شتخدام ملرة واحدة وت�شتهلك اأمريكا ال�شمالية واأوربا الغربية اأكرث من 54% من 

البويل �شتايرين يف هذه املنتجات. ومن اجلهة االأخرى فاإن الطلب يف �شمال �شرق اآ�شيا على البويل �شتايرين ميثل فقط 20% يف قطاع التغليف والتعبئة وال�شني 

لوحدها متثل %6. 

الطلب 

الطلب العالمي على البولي ستايرين د 9ج) لو ج
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو 

%

ن�شبة 2005

النمو 

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو    

%

2008-2003

معدل النمو ال�شنوي

-3.3-3.6922.13.29510.8-3.6173.8-3.7592.6-3.8943.8610.8�شمال �شرق اآ�شيا

-4.1-2.28310.6-2.5544.6-2.6783.6-2.8112.9113.62.7774.6اأمريكا ال�شمالية 

-3.5-2.1212.21.89110.8-2.0761.0-2.0962.7-2.2592.1554.6اأوروبا الغربية 

41851222.55262.75453.65745.36075.77.7ال�شرق االأو�شط 

1.8261.8994.01.9472.52.0173.62.1345.82.1460.63.3باقي دول العامل 

-1.8-11.0751.310.2227.7-10.9331.5-11.20811.3381.211.1052.1اإجمايل الطلب العاملي 

)CMAI(  امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك
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اإن �شناعة البويل �شتايرين العاملية يف مرحلة االندماج حيث تعاين االأ�شواق النا�شجة يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا الغربية واليابان من �شعف النمو وانخفا�س 

الربحية التي كانت ظاهرة على مدى ب�شع �شنوات. ومع ذلك، فاإن هناك منوا متزايدا يف الطلب فيما يتعلق بال�شرق االأو�شط وبقية العامل ب�شكل عام. وقد 

تراجع الطلب على البويل �شتايرين عامليا مبعدل �شنوي قدره -1.8 % خالل الفرتة ما بني2003 م اإىل 2008م. بينما يتوقع اأن ينمو الطلب العاملي على البويل 

�شتايرين �شنويا لي�شل اىل 10،7 مليون طن مرتي بحلول عام 2013م.

العرض 

العرض العالمي على البولي ستايرين د 0ج) لو ج
ن�شبة 20032004مليون طن مرتي

النمو 

%

ن�شبة 2005

النمو  

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو 

%

2008-2003

معدل النمو ال�شنوي

-2.0-3.7583.43.4518.2-3.6353.6-3.7710.9-3.8223.8050.4�شمال �شرق اآ�شيا

-4.1-2.27711.2-2.5632.0-2.6163.4-2.8052.8852.92.7096.1اأمريكا ال�شمالية 

-3.4-2.02810.5-2.2651.1-2.2902.3-2.3442.0-2.4152.3911.0اأوروبا الغربية 

3232.92.5-2863015.23175.33293.83144.6ال�شرق االأو�شط 

3.4-1.7991.9367.61.9581.12.0896.72.1834.52.1153.1باقي دول العامل 

-1.7-11.0831.110.1948.0-10.9591.3-11.12711.3181.711.0991.9اإجمايل العر�س العاملي 

)CMAI(  امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

وب�شبب االنخفا�س يف الطلب على البويل �شتايرين فاإن العر�س قد تباطاأ اإىل -1.7% مع انخفا�س الطلب على البويل �شتايرين، وتعترب منطقة اآ�شيا من اكرب 

الدول امل�شدرة للبويل �شتايرين ، اأما منطقة ال�شرق الو�شط  فهي من الدول امل�شتوردة حتى عام 2014م ومن املتوقع زيادة الطاقة االنتاجيه  للمنطقة من 366 

الف طن مرتي يف عام 2008م اىل 766 الف طن مرتي عام 2013م بح�شب درا�شة م�شت�شار ال�شوق.

الهكسين22 22222

الطلب
ن�شبة 20032004األف طن مرتي

النمو   

%

ن�شبة 2005

النمو      

%

ن�شبة 2006

النمو 

%

ن�شبة 2007

النمو   

%

ن�شبة 2008

النمو     

%

2008-2003

معدل النمو ال�شنوي

952.25.0-948.0931.1-759121.3874.4�شمال �شرق اآ�شيا

1.3-2966.93115.12829.3-26429511.72776.1اأمريكا ال�شمالية 

1.4-1679.21576.0-1471480.71629.51535.6اأوروبا الغربية 

25.3-152140.0210.0239.554134.84713.0ال�شرق االأو�شط 

77770.0770.09219.5997.61034.06.2باقي دول العامل 

3.5-6585.472410.06845.5-5786329.36241.3اإجمايل الطلب العاملي 

)CMAI(  امل�شدر: كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

يعتمد الطلب العاملي على الهك�شني-1 ب�شكل اأ�شا�شي على ا�شتخدام الكومونومور يف اإنتاج البويل ايثلني وقد بلغ اجمال الطلب يف عام 2008م اىل 684 الف طن 

مرتي مبعدل منو �شنوي يعادل 3.5% من الفرتة مابني  2003م اىل 2008م  . ومن املتوقع منو االإنتاج يف منطقة ال�شرق االأو�شط يف �شناعة الهك�شني-1 لالأعوام 

القادمة مع البدء يف اإمداد االأ�شواق يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا الغربية بـراتنجات البويل ايثلني من درجة  �شي6 . باالإ�شافة اإىل بدء ا�شتخدام البويل ايثلني 

من درجة �شي 6 يف االأ�شواق االأ�شيوية .
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العرض 
ن�شبة 20032004األف طن مرتي

النمو   

%

ن�شبة 2005

النمو      

%

ن�شبة 2006

النمو     

%

ن�شبة 2007

النمو 

%

ن�شبة 2008

النمو     

%

2008-2003

معدل النمو ال�شنوي

40. 1475.037164.34316.25-81025.0820.0�شمال �شرق اآ�شيا

-2. 7-3160.63283.83280.029011.6-3323145.4اأمريكا ال�شمالية 

-3. 7-1081.91025.6-1069.4-1231262.41177.1اأوروبا الغربية 

6688.68934.854.9-1039290.04310.33518.6ال�شرق االأو�شط 

11.6-10714636.41481.418223.01851.61774.3باقي دول العامل 

3.9-6655.27248.97013.2-5806359.56320.5اإجمايل العر�س العاملي 

بلغ العر�س العاملي للهك�شني-1 عام 2008م 701 الف طن مرتي مبعدل منو �شنوي 3.9% خالل الفرته من 2003م اىل 2008م ،متثل امريكا ال�شمالية 41% من 

اجمايل العر�س عام 2008م تليها اوروبا الغربية بن�شبة 14.5%، ومن املتوقع منو الطاقة االإنتاجية يف ال�شرق االأو�شط بن�شبة 15% وزيادة ال�شادرات لت�شل 

اىل 240 الف طن مرتي �شنويا  حتى عام  2025 م ، حيث يعترب  توافر االيثلني باأ�شعار مناف�شة و التو�شع يف اإنتاج البويل ايثلني اأ�شباب حمفزة لزيادة اإنتاج 

الهك�شني-1 يف ال�شرق االأو�شط.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 4 

نظرة على بتروكيم 222 

تاأ�ش�شت ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات )“برتوكيم”( يف تاريخ 1429/03/08هـ ) املوافق 2008/03/16م( ك�شركة م�شاهمة مبوجب �شجل جتاري رقم 

باإعالن  2008/03/11م(  )املوافق  1429/03/03هـ  بتاريخ  وال�شناعة  التجارة  وزير  معايل  من  ال�شادر  )79/ق(  رقم  القرار  على  بناًء   1010246363

تاأ�شي�س ال�شركة وبراأ�شمال قدره 2.200.000.000 ريال �شعودي مق�شمة اإىل 220.000.000 �شهم، بقيمة ا�شمية قدرها 10 رياالت �شعودية لل�شهم الواحد. 

اإىل  ال�شركة  راأ�شمال  رفع  على  اجلمعية  ووافقت  2009/05/18م(  لـ  )املوافق  1430/05/23هـ  يف  العادية  غري  العامة  للجمعية  اجتماعًا  برتوكيم  عقدت 

لال�شتثمار  ال�شعودية  املجموعة  اكتتاب  وذلك عن طريق  �شعودية  رياالت  ب�شعر )10(  �شهمًا   480.000.000 اإىل  مق�شما  �شعودي  ريال   4.800.000.000

ثمانني  تخ�شي�س  �شيتم  حيث  العام  لالكتتاب   240.000.000�شهم   والبالغة  االأ�شهم  من  تبقى  ما  طرح  و  �شهم   20.000.000 جمموعه  مبا  ال�شناعي 

مليون  ثمانني  ميثل  ما  للجمهوراأي  الباقي  ويطرح  للتقاعد  العامة  واملوؤ�ش�شة  االإجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ش�شة  من  لكل  �شهم   )80.000.000( مليون 

)80.000.000( �شهم بقيمة ع�شرة )10( رياالت وذلك بعد احل�شول على املوافقة الالزمة من الهيئة.

يتمثل ن�شاط برتوكيم يف تنمية وتطوير واإقامة وت�شغيل واإدارة و�شيانة امل�شانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�شناعات االأخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف 

املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها ومتلك االأرا�شي والعقارات واملباين ل�شالح برتوكيم.

تهدف برتوكيم، عرب �شركة ال�شعودية للبوليمرات، اإىل حتويل الغاز الطبيعي اإىل مواد ذات قيمة عالية من خالل اال�شتثمار يف �شناعة البرتوكيماويات وهذا 

�شوف ميكن ال�شعودية للبوليمرات من حتقيق التنوع االقت�شادي من خالل تطوير املنتجات امل�شتقة البرتوكيماوية التي تعتمد على  الغاز الطبيعي ، وزيادة 

التوظيف املحلي، وزيادة اال�شتثمارات ال�شعودية العامة واخلا�شة يف �شناعة البرتوكيماويات. 

وتعتقد ال�شعودية للبوليمرات اأن �شوق البرتوكيماويات العاملية توفر فر�شة قوية ملنتجاتها، وال بد لديناميكيات ال�شوق ال�شائدة وامل�شحوبة بتوفر املواد اخلام 

املنخف�شة التكلفة يف اململكة اأن توؤدي اإىل توفر فر�شة جذابة مل�شروعها. 

جتدر االإ�شارة اإىل اأن وجود برتوكيم ك�شركة مالكة لل�شعودية للبوليمرات يعود يف االأ�شا�س ملتطلبات خطاب التخ�شي�س الذي اأ�شار اإىل �شرورة وجود �شركة 

العربية  اململكة  حكومة  جهود  من  كجزء  التوجيهات  هذه  وتاأتي  العام.  لالكتتاب  منها  يطرح%50  و  منها   %50 ال�شعودية  املجموعة  متتلك  جديدة  م�شاهمة 

ال�شعودية لتوفري املزايا والفوائد ملواطنيها حيث اأن امل�شروعات التي تتلقى خم�ش�شات اللقيم داخل اململكة يطلب منها تقدمي امللكية للجمهور عن طريق طرح 

االأ�شهم لالكتتاب. وكما يتم حاليًا بالن�شبة للم�شاريع االأخرى يف اململكة، �شيتم اإجناز ذلك من خالل طرح االأ�شهم العادية لبرتوكيم لالكتتاب العام. و�شوف 

ت�شتخدم برتوكيم ح�شيلة االكتتاب لتمويل ح�شتها يف ال�شعودية للبوليمرات بحيث ت�شبح ملكية برتوكيم فى ال�شعودية للبوليمرات %65.

تقييم المشروع 222 

املوافق  1428/08/20هـ  وتاريخ  2732/ع/ف  رقم  للخطاب  وفقًا  ال�شعودية  للمجموعة  الغاز  بتخ�شي�س  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  قامت  اأن  بعد 

2007/09/02م  قامت املجموعة ال�شعودية ،وبناًء على �شروط  وزارة البرتول يف خطاب التخ�شي�س بالتايل:

% من هذه ال�شركة ان�شاء �شركة ذات م�شئولية حمدودة “ ال�شعودية للبوليمرات” تتوىل ادارة امل�شروع على ان متتلك �شيفرون فيلب�س العربية 6635

% على  اأن تقوم املجموعة ال�شعودية بطرح  ان�شاء �شركة جديدة م�شاهمة “برتوكيم” متتلك احل�شة املتبقية من “ال�شعودية للبوليمرات”  و�لبالغة  6665

العام.  50% من “برتوكيم” لالكتتاب 

2008م وذلك لتغطية اجلزء  اأولوية يف الربع االأول من عام  اأ�شهم حقوق  وبناء على هذا فقد متت م�شاعفة راأ�س مال املجموعة ال�شعودية عن طريق طرح 

اخلا�س باملجموعة ال�شعودية يف برتوكيم.

ولقد كان من املتوقع اأن تبلغ الكلفة االإجمالية مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات  مببلغ  يرتاوح مابني 18.671 مليون اإىل 19.791 مليون وبناء على ذلك متت زيادة 

راأ�س مال املجموعة ال�شعودية مببلغ 2.250 مليون ريال لي�شل راأ�س مال املجموعة ال�شعودية اإىل 4.500 مليون ريال �شعودي.

مت بعد ذلك ابتداء اأعمال االإن�شاء لبرتوكيم وخالل الن�شف االأول من عام  2008م، وقعت معظم عقود االن�شاء يف الوقت الذي كانت فيه اأ�شعار مواد البناء 

وتكاليف ان�شاء امل�شروع يف اأعلى م�شتوياتها قبل االنخفا�س يف اال�شعار الذي ح�شل يف نهاية العام 2008م وبداية العام احلايل، مما ادى اىل ارتفاع تكاليف 

امل�شروع بن�شبة 5.1% عن احلد االأعلى املذكور يف ن�شرة اإ�شدار حقوق االأولوية للمجموعة ال�شعودية لت�شل اىل 20.8 بليون ريال �شعودي.
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وبناء على هذا االرتفاع يف التكاليف توجب زيادة راأ�س مال برتوكيم مببلغ 400 مليون ريال �شعودي لي�شل اإىل 4.800 مليون ريال �شعودي. وللمحافظة على 

ن�شبة 50% اململوكة للمجموعة ال�شعودية ح�شب خطاب التخ�شي�س ال�شادر من وزارة البرتول والرثوة املعدنية قامت املجموعة ال�شعودية بزيادة ح�شتها يف 

برتوكيم مببلغ 200 مليون ريال �شعودي )مت متويلها من خالل مواردها الداخلية( على اأن يطرح الباقي )ما قيمته 2.400.000.000 مليون ريال �شعودي( 

لالكتتاب العام ، حيث �شيتم تخ�شي�س ثمانني مليون )80.000.000( �شهم لكل من املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االإجتماعية واملوؤ�ش�شة العامة للتقاعد،فيما 

�شيتم طرح بقية االأ�شهم للجمهور اأي ما ميثل ثمانني مليون )80.000.000( �شهم بقيمة ع�شرة )10( رياالت.

تشكيلة المساهمين 22222 

ملكية المشروع والمشاركون الرئيسيون

يتمثل ن�شاط برتوكيم يف تنمية وتطوير واإقامة وت�شغيل واإدارة و�شيانة امل�شانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�شناعات االأخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف 

املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها ومتلك االأرا�شي والعقارات واملباين ل�شالح برتوكيم.

وت�شم قائمة م�شاهمي برتوكيم قبل الطرح العام املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي واأربعة م�شاهمني اآخرين متلكهم املجموعة ال�شعودية ب�شورة غري 

مبا�شرة وهم:

ال�شركة ال�شعودية للبنزين 66

ال�شركة ال�شعودية لل�شيكلوهك�شني 66

ال�شركة ال�شعودية للنايلون  66

ال�شركة  ال�شعودية للبارازايلني 66

ملكية المساهمون المؤسسون د جج) لو ج

املالك�ل�سم

املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد )10.6%(املجوعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي

علي عبداهلل ابراهيم اجلفايل )%6.3(

اجلمهور )%83.1(

املجوعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي )95%(ال�شركة ال�شعودية للبنزين

ال�شركة ال�شعودية للنايلون )%5(

املجوعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي )95%(ال�شركة ال�شعودية لل�شيكلوهك�شني

ال�شركة ال�شعودية للنايلون )%5(

املجوعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي )95%(ال�شركة ال�شعودية للنايلون

ال�شركة ال�شعودية للبنزين )%5(

املجوعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي )95%(ال�شركة  ال�شعودية للبارازايلني

ال�شركة ال�شعودية للنايلون )%5(

الشكل والجدول التاليين يوضحان تشكيلة المساهمين في بتروكيم قبل الطرح

شكل ج- المساهمون قبل الطرح

ACP
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تشكيلة المساهمين قبل الطرح د جج) لو ج

قيمة االأ�شهم بالريال ال�شعودي%عدد االأ�شهم�ل�سم

95.422.290.000.000%229.000.000املجوعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي

1.14527.500.000%2.750.000ال�شركة ال�شعودية للبنزين

1.14527.500.000%2.750.000ال�شركة ال�شعودية لل�شيكلوهك�شني

1.14527.500.000%2.750.000ال�شركة ال�شعودية للنايلون

1.14527.500.000%2.750.000ال�شركة  ال�شعودية للبارازايلني

1002.400.000.000%240.000.000املجموع

بعد اإنتهاء الطرح العام، �شتمتلك املجموعه ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي وامل�شاهمون املوؤ�ش�شون  50%  من برتوكيم و�شيكون جمموع ما متلكه املوؤ�ش�شة العامة 

للتاأمينات االإجتماعية و املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد و اجلمهور 50%. و �شوف ت�شتخدم برتوكيم ح�شيلة االكتتاب لتمويل  ح�شتها يف ال�شعودية للبوليمرات مببلغ 

80 مليون ريال بحيث ت�شبح ملكية برتوكيم فى ال�شعودية للبوليمرات 65%  و 35% ل�شركة �شيفرون فيليب�س العربية. و�شوف تتوزع امللكية النهائية بعد الطرح 

على النحو التايل:

تشكيلة المساهمين بعد الطرح 22222 

شكل ج- المساهمون بع  الطرح

ACP

وفيما يلي جدول يو�شح ملكية امل�شاهمني بعد الطرح العام

تشكيلة المساهمين بع  الطرح د 3ج) لو ج

 قيمة االأ�شهم بالريال ال�شعودي%عدد االأ�شهم�ل�سم

47.72،290،000،000%229،000،000املجوعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي

0.57327.500.000%2.750.000ال�شركة ال�شعودية للبنزين

0.57327.500.000%2.750.000ال�شركة ال�شعودية لل�شيكلوهك�شني

0.57327.500.000%2.750.000ال�شركة ال�شعودية للنايلون

0.57327.500.000%2.750.000ال�شركة  ال�شعودية للبارازايلني

16.67800.000.000%80.000.000املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االإجتماعية

16.67800.000.000%80.000.000املوؤ�ش�شة  العامة للتقاعد

16.67800.000.000%80.000.000اجلمهور

1004،800،000،000%480،000،000املجموع



25

المميزات 222 

تتميز برتوكيم عرب ال�شعودية للبوليمرات بعدد من نقاط القوة واملزايا التناف�شية ومنها على �شبيل املثال ال احل�شر: 

وجود �شريك فني قوي. 66

ا�شم عاملي رائد ومنتجات متميزة ب�شبب ارتباطها ب�شركة �شيفرون فيليب�س العاملية.  66

جممع برتوكيماوى جماور و متكامل  لكي ي�شتفيد من حماذاته امل�شاريع القائمة حاليًا وامل�شاريع التي يجري تطويرها، والذي  يوفر املوارد الالزمة  66

من املنتجات الرئي�شية واملواد اخلام. 

مرفق عاملي امل�شتوى. 66

اإمكانية احل�شول على راأ�س املال من خالل قوة ومتانة ودعم رعاة ال�شركة )املجموعة ال�شعودية و �شيفرون فيليب�س العاملية(.  66

منتجات ذات تكلفة تناف�شية. 66

توفر التقنية الفاعلة. 66

متيز املوقع. 66

األسواق المستهدفة 222 

�شوف ت�شتهدف برتو كيم عرب ال�شعودية للبوليمرات كال من:

ال�شوق املحلي  66

�شوق ال�شرق االأو�شط  66

االأ�شواق العاملية 66

االأو�شط  ال�شرق  امل�شتهدفة يف  املنتجات  لتوزيع  الت�شويقي  الدعم  اإنرتنا�شونال �شيلز )CPCIS( �شتقدم  فاإن �شيفرون فيليب�س كيميكال  ويف هذا اخل�شو�س، 

واالأ�شواق العاملية ح�شب ما هو مو�شح يف ق�شم اإ�شرتاتيجية الت�شويق �س 44.

البحث والتطوير  223 

�شوف ت�شتفيد برتوكيم عرب ال�شعودية للبوليمرات من البحوث والتقنية الرئي�شة اخلا�شة ب�شيفرون فيليب�س والتي يقودها علماء يف جماالت البحوث ويدعمها 

فريق من املهند�شني والكيميائيني من غري مقابل اإال يف حالة طلب بحث خا�س لل�شركة ف�شوف تدفع ال�شركة تكاليف الدرا�شة و البحث. ويعمل لدى �شيفرون 

ال�شتة  العلماء والباحثني واملهند�شني املتفرغني لتقدمي االبتكارات واإجناز االخرتاعات، وذلك يف مراكز البحوث  330 من  الوقت الراهن قرابة  فيليب�س يف 

التابعة لها وهي:

مركز بارت ل�شفيل للبحوث والتقنية )BRTC( - بارت ل�شفيل، اأوكالهوما.66

مركز كنج وود للتكنولوجيا )KTC( - كنج وود، تك�شا�س.66

مركز ماريتا للتقنية والبحوث  )MTC( - ماريتا، اأوهايو.66

مركز اأوراجن للتقنية  )OTC( - اأوراجن، تك�شا�س.66

مركز تركيب وتطوير املنتجات �لبال�ستيكية )PCDC( - �شنغافورة.66

بلجيكا خمترب تي�شنديرلو ل�شبط اجلودة - ت�شينديرلو، 66

الرسالة 223 

اال�شتثمار يف �شناعة البرتوكيماويات مل�شتقبل اأف�شل عن طريق ا�شتغالل �شراكاتنا االإ�شرتاتيجية مع �شركة �شيفرون فيليب�س واملجموعة ال�شعودية باالإ�شافة اإىل 

اال�شتخدام االأمثل ملوارد اململكة العربية ال�شعودية الطبيعية. 

الرؤية 224 

اإقامة امل�شروعات البرتوكيماوية االأكرث فعالية يف العامل. 
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أهداف بتروكيم 224 
تعظيم الفوائد للم�شاهمني.  66

املحافظة على املرافق باأعلى معايري ال�شالمة لالأفراد واملجتمع .  66

الوعي البيئي.  66

نقل املعرفة والتكنولوجيا اإىل اململكة ب�شكل فعال. 66

امل�شاركة يف تطوير القاعدة ال�شناعية ال�شعودية.  66

توفري مواد اأولية وخام لل�شوق العاملية.  66
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	  الهيكل التنظيمي للشركة

وفيما يلي ر�شم بياين يو�شح الهيكل التنظيمي الإدارة ال�شركة

شكل 3- الهيكل التنظيمي

ادارة المشاريع:

اإدارة امل�شاريع هي اإدارة تعنى مبتابعة �شري عمل امل�شاريع  وجميع االإجرءات اخلا�شة مب�شاريع ال�شركة من الناحية الفنية والتقنية واملالية.

ادارة تطوير األعمال:

تخت�س ادارة تطوير االأعمال بامتام الدرا�شات الفنية املتعلقة بامل�شاريع القائمة واجلديدة وامتام درا�شات اجلدوى االإقت�شادية، باال�شافة اىل عمل الدرا�شات 

والتخطيط اال�شرتاتيجي للفر�س ال�شوقية ملنتجات ال�شركة واملنتجات اجلديدة.

االدارة المالية:

القائمة واجلديدة. باال�شافة اىل  امل�شاريع  لتمويل  املاىل  التخطيط  القائمة واجلديدة، وعمل  وامل�شاريع  لل�شركة  املالية  ال�شوؤون  املالية مبتابعة  تعتني االدارة 

مراقبة النظام املحا�شبى لل�شركة واعداد امليزانيات ال�شنوية.

مجلس إدارة بتروكيم  322 

بتاريخ 2008/2/27م عقدت ال�شركة اإجتماع اجلمعية الـتاأ�شي�شية مل�شاهمي ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات، بح�شور 100% من اأ�شهم ال�شركة امل�شدرة ، وقد 

مت تر�شيح ثالثة من اع�شاء جمل�س االإدارة ال�شتة، وهم االأ�شتاذ/ �شليمان حممد املنديل ممثاًل عن �شركة املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي، و االأ�شتاذ/ 

عبدالرحمن �شالح ال�شماعيل، ممثاًل عن ال�شركة ال�شعودية للبنزين ، واالأ�شتاذ/ في�شل �شعد البداح، ممثاًل عن ال�شركة ال�شعودية للنايلون. ويف 2008/4/7م 

مت ا�شتبدال االأ�شتاذ / في�شل �شعد البداح باالأ�شتاذ/ علي عبداهلل البقمي، كممثل لل�شركة ال�شعودية للنايلون. ويف تاريخ 2009/5/23 م مت تنازل ال�شركة 

ال�شعودية للنايلون عن مقعدها يف جمل�س االأدارة ل�شالح ممثل م�شتقل عن اجلمهور يتم انتخابه يف اول جمعية عامة تعقدها ال�شركة بعد االكتتاب. ووفقًا للمادة 

)17( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة، فان جمل�س االإدارة التاأ�شي�شية ميتد ملدة خم�س �شنوات من تاريخ القرار الوزاري ال�شادر باإعالن تاأ�شي�س ال�شركة، والذي 

كان بتاريخ 1429/3/3هـ ، املوافق 2008/4/11م، مما يعني انق�شاء مدة املجل�س احلايل يف 2013/4/10م. 
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مجلس ادارة بترلكيم د 4ج) لو ج

ال�شفةاملن�شبالعمراجلن�شية�ل�سم

ع�شو غري تنفيذيرئي�س جمل�س االإدارة “ممثال للمجموعة ال�شعودية”59�شعودي�شليمان حممد املنديل

ع�شو غري تنفيذيع�شو جمل�س ادارة “ممثال للموؤ�ش�شة العامة للتقاعد”50�شعوديعبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س

ع�شو تنفيذيالع�شو املنتدب “ممثال لل�شركة ال�شعودية للبنزين”38�شعوديعبدالرحمن �شالح ال�شماعيل

ع�شو غري تنفيذيع�شو جمل�س ادارة “ممثال للموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االأجتماعية”27�شعوديحممد عبداهلل احلقباين

�شاغر*

�شاغر*

*�شيتم انتخاب املقعدين ال�شاغرين كاأع�شاء م�شتقلني غري تنفيذيني فى جمل�س االإدارة فى اأول جمعية عامة تعقدها ال�شركة.

أعضاء مجلس اإلدارة 322 

سليمان محمد المنديل )رئيس مجلس اإلدارة( 

 �شليمان حممد املنديل هو رئي�س جمل�س االإدارة لبرتوكيم. وهو يتوىل كذلك من�شب الع�شو املنتدب لـلمجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي منذ العام 1996. 

التنفيذية  اللجنة  للبوليمرات، وع�شو يف  ال�شعودية، واجلبيل �شيفرون فيليب�س، وال�شعودية  اإدارة �شيفرون فيليب�س  اإىل ذلك فهو ع�شو يف جمل�س  وباالإ�شافة 

لل�شركات الثالث. وقد �شغل �شابقًا من�شب املدير العام لبنك الريا�س وذلك منذ العام 1992، ومن�شب ر�شمي كوكيل وزارة يف وزارة املالية واالقت�شاد الوطنى 

يف الفرتة من 1982 اإىل 1995م. وقد بداأ حياته املهنية يف العام 1974م مع �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي حيث اأجنز خاللها برنامج االئتمان الدويل 

لت�شي�س مانهاتن. 

�شنة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  �شتايت  وا�شنطن   وي�شرتن  جامعة  من  االقت�شاد  يف  البكالوريو�س  درجة  يحمل  وهو  1950م  عام  املنديل  �شليمان  ولد 

1974م. 

عبد الرحمن صالح السماعيل - )العضو المنتدب / سكرتير مجلس اإلدارة / ممثل الشركة (

عبدالرحمن �شالح ال�شماعيل هو حاليًا الع�شو املنتدب لبرتوكيم وقد �شغل هذا املن�شب منذ �شهر فرباير 2008م. ومنذ �شهر اأغ�شط�س 2006م وحتى �شهر فرباير 

2008م �شغل عبدالرحمن ال�شماعيل  من�شب املدير املايل لـلمجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي. وقد التحق عبدالرحمن ال�شماعيل بـاملجموعة ال�شعودية 

2002م  2004م. وقبل ذلك، عمل عبدالرحمن ال�شماعيل مديرًا عامًا ل�شركة احللول التقنية املتكاملة منذ العام  لال�شتثمار ال�شناعي كمدير م�شاريع عام 

وحتى العام 2004م وكمدير لربامج  اال�شتثمار يف املعهد امل�شريف التابع ملوؤ�ش�شة النقد العربي  ال�شعودي  من عام 1994 اإىل عام 2002م. وح�شل عبدالرحمن 

ال�شماعيل على درجة البكالوريو�س من جامعة امللك �شعود عام 1994م و درجة املاج�شتري يف  االقت�شاد من  جامعة �شاوثرن اإلينوي )العام 1997م(. 

عبدالعزيز  بن عبدالرحمن الخميس ـــ عضو مجلس ادارة “ممثال للمؤسسة العامة للتقاعد”

عبدالعزيز اخلمي�س هو املدير العام لال�شتثمار املاىل فى املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد منذ عام 2006م، وقد �شغل عبدالعزيز اخلمي�س عدة منا�شب فى موؤ�ش�شة 

النقد العربى ال�شعودي كان اآخرها رئي�س متعاملني الدخل الثابت فى ادارة عمليات االإ�شتثمار مابني عامي 2004م و 2006م، وم�شاعد رئي�س املتعاملني مابني 

عامى 2001م و 2004م، ورئي�س فريق املتاجرة مابني عامى 1990م و 2001م.  باال�شافة اىل ذلك فهو ع�شو فى جمل�س ادارة البنك ال�شعودي لالإ�شتثمار، 

 .UBS وع�شو جلنة االإ�شتثمار فى �شركة التعاونية للتاأمني، وع�شو اللجنة االإ�شت�شارية لل�شندوق الدويل للبنية التحتية

ولد عبدالعزيز اخلمي�س فى عام 1959م، وهو يحمل درجة البكالوريو�س فى االقت�شاد من جامعة ال�شمال ال�شرقي بو�شطن فى الواليات املتحدة االأمريكية �شنة 

1985م.

محمد بن عبداهلل الحقباني ــ عضو مجلس ادارة “ممثال للمؤسسة العامة للتأمينات األجتماعية”

حممد  �شغل  وقد  2006م،  عام  منذ  االإجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ش�شة  فى  االإ�شتثمارية  الدرا�شات  ادارة  فى  املاىل  التحليل  مدير  هو  احلقبانى  حممد 

احلقبانى من�شب مدير م�شارك ل�شناديق االإ�شتثمار فى بنك الراجحي من عام 2005م حتى عام 2006م. وقد بداأ حممد احلقبانى مهنته فى عام 2003م 

كمحلل مايل ومن ثم م�شاعد ملدير �شندوق جامعة فريجينيا التقنية اال�شتثماري )Virginia Tech Endowment Fund( وامل�شمى )SEED(. باال�شافة اىل 

ذلك فهو ع�شو املجل�س االإ�شت�شارى ل�شركة بيت اال�شتثمار العاملي- الكويت، وع�شو جلنة االإ�شتثمار فى �شركة التعاونية للتاأمني. 

املتحدة  الواليات  التقنية فى  املالية من جامعة فريجينيا  االدارة  ال�شرف فى  البكالوريو�س مبرتبة  وهو يحمل درجة  1982م،  ولد حممد احلقباين فى عام 

االأمريكية �شنة 2005م.
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صالحيات مجلس اإلدارة  322 

واأموالها  اأعمالها  على  واالإ�شراف  ال�شركة  عمل  اإدارة  يف  ال�شالحيات  اأو�شع  االإدارة  ملجل�س  يكون  العامة،  للجمعية  املقررة  بال�شالحيات  االإخالل  عدم  مع 

واإعداد ال�شيا�شات واالأ�ش�س الهادفة اإىل حتقيق اأهدافها. وملجل�س االإدارة على �شبيل املثال ال احل�شر امل�شاركة يف �شركات اأخرى والت�شرف يف اأ�شول ال�شركة 

وممتلكاتها وعقاراتها، وال�شراء وبيع االأ�شول وقبولها ودفع ثمنها ورهنها وفك رهنها وحتويلها وقب�س  ثمنها. 

وملجل�س االإدارة اأي�شا �شالحية عقد الت�شويات والتنازالت واإبرام العقود وااللتزامات والتعهدات با�شم ال�شركة ونيابة عنها، والقيام بجميع االإجراءات التي 

تخدم اأهداف ال�شركة املذكورة وفتح احل�شابات لدى البنوك واإيداع االأموال و�شحبها وحترير ال�شيكات وامل�شاركة يف �شركات اأخرى وعقد اتفاقيات القرو�س. 

ويف حالة اإبرام القرو�س التي تزيد اآجالها عن ثالث )3( �شنوات، يراعي املجل�س ال�شروط التالية: 

%( من راأ�شمال ال�شركة.  اأن ال تزيد قيمة القرو�س املتعاقد عليها يف ال�شنة املالية الواحدة لل�شركة عن خم�شني يف املئة )50. 1

اأن يحدد قرار املجل�س اأوجه ا�شتخدام القرو�س وطريقة ت�شديدها.  2 .

اأن ال ت�شر �شروط واأحكام اتفاقية القر�س وال�شمانات ذات العالقة مب�شالح ال�شركة وامل�شاهمني وبال�شمانات املقدمة للدائنني.  3 .

كذلك ملجل�س االإدارة �شالحية رهن عقارات ال�شركة واأ�شولها االأخرى، ب�شرط اأن يت�شمن حم�شر اجتماع املجل�س اأ�شباب قرار الت�شرف بعقارات ال�شركة واأن 

ي�شتويف القرار ال�شروط التالية: 

اأن يحدد املجل�س يف قرار البيع اأ�شباب ومربرات ذلك القرار.  1 .

اأن يكون �شعر البيع معادال الأ�شعار العقارات املماثلة.  2 .

اأن البيع حاال با�شتثناء بع�س احلاالت اال�شطرارية ب�شرط اأن يكون البيع ب�شمانات كافية.  3 .

اأن ال يوؤدي ذلك الت�شرف اإىل وقف بع�س اأعمال ال�شركة اأو اإىل حتميل ال�شركة التزامات اأخرى.  4 .

وملجل�س االإدارة اأي�شا اإبراء ذمة املدينني واإعفائهم من التزاماتهم جتاه ال�شركة ب�شرط اأن ين�س حم�شر اجتماع املجل�س على مربرات قرار املجل�س بهذا ال�شاأن 

واأن يراعي القرار ال�شروط التالية: 

اأن يكون االإعفاء بعد انق�شاء �شنة كاملة على االأقل منذ بدء الدين فعليا.  1 .

اأن يكون االإعفاء حم�شورا بحد اأق�شى �شنويا لكل مدين.  2 .

االإعفاء حق للمجل�س ال يجوز تفوي�شه.  3 .

ويجوز للمجل�س يف حدود اخت�شا�شاته اأن يفو�س واحدا اأو اأكرث من اأع�شائه اأو من الغري بالقيام باأعمال معينة. 

ويجوز للمجل�س، �شمن ال�شالحيات املمنوحة له، توكيل اأو تفوي�س ع�شو اأو اأكرث من اأع�شائه اأو طرف ثالث للقيام باأعمال حمددة.

صالحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب  322 

يعني جمل�س االإدارة من بني اأع�شائه رئي�شًا له. ويجوز له اأن يعني من بني اأع�شائه ع�شوًا منتدبًا. ويجوز اأن يختار املجل�س �شخ�شًا واحدا ل�شغل من�شبي رئي�س 

املجل�س والع�شو املنتدب. 

يخت�س رئي�س املجل�س والع�شو املنتدب، جمتمعني ومنفردين، بتمثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري واأمام الق�شاء واجلهات احلكومية وكتاب العدل واملحاكم 

العقود  اأنواع  والتوقيع على جميع  واملوؤ�ش�شات،  ال�شركات  االأخرى وجميع  العمل واجلهات احلكومية  التحكيم ومكاتب  املنازعات وهيئات  ت�شوية  وجميع جلان 

اأو  واالتفاقيات وال�شهادات والوثائق وامل�شتندات مبا فيها دون ح�شر عقود تاأ�شي�س ال�شركات التي �شت�شارك فيها ال�شركة وتعديل تلك العقود واأي اتفاقيات 

ال�شمان  اتفاقيات  توقيع  لهما  ال�شعودية وخارجها، كما يحق  العربية  اململكة  االأخرى داخل  الر�شمية  العدل واجلهات  كتاب  اأمام  اأخرى  اإقرارات  اأو  �شكوك 

والكفالة والرهن وفك الرهن، واإ�شدار الوكاالت نيابة عن ال�شركة، وفتح احل�شابات لدى البنوك املحلية واالأجنبية واإغالقها وحترير ال�شيكات و�شحب االأموال 

واإيداعها، واإبرام اتفاقيات القرو�س والت�شهيالت البنكية وتوقيع جميع الوثائق وامل�شتندات ذات العالقة، ورفع الق�شايا واإ�شقاطها واملرافعة وعقد الت�شويات 

والدخول يف اإجراءات التحكيم نيابة عن ال�شركة، وا�شتئناف االأحكام ال�شادرة �شد ال�شركة واالعرتا�س عليها اأو قبولها، و�شحب الق�شايا والت�شليم واال�شتالم 

اأو اأ�شخا�س اآخرين للقيام باأي من  نيابة عن ال�شركة. كما يحق للرئي�س والع�شو املنتدب يف حدود االخت�شا�شات وال�شالحيات املخولة لهم توكـيل �شخ�س 

االأعمال املذكورة �شمن حدود �شلطاتهم و�شالحياتهم املن�شو�س عليها .

ويتمتع الع�شو املنتدب باالإ�شافة اإىل ذلك باية �شالحيات اأخرى يحددها جمل�س االإدارة، ويحدد جمل�س االإدارة بقرار ي�شدر عنه املكافاأة اخلا�شة بكل من 

رئي�س املجل�س والع�شو املنتدب اإ�شافة اإىل مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة. 
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اللجنة التنفيذية  323 

 عقب االجتماع االأول للجمعية العامة بعد الطرح، وتعيني جمل�س االإدارة باأكمله، �شيقوم جمل�س االإدارة بتاأ�شي�س جلنة تنفيذية تكلف باملهام التالية: 

جتتمع اللجنة التنفيذية بني اجتماعات جمل�س االإدارة وعندما ي�شعب وي�شتحيل عقد اجتماع كامل للمجل�س.  66

حتل اللجنة التنفيذية مكان جمل�س االإدارة يف االأعمال واملهمات التي يحددها لها جمل�س االإدارة ويفو�شها فيها.  66

على اللجنة التنفيذية اأن تقدم تقريرًا للمجل�س، يبني اقرتاحاتها والقرارات التي اأقرتها فيما فو�شت فيه من قبل املجل�س.  66

نظام الحوكمة 323 

لجنة المراجعة 

باملهام  ت�شطلع  ت�شكل برتوكيم جلنة مراجعة  �شوف  االإدارة،  اأع�شاء جمل�س  تعيني  اإكمال  و  االكتتاب  بعد  �شتنعقد  التي  العامة  للجمعية  االأول  االجتماع  بعد 

وامل�شوؤوليات التالية: 

االإ�شراف على اإدارة املراجعة الداخلية ببرتوكيم ل�شمان فعاليتها يف تاأدية االأعمال والواجبات املحددة من قبل جمل�س االإدارة.  66

اإقرار اأعمال اإدارة املراجعة الداخلية.  66

مراجعة خطة اإدارة املراجعة الداخلية و وو�شع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�شياتها يف �شاأنه. 66

درا�شة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة وابداء الراأي والتو�شية ملجل�س االإدارة يف �شاأنها.  66

تقييم اأداء اإدارة املراجعة الداخلية.  66

التاأكد من ا�شتقاللية اإدارة املراجعة الداخلية.  66

درا�شة تقارير املراجعة الداخلية واإعداد تقرير خطي يت�شمن راأي اللجنة وتو�شياتها بهذا اخل�شو�س.  66

اإعداد خطة عملية للت�شحيح بناء على املالحظات الواردة يف تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات الت�شحيحية.  66

�شمان تعيني �شخ�س ذو كفاءة عالية ملن�شب مدير اإدارة املراجعة الداخلية.  66

ترتيب اجتماعات دورية مع مدير املراجعة الداخلية على انفراد ملناق�شة امل�شائل ال�شرورية.  66

ت�شكيل جلنة تن�شيق ل�شمان التوا�شل االأف�شل بني جمل�س االإدارة واإدارة املراجعة الداخلية. 66

التو�شية ملجل�س االإدارة بتعيني املحا�شبني القانونيني وف�شلهم وحتديد اأتعابهم، ويراعى عند التو�شية بالتعيني التاأكد من ا�شتقالليتهم. 66

متابعة اأعمال املحا�شبني القانونيني. 66

درا�شة خطة املراجعة مع املحا�شب القانوين واإبداء ملحوظاتها عليها. 66

درا�شة ملحوظات املحا�شب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �شاأنها. 66

درا�شة القوائم املالية االأولية وال�شنوية قبل عر�شها على جمل�س االإدارة واإبداء الراأي والتو�شية ب�شاأنها. 66

لجنة الترشيح والمكافآت 

بعد االجتماع االأول للجمعية العامة التي �شتنعقد بعد االكتتاب و اإكمال تعيني اأع�شاء جمل�س االإدارة، �شوف ت�شكل برتوكيم جلنة للرت�شيح واملكافاآت ت�شطلع 

باملهام وامل�شوؤوليات التالية: 

اأي �شخ�س �شبق  التو�شية ملجل�س االإدارة برت�شيح االأ�شخا�س املنا�شبني لع�شوية املجل�س وفقا لل�شيا�شات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح  66

اإدانته بجرمية خملة بال�شرف واالأمانة. 

القيام مبراجعة �شنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�شبة لع�شوية جمل�س االإدارة واإعداد و�شف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�شوية جمل�س  66

االإدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�ش�شه الع�شو الأعمال جمل�س االإدارة. 

مراجعة هيكل جمل�س االإدارة ورفع التو�شيات يف �شاأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. 66

حتديد جوانب ال�شعف والقوة يف جمل�س االإدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�شلحة ال�شركة.  66

التاأكد ب�شكل �شنوي من ا�شتقاللية االأع�شاء امل�شتقلني وعدم وجود تعار�س م�شالح اإذا كان الع�شو ي�شغل ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة اأخرى.  66

ا�شتخدام معايري ترتبط  ال�شيا�شات  التنفيذيني، ويراعى عند و�شع تلك  االإدارة وكبار  اأع�شاء جمل�س  لتعوي�شات ومكافاآت  و�شع �شيا�شات وا�شحة  66

باالأداء. 

حتدد اجلمعية العامة لبرتوكيم بناء على تو�شية ملجل�س االإدارة االأ�ش�س واملعايري املنا�شبة الختيار املر�شحني لع�شوية جلنة الرت�شيح واملكافاآت ومدة الع�شوية 

واآلية ت�شيري اأعمالها. و�شوف تتاألف اللجنة من ثالثة اأع�شاء م�شتقلني على االأقل.
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اإلدارة العليا 324 

االدارة العليا د 5ج) لو ج

املن�شب/ ال�شفة اجلن�شية العمر �ل�سم 

الع�شو املنتدب�شعودي 38عبدالرحمن �شالح  ال�شماعيل

مدير تطوير االأعمال�شعودي 35 علي عبداهلل البقمي

مدير امل�شاريع�شعودي29اأحمد عطا اهلل العنزي

رئي�س احل�شاباتاأردين43عزام حممد اأبو هدهود

عبد الرحمن صالح السماعيل – العضو المنتدب 

)يرجى الرجوع اإىل “جمل�س اإدارة برتوكيم” �س29( 

علي عبد اهلل البقمي – مدير تطوير األعمال

علي عبداهلل  البقمي هو حاليًا مدير تطوير االأعمال يف املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي وي�شغل هذا املن�شب منذ �شهر ابريل 2008م. وقد عمل على 

البقمي لدى �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودية منذ �شهر يناير 1997 كمحلل فني م�شاعد ثم اأ�شبح حملاًل فنيًا يف �شهر �شبتمرب 1998 م بعد ذلك، كم�شت�شار 

تقني يف �شهر مار�س 2002م، ويف �شهر مايو  2003 م انتقل اإىل ق�شم اال�شت�شارات الت�شويقية يف �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودية كم�شت�شار ت�شويقي ثم كبري 

امل�شت�شارين الت�شويقيني يف �شهر اأكتوبر عام  2006م. علي البقمي يحمل درجة البكالوريو�س يف الهند�شة الكيميائية من جامعة امللك �شعود و�شهادة يف الت�شميم 

وال�شناعة واالإدارة من جامعة كامربدج باململكة املتحدة و�شهادة املاج�شتري  يف الت�شويق الدويل من جامعة �شرتاثكاليد يف ا�شكتلندا. 

أحمد عطا اهلل العنزي – مدير المشاريع 

التحق اأحمد العنزي بفريق برتوكيم كمدير م�شروع يف �شهر يونيو 2008م. وميتلك اأحمد العنزي خربات وا�شعة يف الت�شغيل واالإدارة والت�شويق واملبيعات. وقد 

عمل بوظائف االدارة الفنية وادارة تطوير االأعمال ل�شركة عدوان لل�شناعات الكيماوية يف اململكة العربية ال�شعودية منذ العام 2000م حتى عام 2005م. ح�شل  

اإدارة االأعمال  2002 م ، ودرجة املاج�شتري مبرتبة ال�شرف يف  اأحمد العنزي على درجة البكالوريو�س فى الهند�شة التقنية من الكلية التقنية بالريا�س عام 

)MBA( من جامعة وينرثوب بالواليات املتحدة االأمريكية )مايو 2008م(.

عزام محمد أبو هدهود – رئيس الحسابات

عزام اأبو هدهود يعمل حاليًا رئي�س ح�شابات يف برتوكيم منذ �شهر فرباير 2008م، وهو حما�شب قانوين )CPA( منذ العام 1995م من جمل�س املحا�شبني 

القانونني يف مونتانا. وقد عمل عزام اأبو هدهود يف جمال التحليل املايل واالإدارة املالية وجماالت املراقبة الداخلية يف �شركة االت�شاالت ال�شعودية كاأخ�شائي 

حتليل مايل منذ العام 2000 م وحتى العام 2007م. كما اأنه قد عمل مديرًا ماليًا يف �شركة امل�شتثمرين العرب املتحدون يف عام 1999م وكمراجع داخلي يف 

بنك االإ�شكان للتجارة والتمويل باالأردن من العام 1992 وحتى العام 1999م. وعزام اأبو هدهود حا�شل على درجة البكالوريو�س يف املحا�شبة واملالية من جامعة 

الريموك )االأردن( 1992م.

الموظفين في بتروكيم 

فيما يلي جدول يو�شح عدد املوظفني يف برتوكيم

الموظفين في بترلكيم د 6ج) لو ج

املجموعغري �شعودي �شعودي االإدارة

303اإدارة ال�شركة

101اإدارة امل�شاريع

202االإدارة امل�شاندة

011�ملالية

617املجموع
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إقرارات أعضاء المجلس واإلدارة العليا  324 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة المنتدب وفريق اإلدارة العليا بأنه:
مل ي�شبق اأن اأعلن اإفال�شهم اأو تعر�شهم لدعوى ق�شائية بخ�شو�س االإفال�س. 66

مل يكن لديهم �شخ�شيًا اأو الأي من اأقاربهم اأو االأ�شخا�س التابعني لهم م�شالح مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف اأ�شهم اأو اأدوات الدين اخلا�شة ببرتوكيم.  66

ال يقوموا باأي اأعمال مناف�شة لبرتوكيم وال ي�شاركوا يف اأي ن�شاطات جتارية تقوم بها برتوكيم. 66

ال يوجد لل�شركه او اأي تابع اأي راأ�س مال م�شمول بحق خيار. 66

ال يوجد لديهم اأو الأي من اأقاربهم وال الأي طرف ذي عالقة بهم اأي م�شالح مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف اأي عقود اأو ترتيبات حالية، �شواء كانت مكتوبة  66

اأم ال، اأو اأي عقد اأو ترتيب م�شتقبلي من �شاأنه اأن يوؤثر ب�شورة جوهرية على ن�شاط برتوكيم يف وقت اإ�شدار هذه الن�شرة.

اأو اأي اعتبارات غري نقدية تتعلق باإ�شدار اأو بيع اأي اأوراق مالية  اأو اأتعاب و�شاطة  مل يح�شل اأي منهم على اأي عمولة من ال�شركة اأو خ�شم ر�شوم  66

لبرتوكيم خالل ال�شنتني ال�شابقتني لتاريخ تقدمي طلب االأدراج يف القائمة الر�شمية.

يوؤكد اأع�شاء جمل�س االإدارة اأن لي�س لديهم نية الأجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط برتوكيم ولي�س لديهم اأي �شالحية تخولهم االقرتا�س من  66

برتوكيم اأو الت�شويت على مكافاآت متنح لهم.

( من نظام حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شادرة عن جمل�س هيئة  يوؤكد اأع�شاء جمل�س االإدارة التزامهم بالتقيد باملادة )69( و )6670

ال�شوق املالية. هذا ووفقا للمادة )69( من نظام ال�شركات ووفقا للمادة )18( من الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شادرة عن 

جمل�س هيئة ال�شوق املالية مبوجب القرار رقم 1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21هـ املوافق 2007/11/12م ال يجوز اأن يكون لع�شو جمل�س االإدارة 

م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف اأي تعامالت اأو عقود تقدم حل�شاب ال�شركة اإال برتخي�س من اجلمعية العامة العادية يجدد كل �شنة، وي�شتثنى 

من ذلك التعامالت التي تتم باملناق�شة العامة يف حال كان عر�س الع�شو املعني هو االأقل. كذلك على ع�شو جمل�س االإدارة اأن يف�شح للمجل�س عن 

كل م�شلحة �شخ�شية له يف التعامالت اأو العقود التي تتم حل�شاب ال�شركة وتدون هذه املعلومات يف حم�شر اجتماع املجل�س. وال يجوز لع�شو املجل�س 

املعني امل�شاركة يف الت�شويت على القرار املتعلق بذلك يف اجتماع جمل�س االإدارة اأو اجتماع اجلمعية العامة. ويقوم رئي�س املجل�س باإبالغ اجلمعية العامة 

العادية )عند انعقادها( بالتعامالت والعقود التي يكون الأي ع�شو من اأع�شاء املجل�س م�شلحة فيها. على اأن يكون هذا التبليغ م�شفوعا بتقرير خا�س 

يعده مراجع ح�شابات ال�شركة. وتن�س املادة )70( من نظام ال�شركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�شركات على انه ال يجوز لع�شو جمل�س االإدارة 

بدون ترخي�س من اجلمعية العامة العادية، يجدد �شنويا، اأن ي�شرتك يف اأي عمل من �شاأنه مناف�شة ال�شركة اأو اأن يتجر يف احد فروع الن�شاط الذي 

تزاوله ال�شركة ويف حال ثبوت خمالفة الع�شو لهذه ال�شروط يحق لل�شركة مطالبته بتعوي�شها اأو اعتبار ما قام به من اأعمال حل�شابه على اأنها متت 

حل�شاب ال�شركة. كما تن�س الفقرة )ج( من املادة الثامنة ع�شر من الئحة حوكمة ال�شركات على انه ال يجوز لل�شركة اأن تقدم قر�شا نقديا من اأي نوع 

الأع�شاء جمل�س اإدارتها اأو اأن ت�شمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغري. 

مكافأت أعضاء مجلس االدارة ورئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
بلغ اإجمايل البدالت وامل�شاريف عن اجتماعات املجل�س وجلانه وامل�شئوليات غري التنفيذية االإ�شافية املناطة باأع�شاء جمل�س االإدارة مبلغ 6616.500 

ريال �شعودي من بداية تاأ�شي�س ال�شركة وحتى تاريخ هذه الن�شرة. كما بلغ اإجمايل رواتب ومكافاآت الرئي�س التنفيذي والع�شو املنتدب واأكرب خم�شة 

تنفيذيني يف ال�شركة مبلغ 710.899 ريال �شعودي خالل عام 2008م، وحتى نهاية الربع االأول من 2009م.  
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السعودية للبوليمرات  6 

لمحة موجزة  322 

تاأ�ش�شت ال�شعودية للبوليمرات ك�شركة  ذات م�شئولية حمدودة مبوجب �شجل جتاري رقم 2055008886 وتاريخ 1428/11/29هـ )املوافق لـ 2007/12/9م( 

ويبلغ راأ�شمالها 187.500.000 ريال �شعودي ويقع مقر ال�شركة الرئي�شي يف مدينة اجلبيل ال�شناعية وعنوانها �س.ب. 31961 اجلبيل، 3581760. 

ويف �شبتمرب 2003م بداأت كل من �شركتي �شيفرون فيليب�س العربية املحدودة واملجموعة ال�شعودية عملية تطوير م�شروع ال�شعودية للبوليمرات. وقد �شمي امل�شروع 

يف االأ�شل مب�شروع �شيفرون فيليب�س الوطني )NCP(. و�شيتم اأي�شا تكامل مرافق ال�شعودية للبوليمرات مع مرافق �شيفرون فيليب�س ال�شعودية القائمة ومرافق 

اجلبيل �شيفرون فيليب�س لدرجة معينة من اأجل ا�شتغالل راأ�س املال واكت�شاب كفاءات الت�شغيل. 

وفيما يلي جدول يبني هيكل ملكية ال�شعودية للبوليمرات :

هيكل ملكيه السعوديه للبوليمرات د 7ج) لو ج

الن�شبةقيمة احل�ش�سا�شم ال�شركة

50%93.750.000برتوكيم

50%93.750.000�شيفرون فيليب�س العربية

وصف المنتجات واستخداماتها 322 

فيما يلي و�شف ملنتجات ال�شعودية للبوليمرات وال تعتزم ال�شركة طرح اأي منتجات اأخرى غري املذكورة اأدناه م�شتقباًل

اإليثلين :

60% من اإنتاج االيثلني العاملي ي�شتخدم يف اإنتاج  البويل ايثلني  )الذي ي�شتخدم ب�شفة اأ�شا�شية يف �شناعة االأفالم ، واحلاويات ، والقطع امليكانيكية(. كما 

ي�شتخدم االيثلني يف اإنتاج اأك�شيد االيثلني )امل�شتعمل يف م�شادات التجمد والبولي�شرت واملنظفات( وثاين اأك�شيد االيثلني )امل�شتخدم يف اإنتاج �شرائح بويل فينيل 

. ))ABS( واالأنابيب و الطالء( واثيل بنزين )امل�شتخدم يف �شناعة البويل �شتايرين وحبيبات اأكريلونيرتيل بيوتادايني اإ�شتريين )PVC(  كلوريد

هكسين -1

ي�شتخدم هك�شني -1 يف اإنتاج البويل ايثلني لتح�شني نوعية املنتج. ويهيمن على �شوق الهك�شني -1  اإنتاج البويل ايثلني ممثاًل ما يقرب من 90% من الطلب لذلك 

فاإن  منو البويل ايثلني �شوف ي�شتمر دافعًا وراء منو الهك�شني -1 

البروبلين : 

األياف  يف  )وي�شتخدم  نيرتيل  اكريلو  الربوبلني  م�شتخدمي  بني  ومن  واالأفالم.  واالألياف  واحلاويات  امليكانيكية  االأجزاء  �شناعة  يف  بروبلني  البويل  ي�شتخدم 

االكريليك وبوليمرات )ABS(، واأك�شيد الربوبلني )الذي ي�شتخدم يف جاليكول بروبلني وم�شاد التجمد وبالبويل يورثيني(، والكيومني )وي�شتخدم يف البويل 

كاربونيت وراتنجات الفينوليك( واأ�شيد االأكريليك )وي�شتخدم يف التغليف واملواد الال�شقة والبوليمرات ال�شديدة االمت�شا�س(.

)LDLPE( البولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي / )HDPE( البولي ايثلين عالي الكثافة

ميكن تق�شيم �شوق البويل ايثلني العايل الكثافة ومنخف�س الكثافة اخلطي اإىل ثمانية ا�شتخدامات هي: اأفالم– االألياف – قوالب النفخ – قوالب احلقن – 

الكثافة  العايل  ايثلني  البويل  منتجات  وتعترب  املختلفة.  اال�شتخدامات  الدوران وغريها من  والت�شكيل عن طريق  االأ�شالك(-  والكوندكت )جماري  املوا�شري 

منخف�س الكثافة اخلطي اأق�شى من باقي اأنواع البويل ايثلني االأخرى ، ولهذا فاإنها ت�شتخدم يف املقام االأول يف ا�شتخدامات القوالب، والتي متثل ما يقرب من 

ن�شف �شوق البويل ايثلني العايل الكثافة العاملي. 

اإىل  ال�شيارات باالإ�شافة  الوقود لقطاع  النفخ ت�شمل خزانات التخزين واحلاويات والرباميل واال�شتعماالت الفنية خلزانات  اإن اال�شتعماالت بالن�شبة لقوالب 

حاويات املواد ال�شائلة املتو�شطة. اأما ا�شتعماالت قوالب احلقن فيغطي طائفة وا�شعة من املواد اال�شتهالكية واالأدوات املنزلية.
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)PP( البولي بروبلين

الطلب عليه  البويل بروبلني جزءًا من منو  تكلفة. ويحقق  واالأقل  تنوعًا  واالأكرث  البال�شتيكية  ال�شناعات  امل�شتخدمة يف  البوليمرات  اأحد  والبويل بروبلني هو 

عن طريق اإحالله حمل البوليمرات االأخرى، وخ�شو�شًا يف بع�س التطبيقات مثل البويل �شتايرين يف االأدوات التي ت�شتخدم ملرة واحدة اأو الت�شكيل احلراري 

، وقد اأك�شبتها مقاومتها العالية للحرارة قبوال حمدود يف علب الطعام اخلا�شة بامليكرويف واالأواين التي ميكن اأن ت�شتخدم يف غ�شاالت ال�شحون الكهربائية 

ب�شالمة.

)PS( البولي ستايرين

البويل �شتايرين هو بوليمر متعدد اال�شتخدامات ي�شتعمل يف منتجات التغليف التي ت�شتعمل ملرة واحدة اإىل اإنتاج بع�س االأجهزة االلكرتونية. وهناك نوعني 

رئي�شيني يعرفان ببويل �شتايرين ذي اال�شتعماالت العامة )GPPS( والبويل �شتايرين عايل التحمل )HIPS(. ويعترب البويل �شتايرين ذي اال�شتعماالت العامة 

GPPS االأو�شع ا�شتعمااًل من بني االثنني. وهو مف�شل ب�شكل عام ل�شهولة معاجلته وا�شتعماله يف جمال وا�شع جدًا من اال�شتعماالت ذات املوا�شفات املنخف�شة. 

ويحتوي البويل �شتايرين عايل التحمل على ن�شبة �شغرية من البويل بيوتادين، وهو نوع من اأغطية املطاط اال�شطناعي وهو يح�شن من القوة ومقاومة ال�شدمات. 

وي�شتخدم البويل �شتايرين عايل التحمل يف حفظ �شا�شات الكمبيوتر واأجهزة التلفزيون وغريها. 

واجلدول التايل يلخ�س ت�شكيلة املنتجات وحجم االإنتاج املتوقع من ال�شعودية للبوليمرات:

المنتجات د 8ج) لو ج

تاريخ بدء االإنتاج املتوقعاحلجم الت�شغيلي )األف طن يف ال�شنة(املنتجات

2011م1.165ايثلني 

2011م100هك�شني -1

2011م445بروبلني 

2011م1.100البويل ايثلني عايل الكثافة / البويل ايثلني منخف�س الكثافة اخلطي

2011م400بويل بروبلني 

2011م200بويل �شتايرين 

أهم المنجزات  322 

أهم المنجزات د 9ج) لو ج

التاريخاحلدث

نوفمرب 2007متلقت ال�شعودية للبوليمرات خطابات موافقة من بنوك حملية وعاملية توؤكد التزامها بتمويل امل�شروع. 

نوفمرب 2007متلقت ال�شعودية للبوليمرات املوافقة النهائية من موؤ�ش�شيها على اعتماد امل�شروع

متت تر�شية عقود الهند�شة والتوريد واالإن�شاء على �شركة ديليم اإند�شرتيال مليتد، �شيئول، كوريا اجلنوبية، و جيه جي �شي 

كوربوري�شن، يوكوهاما، اليابان. 

دي�شمرب 2007م

مايو 2008ماالإقفال املايل بالن�شبة للتعهدات املقدمة من البنوك املحلية والعاملية

اأغ�شط�س 2008مبدء اأعمال حت�شري املوقع وجتهيزه 

�شبتمرب 2008مبدء اأعمال االإن�شاء يف املوقع 

نوفمرب 2008متوقيع اتفاقيات التمويل مع �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

دي�شمرب 2008متوقيع اتفاقيات التمويل مع �شندوق االإ�شتثمارات العامة

مايو 2009 ممت اجناز مان�شبتة 48.1% من االأعمال الهند�شية واالإن�شائية
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أهم المنجزات المستقبلية المتوقعة

االنجازات المستقبلية المتوقعه د 30) لو ج

التاريخاحلدث

�شبتمرب 2009ماالنتهاء من تفا�شيل الت�شميم الهند�شية للق�شم اجلنوبي من امل�شروع

مار�س 2010ماالنتهاء من تفا�شيل الت�شميم الهند�شية للق�شم ال�شمايل من امل�شروع

فرباير 2011منهاية االأعمال امليكانيكية  للق�شم اجلنوبي

ابريل 2011منهاية االأعمال امليكانيكية  للق�شم ال�شمايل

اأغ�شط�س 2011مالت�شغيل التجريبي

اأكتوبر 2011منهاية اإكتمال امل�شروع

مجلس مديري السعودية للبوليمرات  322 

شكل 4- هيكل السعودية للبوليمرات

مجلس م يري السعودية للبوليمرات د ج3) لو ج

املن�شب/ ال�شفةاجلن�شيةالعمر�ل�سم

رئي�س جمل�س املديرين�شعودي 77معايل عبدالعزيز زيد القري�شي 

ع�شو جمل�س املديرين  �شعودي 66حممد عبيد �شعيد بن زقر 

ع�شو جمل�س املديرين�شعودي 49حامت علي اجلفايل 

ع�شو جمل�س املديرين�شعودي 59�شليمان حممد املنديل

ع�شو جمل�س املديريناأمريكي 52جريج جارالند 

ع�شو جمل�س املديريناأمريكي 53جريج ماك�شويل 

ع�شو جمل�س املديريناأمريكي 55ريك روبرت�س 

معالي عبد العزيز بن زيد القريشي )رئيس مجلس المديرين( 

معايل عبدالعزيز القري�شي هو رئي�س جمل�س اإدارة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية، وجمل�س اإدارة اجلبيل �شيفرون فيليب�س، وال�شعودية للبوليمرات.  كذلك رئي�شًا 

ملجل�س اإدارة املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي منذ العام 1996م. وهو ي�شغل حاليًا من�شب رئي�س جمل�س االإدارة ملجل�س االأعمال ال�شعودي االأمريكي 

ال�شعودي والع�شو املنتدب ل�شركة علي زيد القري�شي واإخوانه ورئي�س  اإدارة موؤ�ش�شة النقد العربي  امل�شرتك )يف وا�شنطن والريا�س(. ومعاليه ع�شو جمل�س 

جمل�س اإدارة نا�شكو، ي�شاف اإىل ذلك اأنه ع�شو يف اللجنة اال�شت�شارية للمجل�س االأعلى للتعاون اخلليجي. ويف املا�شي �شغل معاليه العديد من املنا�شب احلكومية 

مبا يف ذلك حمافظ موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. 

1954م، و درجة املاج�شتري يف اإدارة االأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا  ولد معاليه عام 1932م  وح�شل  على البكالوريو�س من جامعة القاهرة يف عام 

بالواليات االأمريكية �شنة 1958م. 
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محمد عبيد سعيد بن زقر )عضو( 

حممد عبيد بن زقر ع�شو  جمل�س اإدارة  �شيفرون فيليب�س ال�شعودية منذ عام 1998م، واجلبيل �شيفرون فيليب�س، وال�شعودية للبوليمرات. وهو كذلك ع�شو 

جمل�س اإدارة املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي وجمموعة بن زقر وع�شو جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. 

1987م. وحممد عبيد بن زقر �شغل �شابقًا  اإدارة جمل�س منطقة مكة املكرمة و قن�شل فخري لفنلندا يف جدة منذ العام  حممد عبيد بن زقر ع�شو جمل�س 

منا�شب عديدة مثل ع�شو جمل�س اإدارة �شافكو واإبن البيطار التابعيني ل�شركة �شابك وهو ع�شو جمل�س اإدارة للموؤ�ش�شة العامة للخطوط احلديدية واملوؤ�ش�شة 

العامة للتاأمينات االجتماعية وغرفة التجارة وال�شناعة يف جدة. 

ولد حممد عبيد بن زقر عام 1943م وح�شل على درجة البكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف تخ�ش�س اقت�شاد وعلوم �شيا�شة من كلية كاثبورت بجامعة درهام يف 

اململكة املتحدة �شنة 1967م. 

حاتم علي الجفالي )عضو(

حامت اجلفايل ع�شو جمل�س اإدارة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية منذ عام 1998م، واجلبيل �شيفرون فيليب�س، وال�شعودية للبوليمرات.  كما انه ع�شو جمل�س اإدارة 

املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي وع�شو يف اللجنة التنفيذية ملجموعة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه، حيث يتقلد من�شب ع�شو جمل�س العديد من ال�شركات 

املنطوية �شمن جمموعة اجلفايل،  وهو اأي�شا ع�شو جمل�س �شركة اال�شمنت ال�شعودية. 

ولد حامت اجلفايل عام 1960م وح�شل على درجة البكالوريو�س يف االإدارة ال�شناعية من جامعة امللك فهد للبرتول والرثوة املعدنية عام 1984م.

سليمان محمد المنديل )عضو(

)يرجى الرجوع اإىل جمل�س اإدارة برتوكيم( 

جريج جارالند )عضو( 

جريج جارالند هو الرئي�س واملدير التنفيذي االأول ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال منذ 1 ابريل 2008م. وقد عمل �شابقًا كنائب اأول لرئي�س التخطيط واملنتجات 

املخت�شة وت�شمل جتربة جريج جارالند العديد من املنا�شب االإدارية منها املدير العام ل�شركة فيليب�س للبرتول )وتعرف االآن بكونوكو فيليب�س( فى قطر وال�شرق 

االأو�شط، وهو املن�شب الذي عني فيه عام 1997. ويف عام 1995م خدم كمدير عام يف جمال الغاز الطبيعي وال�شائل. ويف عام 1994م عمل مديرًا للتخطيط 

جريج   بداأ  وقد  بيرتوليوم.  فيليب�س  يف   )®K-Resin( لـ  مديرًا  جارالند  جريج  كان  1994م  عام  حتى  1992م  عام  ومن  والتقنية.  التخطيط  يف  والتطوير 

مبيعات  كمهند�س  1988م عمل جريج جارالند  و  1982م  االأعوام  وبني  الفني.  البال�شتيك  ملركز  م�شروع  كمهند�س  1980م  عام  فيليب�س  مع  مهنته  جارالند 

اللدائن البال�شتيكية لفيليب�س ومدير خدمات العمل للمواد املتقدمة ومن عام 1988م حتى عام 1989م كان ع�شو جمل�س االإدارة لتطوير العمل يف بارتل�شفيل 

للكيماويات.  االأوليفينات  مدير  اأ�شبح  م   1989 عام  ويف  – اأوكالهوما. 

وح�شل جريج جارالند على درجة البكالوريو�س يف العلوم تخ�ش�س هند�شة كيماوية من جامعة تك�شا�س ايه اأند اإم )A&M( عام 1980م. وهو ع�شو املجل�س 

 .)A&M( اال�شت�شاري ال�شناعي للهند�شة البرتوكيماوية يف جامعة تك�شا�س ايه اأند اإم

جريج ماكسويل )عضو(

جريج ماك�شويل هو االآن نائبًا للرئي�س ومراقب مايل يف �شيفرون فيليب�س كميكال منذ 1 ابريل 2008م. وعمل �شابقًا نائبًا للرئي�س ومراقبًا ماليًا ل�شركة �شيفرون 

فيليب�س كميكال والتحق ب�شركة فيليب�س للبرتول )االآن تدعى كونوكو فيليب�س(، ويف عام 1978 م عمل حما�شبًا للموظفني يف جمموعة املراقبني املاليني. وقد 

�شغل منا�شب متعددة �شمن جمموعة املراقبني املاليني حتى عام 1989م عندما انتقل اإىل اإدارة تخطيط ال�شركة والتنمية كاأخ�شائي تخطيط اأويل. ويف عام 

1991م اأ�شبح جريج ماك�شويل حملاًل ماليًا اأول يف اإدارة خزينة ال�شركة. وقد عمل مديرًا ماليًا لل�شركة فى ق�شم البال�شتك، من العام 1994 اإىل 1998م. ويف 

عام 1998م، عني مراجعًا عامًا ل�شركة فيليب�س للبرتول وعمل يف هذه ال�شفة حتى التحاقه ب�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال عام 2000م. 

1981م  اأوكالهوما عام  واأ�شبح حما�شبًا قانونيًا يف  البكالوريو�س يف املحا�شبة.  1978م  بدرجة  نيومك�شيكو �شتايت عام  وتخرج جريج ماك�شويل من جامعة 

ومدققًا داخليًا معتمدًا عام 1998م. وجريج ماك�شويل يعمل كذلك رئي�شًا للمجل�س اال�شت�شاري لالأعمال بوالية نيومك�شيكو. 
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ريك روبرتس )عضو(

ريك روبرت�س هو نائب الرئي�شي االأول للت�شنيع يف �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال ومقرها يف وودالندز – تك�شا�س منذ عام 2008م . ويلعب ريك روبرت�س دورًا 

رئي�شيًا يف املحافظة على وتطوير حمفظة اأ�شول �شيفرون فيليب�س كيميكال يف الواليات املتحدة االأمريكية. ويركز اهتمامه على التاأكيد باأن مرافق الت�شنيع 

الرئي�شية لل�شركة تفي باأعلى معايري ال�شالمة والكفاءة وباالإ�شافة لذلك، فاإنه يقود اجلهود اليجاد طرق مبتكرة للعمل وتخفي�س تكاليف الت�شنيع، وان�شيابية 

العمليات وحت�شني جودة منتجات ال�شركة من البرتوكيماويات والبال�شتيك. 

وقد در�س ريك روبرت�س يف جامعة بوردو من العام 1972 م وحتى العام 1976م. ورئي�شًا للجمعية الفخرية للهند�شة الكيميائية. وتخرج روبرت�س مبرتبة ال�شرف 

وح�شل على درجة البكالوريو�س يف الهند�شة الكيميائية من جامعة بوردو عام 1976م، و يف نف�س العام التحق ب�شيفرون وابتداأ عمله احلايل البالغة مدته 32 

�شنة مع ال�شركة. وتقلد ريك روبرت�س يف البداية جمموعة من املنا�شب الهند�شية والت�شغيلية. ويف عام 1993م، �شغل �شل�شلة من املنا�شب االإدارية يف عدد من 

امل�شانع حيث عمل مديرًا مل�شفاة هاواي عام 1994م. ويف عام 1999م عني مديرًا مل�شنع �شيدر بايو)Cedar Bayou( يف مدينة  باي تاون – تك�شا�س. 

وقد ح�شل ريك روبرت�س على درجة املاج�شتري يف اإدارة االأعمال )MBA( من جامعة بيربداين عام 1980م وريك روبرت�س حاليًا هو ع�شو يف املجل�س الكيميائي 

.)AICHE( وع�شو اأول يف املعهد االأمريكي للمهند�شني الكيميائيني )TCC( يف تك�شا�س

اإلدارة التنفيذية 323 

االدارة التنفيذية جالسعودية للبوليمراتد د ج3) لو ج

املن�شب/ ال�شفةاجلن�شيةالعمر�ل�سم

رئي�س ال�شعودية للبوليمراتاأمريكي 46الدكتور مارك الي�شري

مدير م�شروع ال�شعودية للبوليمراتاأمريكي64نايجل كارلنغ

نائب الرئي�س االأول لل�شوؤون املالية واالإدارية�شعودي46�شعيد حممد باجودة

الدكتور مارك اليشير– رئيس السعودية للبوليمرات

الدكتور مارك الي�شري هو مدير م�شروع ال�شعودية للبوليمرات ونائب الرئي�س يف جمال التخطيط والتطوير يف �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال وهو املن�شب الذي 

�شغله يف �شهر يوليو 2005م. والدكتور الي�شري هو الذي يدير م�شروع ال�شعودية للبوليمرات. 

بداأ الدكتور الي�شري م�شواره املهني يف العام 1989م مع فيليب�س برتوليوم )والتي ت�شمى االآن كونوكو فيليب�س( كمهند�س اأبحاث وهو حائز على ع�شر براءات 

اخرتاع يف الواليات املتحدة االأمريكية. ومن عام 1994م حتى عام 1996م كان الدكتور الي�شري مهند�س اإنتاج يف جممع فيليب�س �شويني البرتوكيماوي. ويف عام 

1996م التحق مبجموعة فيليب�س كيميكال للتخطيط واالإ�شرتاتيجية التي تدعم املبادرات العاملية. ويف عام 1997م اأ�شبح مدير االأوليفينانت قبل االنتقال اإىل 

�شنغافورة عام 1999م. واأ�شبح الع�شو املنتدب لفيليب�س برتوليوم كيميكال �شنغافورة وفيليب�س برتوليوم كيميكال اآ�شيا يف عام 1999م. ويف العام التايل دجمت 

لت�شكل �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال  املحدودة. وبقي يف �شنغافورة كمدير عام ملنطقة �شيفرون  الكيماوية  اأق�شامهما  فيليب�س يرتوليوم و�شركة �شيفرون 

فيليب�س كيميكال اآ�شيا حتى العام 2005م. 

وقد ح�شل الدكتور الي�شري على درجة الدكتوراه يف الهند�شة الكيميائية من جامعة ايوا يف الواليات املتحدة االأمريكية عام 1989م ودرجة البكالوريو�س يف العلوم 

يف الهند�شة الكيميائية من نف�س اجلامعة عام 1985م. 

نايجل كارلنغ- مدير مشروع السعودية للبوليمرات 

نايجل كارلنغ ي�شغل من�شب مدير امل�شروع و لديه ما يزيد على ثالثني �شنة من اخلربة يف جمال�س اإدارة كربى ال�شركات ويف امل�شاريع العاملية ومن ذلك قيامه 

بدور مدير م�شروع اجلبيل �شيفرون فيليب�س لل�شت �شنوات املا�شية. و�شغل نايجل كارلنغ من�شب نائب رئي�س يف �شركة اأنرون خلدمات الهند�شة و الت�شغيل من 

عام 1998 اإىل عام 2002م حيث قام بتويل القيادة التنفيذية والتقنية للعديد من امل�شاريع العاملية الكبرية.  و�شغل نايجل كارلنغ العديد من املنا�شب يف �شركة 

كالتك�س من عام 1968 اإىل عام 1998 مبا يف ذلك املدير العام ونائب الرئي�س للق�شم االإداري وق�شم التقنية و مدير م�شروع م�شفاة �شتار برتوليوم يف تايلند و 

مدير الق�شم الفني و من�شق التخطيط اال�شرتاتيجي و كذلك اأدى اأدوار اإ�شرافية يف البحرين و ا�شبانيا و اململكة املتحدة.  ح�شل نايجل كارلنغ على بكالوريو�س 

علمي يف الهند�شة الكيميائية )مرتبة ال�شرف االأوىل( من جامعة نيو كا�شل يف 1968.  و نايجل كارلنغ ع�شو يف معهد املهند�شني الكيميائيني و مهند�س معتمد 

يف اململكة املتحدة.
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سعيد محمد باجودة – نائب الرئيس األول للشئون المالية واإلدارية

�شعيد حممد باجودة هو نائب الرئي�س االأول لل�شئون املالية واالإدارية لل�شعودية للبوليمرات منذ دي�شمرب 2007م، وهو ع�شو يف الفريق التنفيذي لـ�شركة �شيفرون 

فيليب�س ال�شعودية ول�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س والفريق القيادي. وقد التحق �شعيد حممد باجودة بـ�شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية يف مار�س 1997. 

بداأ مهنته عام 1984 كمحا�شب يف معهد االإدارة العامة )IPA( يف الريا�س ثم مدقق داخلي ومدرب يف فريق التدريب ملعهد االإدارة العامة قبل انتقاله يف عام 

1992 كنائب تنفيذي للرئي�س لل�شركة الوطنية لنقل البرتوكيماويات، وهو ع�شو يف جمعية املحا�شبني القانونني ويعمل يف اللجنة االجتماعية ملعهد االإدارة العامة 

وي�شارك يف اخلدمات اال�شت�شارية ملعهد االإدارة العامة مل�شلحة الزكاة والدخل بوزارة املالية يف الريا�س. 

ولد �شعيد حممد باجودة عام 1962م ويحمل درجة البكالوريو�س يف املحا�شبة من جامعة امللك �شعود بالريا�س ودرجة املاج�شتري يف املحا�شبة املهنية من جامعة 

ميامي – كورال جيبلز – فلوريدا عام 1989م. 

الموظفين في السعودية للبوليمرات 323 

فيما يلي جدول يو�شح عدد املوظفني يف ال�شعودية للبوليمرات

ع د الموظفين في السعودية للبوليمرات د 33) لو ج

املجموعغري �شعودي �شعودي االإدارة

224اإدارة ال�شركة

52355االنتاج ومراقبة اجلودة

000الت�شويق

011�ملالية

213ال�شركةاالأمن و العالقات احلكومية / واالتخطيط

56763املجموع

ي�شكل املوظفون ال�شعوديون يف الوقت احلا�شر 88.5% من اإجمايل العاملني لدى برتوكيم وال�شعودية للبوليمرات. 

المزايا التنافسية  324 

متتاز ال�شعودية للبوليمرات بعدد من نقاط القوة واملزايا التناف�شية ومنها على �شبيل املثال ال احل�شر: 

وجود �شريك فني قوي. 66

ارتباط ال�شعودية للبوليمرات مبجموعة من ال�شركات الرائدة يف جمال البرتوكيماويات مثل املجموعة ال�شعودية و �شيفرون فيليب�س العاملية .  66

جممع برتوكيماويات متكامل وجماور مل�شاريع  قائمة حاليًا وم�شاريع يجري تطويرها، والتي توفر بدورها املوارد الالزمة من املنتجات الرئي�شية واملواد  66

اخلام. 

مرفق عاملي امل�شتوى. 66

اإمكانية احل�شول على راأ�س املال من خالل قوة ومتانة ودعم رعاة ال�شركة )املجموعة ال�شعودية و �شيفرون فيليب�س العاملية(.  66

منتج ذو تكلفة تناف�شية. 66

توفر التقنية الفاعلة. 66

متيز املوقع اجلغرايف  66

استراتيجيات العمل 324 

تهدف ال�شعودية للبوليمرات اإىل حتويل الغاز الطبيعي اإىل مواد ذات قيمة عالية من خالل اال�شتثمار يف �شناعة البرتوكيماويات وهذا �شوف ميكن ال�شعودية 

للبوليمرات من حتقيق التنوع االقت�شادي من خالل تطوير املنتجات امل�شتقة البرتوكيماوية التي تعتمد على  الغاز الطبيعي ، وزيادة التوظيف املحلي، وزيادة 

اال�شتثمارات ال�شعودية العامة واخلا�شة يف �شناعة البرتوكيماويات. 

بتكاليف  والوقود  اللقيم  توفر  مع  ال�شوق  حركة  اإن  ملنتجاتها.  ممتازة  جتارية  فر�س  توفر  العاملية  البرتوكيماويات  اأ�شواق  باأن  للبوليمرات  ال�شعودية  وتعتقد 

منخف�شة يف اململكة العربية ال�شعودية من �شاأنها اأن ينتج عنها فر�س جتارية جذابة مل�شروعها. 
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وصف المشروع 7 

 ميثل االإيثان والربوبان مادتني  اللقيم  االأ�شا�شيتني مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات )“امل�شروع”( . با�شتخدام التك�شري �شوف يتم معاجلة 60 مليون قدم مكعب 

من االيثان و40 األف برميل يوميًا من الربوبان الإنتاج  1220 األف طن �شنوي من االيثلني.  ي�شتهلك 55 األف طن �شنوي من االيثلني يف وحدة امليتاث�شي�س الإنتاج 

الربوبلني، وال�شايف 1.165 األف طن �شنوي من االيثلني  �شوف ي�شتخدم يف اإنتاج امل�شتقات التالية: 

100 األف طن �شنوي من الهك�شني-1 و1100 األف طن �شنوي من البويل ايثلني )PE( و400 األف طن �شنوي من البويل بروبلني )PP( و200 األف طن �شنوي 

 .)PS( من البويل �شتايرين

و تتاألف وحدة البويل ايثلني من م�شنعني، كل م�شنع ينتج 550 األف طن �شنوي من البويل ايثلني العايل الكثافة )HDPE( يف حني اأن اأحد امل�شنعني �شوف 

 .)LDLPE( يكون قادرًا على اإنتاج البويل ايثلني  منخف�س الكثافة اخلطي

�شتكون وحدة البويل بروبلني قادرة على اإنتاج الهومو بوليمرز وراتنجات الكو بوليمرز. اأما وحدة البولي�شتايرين ف�شوف تكون قادرة على اإنتاج البويل �شتايرين 

�شتايرين من �شركة اجلبيل  البويل  ال�شتايرين  لوحدة  التحمل  )HIPS(. و�شيتم �شراء مادة  البولي�شتايرين عايل  اإىل  اإ�شافة   )GPPS( العامة لالأغرا�س 

�شيفرون فيليب�س. 

المواد الخام 422 

اللقيم االأ�شا�شي مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات �شيكون االيثان والربوبان اللذان توردهما اأرامكو ال�شعودية. وتبلغ الكمية التي تورد للم�شروع 60 مليون قدم مكعب 

يوميًا )MMSCFD( من االيثان و40 الف برميل يوميًا من الربوبان. ومت تاأكيد احل�شول على اللقيم من قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف خطابها املوؤرخ 

يف 2008/7/25م وبخطاب اأرامكو ال�شعودية املوؤرخ يف 2008/7/30م. 

وتلتزم اأرامكو ال�شعودية بتوريد االيثان مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات ب�شعر ثابت قدره 0.75 دوالر اأمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية )MMBTU( حتى 

31 دي�شمرب 2015م. ويتوقع اأن يزداد �شعر االيثان خالل فرتة عمر م�شروع ال�شعودية للبوليمرات بناء على الت�شعرية التي حتددها حكومة اململكة. 

اإن �شعر الربوبان املقدم من اأرامكو  مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات هو متو�شط �شعر النافثا الياباين ناق�شًا �شعر ال�شحن م�شروبا يف عامل التخفي�س.

و�شيتم توريد ال�شتايرين كمادة خام  وب�شعر ال�شوق  من �شركة اجلبيل �شفرون فيلبي�س وذلك الإنتاج مادة البويل �شتايرين )راجع ق�شم “ملخ�س االتفاقيات 

الرئي�شية” – اتفاقية اللقيم اخلا�س ب�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س �س 60(. 

توريد اللقيم 422 

 �شيتم توريد اللقيم مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات من االيثان والربوبان من �شبكة الغاز الرئي�شية )MGS(، الذي  ياأتي من اإنتاج النفط اخلام والغاز. وتنتج 

 مليون برميل من النفط اخلام يوميًا. والغاز امل�شاحب الذي يتم اإنتاجه مع النفط ي�شكل حاليًا اللقيم الرئي�شي 
10

اململكة العربية ال�شعودية حاليًا حوايل 8.5

ل�شبكة الغاز الرئي�شية )MGS(. كما اأن الغاز غري امل�شاحب يتم اإنتاجه كذلك لتزويد الوقود ملحطات التوليد وحتلية املياه. وكانت املبيعات االإجمالية ملنتجات 

 بليون قدم مكعب يف اليوم. 
11

الغاز يف عام 2007م حوايل 7.9

اإن لقيم الربوبان A147 الذي �شيتم توريده مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات من قبل اأرامكو ال�شعودية هو ميثل �شائل غني بالربوبان ويتكون من 94% كحد اأدنى 

من الربوبان و3% كحد اأعلى من االيثان. ويتم توريد الربوبان من م�شنع اجلعيمة للغاز اإىل اجلبيل عرب خطوط اأنابيب النقل. و�شتقع على طرف ثالث م�شئولية 

الت�شغيل االعتيادي ل�شبكة االأنابيب بتكاليف ت�شغيل و�شيانة اعتيادية على اأ�شا�س ن�شبي من قبل كل امل�شتخدمني ح�شب ن�شبة الكمية املحجوزة، وتقدمي تاأمني 

لنظام ال�شبكة. 

10   تقرير اأرامكو ال�شعودية  لعام 2007م

11   تقرير اأرامكو ال�شعودية  لعام 2007م
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عمليات المعالجة وتقنيات اإلنتاج  422 

�شتقوم اأرامكو ال�شعودية بتزويد االيثان والربوبان  اإىل وحدة االيثلني من خالل اخلطوط الفرعية اجلديدة من خطوط اأنابيبهم الرئي�شية.  

ويبني ال�شكل التايل اأق�شام املعاجلة يف امل�شنع. 

شكل 5- عمليات المعالجة
áaÉãµdG ‹ÉY Ú∏ãjEG ‹ƒH

(…ƒæ°S øW ∞dCG 550)

áaÉãµdG ‹ÉY Ú∏ãjEG ‹ƒH
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(…ƒæ°S øW ∞dCG 550)

Ú∏HhôH ‹ƒH

(…ƒæ°S øW ∞dCG 400)

Ú∏HhôH

(…ƒæ°S øW ∞dCG 45)

1-Ú°ùµg

(…ƒæ°S øW ∞dCG 100)

øjôjÉà°S ‹ƒH

(…ƒæ°S øW ∞dCG 200)
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وفيما يلي و�شف موجز لعمليات  ت�شنيع منتجات ال�شعودية للبوليمرات. 

”Metathesis“ وحدات االيثلين والميتاثسيس

مت ت�شميم وحدات االيثلني وامليتاث�ش�س الإنتاج 1.165 مليون طن يف ال�شنة من االيثلني و445 األف طن يف ال�شنة من الربوبلني .

و�شوف ي�شتخدم كل االيثلني ومعظم الربوبلني الذي يتم اإنتاجه �شمن مرافق ال�شعودية للبوليمرات لغر�س اإنتاج الهك�شني والبويل ايثلني العايل الكثافة والبويل 

ايثلني منخف�س الكثافة اخلطي والبويل بروبلني. وعملية التحويل “Metathesis” الإنتاج الربوبلني �شتكون متكاملة مع وحدة االيثلني. وهذه العملية �شتدمج 

البوتادين اخلام الوارد من �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س مع االثلني من وحدة االيثلني  الإنتاج حوايل 162 األف طن يف ال�شنة من الربوبلني.

وحدة البولي ايثلين

�شيكون لدى ال�شعودية للبوليمرات اثنني من املفاعالت وخطوط البثق الإنتاج البويل ايثلني. حيث �شوف ي�شتهلك كل مفاعل 550 األف طن من مادة االيثلني الإنتاج 

550 األف طن �شنويا من مادة البويل ايثلني العايل الكثافة و�شيكون واحد من اخلطوط قادرًا اأي�شا على اإنتاج البويل ايثلني منخف�س الكثافة اخلطي. 

اإن عملية اإنتاج البويل ايثلني هي عملية م�شتمرة تتاألف من 5 خطوات: 

تفعيل العامل امل�شاعد واإدخال اللقيم.   1 .

معاجلة اللقيم . 2 .

عملية التفاعل.  3 .

4 .)INRU( التدوير/ التجزئة مبا يف ذلك وحدة ا�شتعادة االيزوبويتني/ ومعاجلة النرتوجني

حتويل البوليمر اإىل �شكل حبيبات  5 .

و  بااليثلني  التغذية  وتتم  م�شاعدة.  حفازة/  مادة  بوجود  االيثلني  وت�شتخدم يف معاجلات البويل ايثلني مفاعل ي�شمى “slurry loop-type reactor” لبلمرة 

املادة احلفازة  للمفاعل مع تدوير مادة االيزو بيوتان. يحدث التفاعل عند درجات حرارة و�شغط متحكم بهما بدقة عالية ويعترب هذا التفاعل طارد للحرارة. 

ويدور املاء املربد عك�س التيار من خالل اأنبوب مغلق يحيط باملفاعل، والذي يدور عك�س االأنبوب املغلفة التي حتيط باملفاعل، حيث ي�شتخدم الإبعاد احلرارة 

وخالل  البثق.  لعملية  للتح�شري  وا�شتعادتها  ف�شلها  الناجتة عن التفاعل. وحاملا يتم التفاعل فاإن البويل ايثلني يتحول اىل مادة �شلبة املعروفة بـ“fluff” يتم 
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قالب الإنتاج احلبيبات.  لوحة  خالل  من  البثق تتم اإذابة “fluff” ومعاجلتها 

وحدة البولي بروبلين 

slurry loop املعتمدة من �شيفرون  الكثافة، با�شتخدام تقنية  ايثلني العايل  اإنتاج البويل بروبلني من خالل عملية مماثلة لتلك امل�شتخدمة ملادة البويل  يتم 

فيليب�س كيميكال وتتمتع �شيفرون فيليب�س كيميكال مبا يزيد عن 45 �شنة من اخلربة يف اإنتاج البويل بروبلني. تعترب التقنية مناف�شة جدًا يف اإنتاج الهوموبوليمر 

ب�شبب ب�شاطة عملية اإنتاجها عند مقارنتها مع تقنيات اأخرى. واملادة احلافزة املتوفرة بكميات جتارية ت�شتخدم الإنتاج البويل بروبلني املعيارية.  و هذه الوحدة  

م�شممه الإنتاج 400 األف طن من البويل بروبلني با�شتخدام 400 األف طن يف ال�شنة من الربوبلني. 

اإن عملية اإنتاج البويل بروبلني هي عملية م�شتمرة تتاألف من 5 خطوات: 

اإعداد املادة احلافزة وتغذية اللقيم.  1 .

معاجلة املادة اخلام واملواد املعاد تكرارها. 2 .

عملية التفاعل. 3 .

 . 4 .)PNRU( اإعادة التدوير مبا يف ذلك وحدة ا�شتعادة الربوبلني والنرتوجني

حتويل البوليمر اإىل حبيبات.  5 .

املادة  مع  للمفاعل  الربوبلني  تغذية  يتم  حفازة.  مادة  بوجود  الربوبلني  وت�شتخدم يف معاجلة البويل بروبلني  مفاعل ي�شمي “loop-type reactor” لبلمرة 

احلافزة حتت  درجات حرارة و�شغط معينه.

تفاعل البويل بروبلني هو تفاعل طارد للحرارة لذا يحتاج اىل تربيد. ماء التربيد، والذي يدور باجتاه عك�شي من خالل اأنبوب مغلق يحيط باملفاعل ي�شتخدم 

الإبعاد حرارة التفاعل. وحاملا يتم التفاعل يتم ف�شل املواد ال�شلبة للبويل بروبلني املعروفة بـ “fluff” وا�شتعادتها لتح�شري عملية البثق. وخالل البثق تتم اإذابة 

لوحة قالب الإنتاج احلبيبات.  خالل  من  “fluff” ومعاجلته 

وحدة البولي ستايرين 

مت اختيار تقنية �شيفرون فيليب�س كيميكال لكي ت�شتخدم يف اإنتاج البويل �شتايرين. هذه التقنية تعترب مناف�شة جدًا يف اإنتاج البويل �شتايرين امل�شتخدم لالأغرا�س 

العامة ب�شبب ب�شاطة عملية اإنتاجها عند مقارنتها بالتقنيات املناف�شة. 

وتتاألف وحدة البويل �شتايرين من خطي اإنتاج بطاقة 100 األف طن يف ال�شنة لكل خط، قادران على اإنتاج البويل �شتايرين لالأغرا�س العامة )GPPS(. �شمم  

 .)HIPS( واحد من اخلطوط الإنتاج ما يقرب 100 األف طن يف ال�شنة من البويل �شتايرين ذا التحمل العايل

اإن اإنتاج البويل �شتايرين يتم عن طريق معاجلة متوا�شلة والتي تتكون من اخلطوات التالية:

اإعداد املواد امل�شافة واللقيم 1 .

البلمرة  2 .

االأ�شا�س املطاطي.  بيوتادين ذو  البويل  يتكون من معدات الزمة ملعاجلة  النظام  �شيزود خط )HIPS( بنظام “ rubber syrup preparation system” هذا 

وتتم اإذابة باالت املطاط يف مذيب على نظام اإذابة من مرحلتني قبل تلقيمه للمفاعل. 

�شيتم تزويد اللقيم )�شتايرين( من اجلبيل �شيفرون فيليب�س عرب خط اأنابيب حيث �شيتم بلمرة ال�شتايرين اىل بوىل �شتايرين ، يتم حقن املاء للم�شاعدة على 

طرد املونومريز التي مل تتفاعل اإىل خممدات املواد الطيارة. وتعمل هذه ب�شغوط هوائية منخف�شة جدًا ويذهب البخار اإىل نظام التفريغ. 

وهذه االأبخرة تر�شل اإىل وحدة ا�شتعادة املونومر حيث تكون غالبية ال�شتايرين  الذي مل يتفاعل والذي ي�شتعاد وميزج مع ال�شتايرين  ليدخل اىل املفاعل مرة 

اخرى. ويعاد التوليوين امل�شتعاد اإىل خزانة لقيم التوليوين. وهناك كذلك قار )قطران( و�شوائب خفيفة ت�شرف من نظام اال�شتعادة عن طريق جمرى. اأما 

االأبخرة الفاقدة فتذهب اإىل �شبكة ت�شريف ويذهب الغاز اإىل �شخانات الزيت احلار. وي�شتعمل الزيت احلار ك�شائل حتويل حراري يف �شبكة اإزالة املواد الطيارة 

والتكوير. 

منتج البولي�شرت املذاب من وحدة اإزالة املواد الطيارة يتحول اىل كريات حيث يتم ت�شكيل منتج البويل �شتايرين النهائي. 
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وحدة الهكسين 

اإن وحدة الهك�شني -1 �شوف تكون قادرة على اإنتاج 100 األف طن يف العام من الهك�شني -1. وقد مت اختيار تقنية �شيفرون فيليب�س كيميكال الإنتاج الهك�شني -1. 

ي�شتخدم هذا املنتج يف معاجلة الكومومنر للبويل الفينات لتح�شن خوا�شها الكيميائية .

اإن طريقة اإنتاج الهك�شني -1 هي عملية م�شتمرة تتكون من اخلطوات التالية:-

معاجلة اللقيم  1 .

تغذية املادة احلفازة  2 .

التفاعل  3 .

تدوير االيثلني  4 .

يتم حتول االيثلني اإىل هك�شني -1 با�شتعمال نظام حفاز مملوك ل�شفرون فيليب�س عن طريق تفاعل خا�س مع مذيبات عند درجات حرارة و�شغط يتم التحكم 

بهما. وت�شتخدم مبادالت حرارية الإمتام التفاعل. �شوف يتم الرتتيب الأربعة مبادالت حرارية على الت�شل�شل تعمل على اإزالة حرارة التفاعل. و�شوف يتم توفري 

و�شط التربيد ملبادالت املفاعل من خالل �شبكة مياه مغلقة

الخدمات والبنية التحتية  422 

اإن املنافع الالزمة مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات ت�شمل غاز الوقود و املاء والكهرباء والبخار والنرتوجني ومياه التربيد ومياه البحر. يف معظم الوقت �شتكون 

مرافق ال�شعودية للبوليمرات منف�شلة عن �شيفرون فيليب�س ال�شعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س. و�شتكون �شبكة مياه التربيد وال�شبكة الكهربائية لل�شعودية 

للبوليمرات م�شتقلة متامًا عن �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س وحاجات ال�شعودية للبوليمرات من البخار �شتتم تلبيتها عن 

طريق �شم غاليتني جديدتني يف م�شروع ال�شعودية للبوليمرات. ومن اأجل الكفاءة وكم�شاندة يف احلاالت الطارئة فاإن بع�شًا من املرافق �شتكون متكاملة مع 

�شبكات �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س. 

اإن املجريني الرئي�شيني املوحدين بني املرفقني هما ال�شتايرين والربوبلني. اإن وحدة ال�شتايرين اخلا�شة باجلبيل �شيفرون فيليب�س تزود وحدة البويل �شتايرين 

اأن وحدة االأوليفني بت�شغيلها املعتاد تنتج الربوبلني ب�شكل كايف لتزود  اإنتاج كريات البويل �شتايرين البال�شتيكية. ورغم  100% من اللقيم لكي يتم  ما ن�شبته 

وحدة البويل بروبلني ب�شكل كامل، اإال اأن جميع االأدوات ومتديدات املوا�شري متوفرة يف حال ظهرت احلاجة للتزويد بلقيم الربوبلني من مرافق اجلبيل �شيفرون 

ال�شمالية م�شاعب  االأر�س  الواقعة يف  امليتاث�شي�س  اإ�شافية بتزويد الربوبلني من اجلبيل �شيفرون فيليب�س يف حال واجهة وحدة  فيليب�س.  وهذا يوفر مرونة 

ت�شغيلية، اأو اإذا كان ت�شغيل وحدة االيثلني مبعدل منخف�س.

ومن خالل هذه املعطيات، فاإن بع�س اخلدمات العامة والبنية التحتية واخلدمات �شتكون م�شرتكة بني م�شروع ال�شعودية للبوليمرات واملرافق املوجودة لكل من 

�شيفرون فيليب�س ال�شعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س مما �شيفيد بزيادة فعالية الت�شغيل وتوفري مبالغ طائلة. 

مياه البحر والتبريد

يتكون نظام التربيد من دائرة مغلقة من املاء العذب تقوم بتربيد اأجزاء امل�شروع ثم تنتقل احلرارة من دائرة املاء العذب اإىل دائرة مياه البحر داخل نظام برج 

التربيد الذي يقع يف اجلزء ال�شمايل من امل�شروع و يتم جتديد مياه البحر عن طريق م�شخات جانبية موجودة يف اجلزء اجلنوبي الغربي من امل�شروع.

نظام معالجة الهواء

�شوف تكون �شواغط الهواء واالآالت املجففة بالهواء موجودة يف اجلزء اجلنوبي من امل�شروع لتوفري الهواء للم�شروع و�شوف تكون م�شتقلة عن م�شاريع �شيفرون 

ال�شعودية اجلبيل �شيفرون.

الطاقة الكهربائية

�شوف توفر ال�شركة ال�شعودية للكهرباء الطاقة الكهربائية الالزمة للم�شروع عن طريق خط جديد بقوة 230 األف فولت و�شوف يكون م�شتقل عن توليد الكهرباء 

يف م�شاريع �شيفرون ال�شعودية اجلبيل �شيفرون.

الخزانات

تقع اخلزانات اإىل جانب امل�شروع مبحاذاة وحدات املعاجلة والت�شنيع مما ي�شمح لها بالتكامل مع العمليات اليومية للم�شروع و �شوف يتم تخ�شي�س طاقه 

تخزينية حمددة خلدمة امل�شروع  لكل من اللقيم واملواد الو�شيطة املطلوبة للعمليات الروتينية واملنتجات التي �شوف يتم ت�شديرها وتوزيعها اأو �شحنها حمليا 

اأو دوليًا.
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موقع المشروع 423 

يقع م�شروع ال�شعودية للبوليمرات يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�شعودية. وبالنظر اإىل املوقع املجاور لـ�شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية و�شركة اجلبيل 

�شيفرون فيليب�س فاإن ال�شعودية للبوليمرات �شتتقا�شم بع�س املرافق امل�شرتكة مع �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س و�شتح�شل 

على  بع�س تيارات تغذية من �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س. ويتاألف م�شروع ال�شعودية للبوليمرات من الوحدات الت�شغيلية 

التالية:

االيثلني  66

ميتاث�شي�س 66

الهك�شني -661

) 66HDPE( البويل ايثلني

) 66PP( البويل بروبلني

) 66PS( البويل �شتايرين

وم�شنع  العاملي  احلجم  ذات  االيثلني  وحدة  من  و�شتتكون  ال�شمالية  باالأر�س  اإليها  ي�شار  اأر�س  على  تقع   1- والهك�شني  وامليتاث�شي�س   االيثلني  وحدات  اإن 

الهك�شني-1. 

وتقع وحدات امل�شتقات من البويل ايثلني عايل الكثافة والبويل بروبلني والبويل �شتايرين على االأر�س امل�شار اإليها باالأر�س اجلنوبية. ي�شاف اإىل ذلك اأن م�شروع 

ال�شعودية للبوليمرات �شوف ي�شمل على املرافق املو�شعة للربوبلني ومرافق الت�شدير/ ال�شحن ملنتجات البوليمر. كما اأن مرفق ومعدات التخزين املطلوبة متوفرة 

يف كل من االأر�س ال�شمالية واالأر�س اجلنوبية. 

إدارة المشروع 423 

�شوف ت�شغل �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية بخربتها الفنية الوا�شعة م�شروع ال�شعودية للبوليمرات مبوجب اتفاقية اإدارة وخدمات. و�شيتم ت�شغيل م�شروع 

ال�شعودية للبوليمرات مع مرافق �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س اإجماال كعملية ت�شغيل متكاملة وكمنظومة واحدة من اأجل 

توحيد م�شروفات الت�شغيل واالإدارة، وتتوقع ال�شعودية للبوليمرات حاليًا تنفيذ الهيكل الوارد يف هذه الن�شرة. 

اأن �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية �شتقدم معظم الدعم االإداري لل�شعودية للبوليمرات مبوجب اتفاقية االإدارة واخلدمات فاإنه يتوقع باأن حتتاج  ويف حني 

ال�شعودية للبوليمرات م�شتوى معني من االإ�شراف على بع�س االأن�شطة اليومية مبا يف ذلك م�شريات الرواتب وال�شيانة واخلدمات ونفقات اللقيم والنفقات 

الراأ�شمالية للم�شروع االأويل والنفقات الراأ�شمالية امل�شتقبلية والتعامل مع البنوك والتوظيف. اأما الرئي�س التنفيذي لل�شعودية للبوليمرات الذي يرجع اإىل جمل�س  

مديري ال�شعودية للبوليمرات، وهو رئي�س العمليات لل�شعودية للبوليمرات و�شيكون له ال�شالحية وم�شئول عن )1( القيام باالأعمال العادية لل�شعودية للبوليمرات 

ماعدا الذي يتم تفوي�شه لـ�شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية مبوجب اتفاقية االإدارة واخلدمات، )2( متثيل م�شالح ال�شعودية للبوليمرات كطرف يف اتفاقية 

االإدارة واخلدمات، و)3( رفع التقرير ملجل�س مديري ال�شعودية للبوليمرات. ويكون الرئي�س التنفيذي كذلك مفو�شًا بالعمل واملوافقة على النفقات كما حددها 

جمل�س مديري ال�شعودية للبوليمرات و�شمن احلدود املحددة يف خطة العمل ال�شنوية وامليزانية ال�شنوية. 

و�شيكون الرئي�س التنفيذي لل�شعودية للبوليمرات املوظف التنفيذي االأول والذي �شيقود فريق االإدارة التنفيذية العليا ،  املتكون  من مدير الت�شنيع ومدير ال�شوؤون 

املالية واالإدارية ومدير تخطيط العمل. كما اأن العمليات واخلدمات الفنية وال�شيانة ودعم التدريب �شيتم تقدميها من قبل �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية 

املعاجلة  عمليات  عن  م�شئولة  حمددة  ت�شغيل  اأق�شام  اإىل  اي�شًا  تنق�شم  �شوف  العمليات  وجمموعة  للبوليمرات  ال�شعودية  يف  الت�شنيع  ملدير  تقريرها  وترفع 

والبويل  ايثلني  والبويل  بروبلني  والبويل  اأوليفينات  البويل  م�شتقات  وحدات  اإىل  باالإ�شافة   1- االيثلني/الهك�شني  وحدات  ذلك  يف  مبا  للبوليمرات  لل�شعودية 

�شتارين. وباالإ�شافة اإىل مناطق املعاجلة، فاإن منظومة �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية املتكاملة �شتكون م�شئولة عن االإ�شراف على املرافق. 

و�شيدير مدير ال�شوؤون املالية واالإدارية يف ال�شعودية للبوليمرات العالقة مع موظفي تقنية املعلومات واملالية واإدارة احلريق وال�شالمة واالأمن واالإدارة )م�شرتيات، 

للبوليمرات  ال�شعودية  االأعمال يف  و�شتكون جمموعة تخطيط  ال�شعودية.  فيليب�س  �شيفرون  الب�شرية يف �شركة  واملوارد  العامة(  عقود، م�شتودعات واخلدمات 

م�شئولة عن التزويد والتوزيع والتخطيط التجاري والتحليل والتقارير االإدارية والتوقعات امل�شتقبلية لالأ�شواق وتطوير االأعمال )ال�شوق(. 
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ويتاألف موظفي �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س مما يقرب من 330 موظفًا و130 مقاوال. وعند اإكمال وبدء م�شروع ال�شعودية 

للبوليمرات �شيتم اإ�شافة ما يقرب من 600 موظف و 360 مقاواًل اإىل العدد احلايل من موظفي �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية. وكما كانت احلال مع �شركة 

اجلبيل �شيفرون فيليب�س، فاإن �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية تخطط ال�شتغالل موظفي العمليات احلاليني وموظفيها االإداريني، باالإ�شافة اإىل املرافق يف 

�شيفرون فيليب�س، لتطوير وتدريب املوظفني للمنا�شب الرئي�شية يف �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية املتو�شعة ومن اأجل حتقيق هذا الهدف قد مت نقل عدد من 

االأفراد الرئي�شيني اإىل فريق ادارة م�شروع ال�شعودية للبوليمرات. هذا التخطيط املتقدم يف التدريب والتطوير �شوف ي�شاعد على �شمان ال�شالمة والت�شغيل 

الفعال الأ�شول م�شروع ال�شعودية للبوليمرات حاملا يتم اجناز االأعمال امليكانيكية. 

استراتيجية التسويق 424 

يعتزم مالك ال�شعودية للبوليمرات اإن�شاء �شركة توزيع ال�شعودية للبوليمرات “�شركة التوزيع” و�شوف توؤ�ش�س �شركة التوزيع لبيع وتخزين واملحافظة على جودة 

املنتجات. وجميع املنتجات املنتجة من قبل ال�شعودية للبوليمرات �شيتم نقلها مبا�شرة ب�شعر يحدد على اأ�ش�س جتارية اإىل �شركة التوزيع. وتكون �شروط الدفع 

االآجل املمنوحة من قبل ال�شعودية للبوليمرات اإىل �شركة التوزيع متوافقة مع ممار�شات ال�شوق وب�شروط دفع ت�شل اإىل معدل 60 اإىل 90 يومًا. 

ويف هذا اخل�شو�س، فاإن �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز )CPCIS( �شتقدم الدعم الت�شويقي ل�شركة التوزيع بناًء على عمولة حمددة. و�شتوؤ�ش�س 

عالقة وكالة بني �شركة التوزيع و�شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز على االأ�ش�س التالية: 

وكالة غري ح�شرية للبيع يف ال�شرق االأو�شط  66

وكالة ح�شرية للمبيعات الدولية  66

وتباع منتجات السعودية للبوليمرات عبر القنوات التالية: 
ال�شوق املحلي  66

�شوق ال�شرق االأو�شط  66

االأ�شواق العاملية 66

السوق المحلي 

�شوف تكون ال�شعودية للبوليمرات م�شئولة يف االأ�شا�س عما يلي: 

املنتجات امل�شتهلكة داخليًا �شمن ال�شعودية للبوليمرات.  66

املنتجات املباعة اإىل �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س.  66

املنتجات املباعة اإىل اي عميل داخل اململكة العربية ال�شعودية.  66

سوق الشرق األوسط 

�شتتم تغطية اأ�شواق ال�شرق االأو�شط من قبل �شركة التوزيع. و�شيكون ل�شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز )CPCIS( وكالة غري ح�شرية مع ال�شعودية 

االأو�شط  ال�شرق  يف  التوزيع  �شركات  خالل  من  للبوليمرات  ال�شعودية  منتجات  ببيع  التوزيع  ل�شركة  تتيح  �شوف  الوكالة  هذه  البيع.  جهود  لدعم  للبوليمرات 

 .)CPCIS( باالإ�شافة اإىل �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز

األسواق الدولية 

�شتقوم �شركة التوزيع بخدمة االأ�شواق العاملية. و�شيكون ل�شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز )CPCIS( وكالة ح�شرية من موزع ال�شعودية للبوليمرات 

لتوزيع هذه املنتجات. وهذا �شوف ي�شمن باأن تدخل �شركة التوزيع االأ�شواق الدولية مع اال�شتفادة من قاعدة عمالء �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز 

)CPCIS( الدولية الوا�شعة. 

ووفقًا التفاقية مبيعات ال�شعودية للبوليمرات وخماطر االئتمان املربمة بني ال�شعودية للبوليمرات و�شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز فاإن �شيفرون 

فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز )CPCIS( �شوف ت�شمن لل�شعودية للبوليمرات، وفق �شروط معينة: 

دفع �شركة التوزيع املبالغ امل�شتحقة يف حينها لل�شعودية للبوليمرات فيما يتعلق مبنتجاتها والتي ي�شتلمها موزع ال�شعودية للبوليمرات مبوجب اتفاقية  66

التوزيع الرئي�شية لل�شعودية للبوليمرات.

ال�شراء ب�شعر ال�شوق الأي من منتجات ال�شعودية للبوليمرات والتي )اأ( مل ت�شتلمها �شركة التوزيع، اأو )ب( مل يتم بيعها مبا�شرة من قبل ال�شعودية  66

للبوليمرات يف اململكة العربية ال�شعودية. 
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شحن المنتج والتسليم  424 

�شيتم نقل كل من منتجات البويل ايثلني والبويل بروبلني والبويل �شتايرين اإىل الدمام اأو جدة ل�شحنها اإىل اأ�شواق العامل. و�شيتم ا�شتخدام االإنتاج من الهك�شني 

-1 يف اإنتاج البويل ايثلني مب�شروع ال�شعودية للبوليمرات و�شيتم ت�شويق الكميات الفائ�شة اإىل منتجي البويل ايثلني االآخرين يف اململكة العربية ال�شعودية. 

التأمين 427 

مشروع السعودية للبوليمرات – التأمين خالل فترة اإلنشاء: 

�شيكون التاأمني على ال�شعودية للبوليمرات وفق القوانني واالأنظمة ال�شعودية. وقد مت تاأمني ال�شعودية للبوليمرات خالل فرتة االإن�شاء لدى ال�شركة ال�شعودية 

الفرن�شية للتاأمني التعاوين واملعروفة كذلك  )بـاأليان�س ال�شعودي الفرن�شي(. وقد اأعادت األيان�س ال�شعودي الفرن�شي التاأمني على جزء كبري من املخاطر لدى 

�شركات اعادة التاأمني الدولية . ومن املتوقع اأن جتري ترتيبات مماثلة لفرتة الت�شغيل �شواًء كان ذلك لدى األيان�س ال�شعودي الفرن�شي اأو غريهم من املوؤمنني 

املرخ�س لهم يف اململكة العربية ال�شعودية. 

واعتبارًا من االول من ابريل 2008م وحتى تاريخ اإجناز امل�شنع كما هو حمدد يف عقود االأعمال الهند�شية وامل�شرتيات واالإن�شاءات ذات ال�شلة ح�شلت ال�شعودية 

للبوليمرات على التاأمني التايل للم�شروع: 

للم�شاريع من هذا  واملعتادة  العادية  والقيود  اال�شتثناءات  وفق  1 . – للم�شروع  املادية  اخل�شائر  اأو  االأ�شرار  من  املخاطر  يغطي جميع  االإن�شاء  على  تاأمني 

النوع. 

تاأمني �شد م�شئولية الغري يغطي جميع العمليات الت�شغيلية مبا يف ذلك امل�شئولية التعاقدية، وامل�شئولية عن املنتجات، والتلوث املفاجئ والعار�س. 2 .

و�شوف يطلب من مقاويل عقود االأعمال الهند�شية وامل�شرتيات واالإن�شاءات:

التاأمني على تعوي�س العمال اأو نظام م�شابه يغطي موظفي املقاول.  66

تاأمني �شد م�شئولية الغري يغطي م�شئولية املقاول النا�شئة عن اإن�شاء امل�شروع.  66

مشروع السعودية للبوليمرات – تأمين مرحلة التشغيل

يبداأ من تاريخ اإجناز امل�شنع اأو من تاريخ  انق�شاء التاأمني خالل فرتة االإن�شاء، وتعتزم ال�شعودية للبوليمرات يف احل�شول على التاأمني التايل: 

ال�شرر للممتلكات )مبا يف ذلك تعطل االآليات واملعدات( 66

انقطاع العمل 66

م�شئولية الغري  66

التاأمني ح�شبما يتطلبه القانون  66

تاأمني �شد ال�شرر الناجت عن االإرهاب عن طريق �شركات تاأمني منا�شبة، ح�شب املتوفر يف �شوق التاأمني التجاري لكي يغطي ال�شرر للممتلكات ح�شب  66

ال�شروط املتاحة للم�شاريع من الطبيعة ذاتها يف اململكة العربية ال�شعودية. 

البيئة والسالمة 422- 

اأخذت ال�شعودية للبوليمرات يف احل�شبان امل�شئولية البيئية وال�شحية. 

البيئة: 

اإن ت�شميم م�شروع ال�شعودية للبوليمرات ي�شتخدم املعايري النظامية للهيئة امللكية للجبيل وينبع  والهيئة العربية ال�شعودية العليا لالأمن وال�شالمة ال�شناعية. 

وي�شاف اإىل ذلك فاإن ت�شميم م�شروع ال�شعودية للبوليمرات �شوف ياأخذ بعني االعتبار �شالمة العمال واملجتمع واحلفاظ على البيئة. و�شوف تقوم ال�شعودية 

ال�شعودية  م�شروع  فاإن  ال�شيا�شة  هذه  ولدعم  والبيئة.  وال�شالمة،  ال�شحة،  لتحمي  اأخالقية  معايري  وعلى  اجتماعية  مب�شوؤولية  الت�شغيل  بعمليات  للبوليمرات 

للبوليمرات �شوف: 

تدمج ال�شالمة وال�شحة واحلماية البيئية يف كل جمال من اأن�شطة العمل.  66

تلتزم بجميع قوانني اأو اأنظمة ال�شالمة واحلريق وال�شحة والبيئة.  66

تتبع املعايري ذات ال�شلة واملمار�شات الهند�شية املمتازة ومبادئ اإدارة املخاطر للقيام باأن�شطة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية يف مراعاة ال�شالمة واحلماية  66

�شد احلريق وال�شحة والبيئة ب�شكل م�شئول. وينطبق هذا بالتحديد على ت�شميم واإن�شاء املرافق اجلديدة اأو التعديالت على القائم منها.



46

السالمة 

�شيتم و�شع خطة اإدارية لل�شالمة و�شوف ت�شم املعايري التنظيمية للهيئة امللكية للجبيل وينبع والهيئة العربية ال�شعودية العليا لالأمن وال�شالمة ال�شناعية. 

الت�شغيلية ل�شيفرون فيليب�س كيميكال والتي ت�شمل االإر�شادات ال�شارمة لل�شحة  اإدارة عمليات يحتوي على املبادئ  اإتباع نظام  للبوليمرات  ال�شعودية  وتتوقع 

التفتي�س  االآمن،  الت�شغيل  واإجراءات  وتخفيفها،  الت�شغيل  وخماطر  للمخاطر  تقييمًا  فيليب�س  �شيفرون  عمليات  اإدارة  نظام  ي�شمل  و�شوف  والبيئة.  وال�شالمة 

االإجراءات  وتوثيق  احلوادث  يف  والتحقيق  االأخطار،  عن  واالإبالغ  الطبية،  والرقابة  العام  ال�شحي  االأداء  ومراقبة  وال�شحة،  بال�شالمة  املتعلقة  واملعاينات 

الت�شحيحية، وبرامج التحفيز، وتدريب املوظفني، ومعدات احلريق وال�شالمة، واإجراءات اال�شتجابة للطوارئ، والتوعية بال�شالمة، ومتارين التنقل يف املوقع 

عند وقوع احلوادث الكارثية، و�شوف ت�شمل كذلك توثيق التدريب والتقارير االإح�شائية عن احلوادث. 

وخالل ت�شميم واإن�شاء امل�شنع �شيتم �شراء جميع املعدات وتركيبها لتتوافق مع معايري ال�شالمة الدولية للتكرير و البرتوكيماويات. 

و�شيقوم فريق من اخلرباء من �شيفرون فيليب�س ومهند�شني متعاقدين با�شتعرا�س مكثف لت�شميم العملية واالإجراءات املبا�شرة للحد من املخاطر على �شالمة 

العملية. و�شيكون مطلوبًا من جميع املقاولني تطوير وتنفيذ برنامج �شالمة كامل ل�شالح موظفيهم ومقاوليهم من الباطن. 

جميع املواد الغري مرغوب بها حتول اىل وقود ي�شتخدم يف ت�شخني املفاعالت ، و بالن�شبة لبع�س املواد ال�شارة والتي ال ميكن االإ�شتفاده منها فيتم حرقها عن 

طريق نظام االحرتاق . تعتمد طاقة االحرتاق على حجم مايتم توليدة اأثناء عمليات الت�شنيع واخلوا�س الطبيعية لالنبعاثات واحليز املتاح لالحرتاق . نظام 

االحرتاق الكلى يجب ان يتاألف من اأكرث من نظام احرتاق فردي من اأجل ف�شل الت�شريفات واالنبعاثات املحتملة واحل�شول على ت�شميم جمدي اقت�شاديًا 

وبتكاليف معقولة.

العالمات التجارية وبراءات االختراع  4222 

اأي عالمات جتارية م�شجلة وال براءات اخرتاع با�شمها، ولكن ال�شركات التابعة �شت�شتفيد بقدر كبري من حمفظة امللكية الفكرية اخلا�شة  ال متتلك ال�شركة 

ب�شيفرون فيليب�س، وذلك من خالل الرتاخي�س والعقود بهذا اخل�شو�س. متتلك �شيفرون فيليب�س حاليًا اأكرث من 2.500 براءة اخرتاع حملية ودولية. 

ومن خالل عقد ا�شتخدام التقنية بني ال�شركة و امل�شروع فاإن تكلفة ا�شتخدام العالمات التجارية والرباءات �شوف ت�شاف اإىل امل�شروع.

البحث والتطوير  4222 

نظرًا لكون �شيفرون فيليب�س �شريك رئي�شي يف امل�شروع، �شوف ت�شتفيد ال�شعودية للبوليمرات من البحوث والتقنية الرئي�شة اخلا�شة ب�شيفرون فيليب�س والتي 

ال�شركة  تدفع  ف�شوف  لل�شركة  اإال يف حالة طلب بحث خا�س  والكيميائيني من غري مقابل  املهند�شني  ويدعمها فريق من  البحوث  يقودها علماء يف جماالت 

تكاليف الدرا�شة والبحث. ويعمل لدى �شيفرون فيليب�س يف الوقت الراهن قرابة 330 من العلماء والباحثني واملهند�شني املتفرغني لتقدمي االبتكارات واإجناز 

االخرتاعات، وذلك يف مراكز البحوث ال�شتة التابعة لها وهي:

( بارت ل�شفيل، اأوكالهوما. 66BRTC( - مركز بارت ل�شفيل للبحوث والتقنية

( كنج وود، تك�شا�س. 66KTC( - مركز كنج وود للتكنولوجيا

(  ماريتا، اأوهايو. 66MTC( - مركز ماريتا للتقنية والبحوث

(  اأوراجن، تك�شا�س. 66OTC( - مركز اأوراجن للتقنية

( �شنغافورة. 66PCDC( - مركز تركيب وتطوير املنتجات البال�شتيكية

خمترب تي�شنديرلو ل�شبط اجلودة - ت�شينديرلو، بلجيكا 66

أدارة المخاطر  4222 

حددت  وقد   .3 �س  الن�شرة  هذه  من  باملخاطر  اخلا�س  الق�شم  يف  واملحددة  التابعة  ال�شركات  باأعمال  املرتبطة  للمخاطر  مدركة  للبوليمرات  ال�شعودية  اإَن 

ال�شعودية للبوليمرات هذه املخاطر بالتعاون مع �شيفرون فيليب�س  بناء على خربة االأخرية يف تطوير وت�شغيل م�شانع اأخرى للبرتوكيماويات وعلى فهمها ل�شوق 

البرتوكيماويات. وتعتقد ال�شعودية للبوليمرات  اأن باإمكانها وبالتعاون مع �شيفرون فيليب�س تطبيق عمليات الإدارة املخاطر والتعامل معها حيث تدعو احلاجة، 

وذلك بو�شع خطط معاجلة وعمل، مبنَية على فر�شيات يتم تطويرها بجهد م�شرتك.
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تمويل المشروع 4222 

تكلفة المشروع والتمويل  222222 

تبني اجلداول اأدناه تكاليف امل�شروع التقديرية وم�شادر التمويل مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات خالل فرتة االأعمال الهند�شية واالإن�شاء املجدولة الإجناز م�شروع 

ال�شعودية للبوليمرات. اإن موعد اإجناز م�شروع ال�شعودية للبوليمرات هو 31 دي�شمرب 2011م.

استخدامات التمويل 222222 

استخ امات التمويل د 34) لو ج

الن�شبة املئوية   % اآالف الرياالت اال�شتخدام 

16.361.52478.63االأ�شول الراأ�شمالية )العقود الهند�شية، امل�شرتيات، و االإن�شاءات(

318.9711.53ر�شوم متويل وتعهد 

1.765.5968.49فوائد بنكية على القرو�س اأثناء االإن�شاء 

587.8252.82احتياطي خدمة الديون 

471.9112.27ح�شاب االإيرادات 

37.5000.18ح�شاب خم�ش�س ال�شريبة 

48.1480.23اقتطاع �شريبي - قبل انتهاء تنفيذ امل�شروع

1.216.9555.85راأ�س املال العامل

20.808.429100.00اإجمايل اال�شتخدامات 

االأ�شول الراأ�شمالية حتتوي على م�شروفات التكاليف الهند�شية و االإن�شائية ، و راأ�س املال العامل �شوف ي�شتخدم يف متويل التكاليف الت�شغيلية يف االأ�شهر االأوىل 

من بداية الت�شغيل . ر�شوم متويل وتعهد �شوف يغطي الدفعات االأوىل ل�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي وبنك ال�شادرات االأمريكي و �شندوق اال�شتثمارات 

العامة وكذلك البنوك التجارية.  فوائد بنكية يف فرتة االإن�شاء وهي مامتثل العموالت البنكية على القرو�س والت�شهيالت . احتياطي خدمة الديون وهي العموالت 

البنكية على القرو�س والت�شهيالت يف فرتة ال�شهور االأوىل من اكتمال امل�شروع . ح�شاب االإيرادات �شوف ي�شتخدم يف تكاليف ال�شيانة يف فرتة بداية امل�شروع . 

ح�شاب االقتطاع ال�شريبي و الزكاة �شوف ي�شتخدم يف دفع م�شتحقات الزكاة

مصادر التمويل 222222 

مصادر التمويل د 35) لو ج

الن�شبة املئويةاآالف الرياالت امل�شادر 

التمويل الراأ�شمايل والقرو�س التالية اال�شتحقاق•
7.350.00035.32

1.200.0005.77�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي 

3.000.00014.42�شندوق اال�شتثمارات العامة 

7.045.92933.86بنوك جتارية 

)US EXIM( 2.212.50010.63بنك ال�شادرات االأمريكي

13.458.42964.68جمموع الديون

20.808.429100.00جمموع امل�شادر 

�شايف   كح�شيلة  وذلك  �شعودي  ريال  مليون   4777،5 قدره  اجمايل  مببلغ  برتوكيم  الطرفني،  قبل  من  الراأ�شمالية  امل�شادر  طريق  عن  التمويل  يتم  •�شوف 
متح�شالت االكتتاب و�شيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات مببلغ اجمايل قدره 2572،5 ريال �شعودي وبالتايل �شيكون جمموع التمويل االآتي عن طريق 

امل�شادر الراأ�شمالية 7350 مليون ريال �شعودي.

وجتدر االأ�شاره اىل انه قد مت �شخ مبلغ 1470 مليون ريال �شعودي مابني راأ�س مال مبا�شر يف ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات وقرو�س م�شاندة و�شيتم �شخ الباقي 

وقدره 5880 مليون ريال �شعودي على  مراحل عطفا على احتياج امل�شروع للتمويل.
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)US EXIM( تمويل بنك الصادرات األمريكي

اأبرم بنك ال�شادرات االأمريكي اتفاقية لتقدمي �شمانات مالية مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات مببلغ 2.212 مليون ريال �شعودي وذلك للح�شول على قرو�س 

اإ�شافية من البنوك التجارية . يبداأ تاريخ ال�شداد من الربع الثاين من العام 2012 م وينتهي يف نهاية الربع الرابع من العام 2021 م . 

صندوق التنمية الصناعية السعودي

اأبرم �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي اتفاقية متويل بتاريخ 1429/11/27 هـ مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات مببلغ 1.200 مليون ريال �شعودي . تبداأ عملية 

ال�شداد يف الربع الرابع من العام 2013 م وتنتهي يف نهاية الربع الثاين من العام 2020 م .

صندوق االستثمارات العامة 

اأبرم �شندوق اال�شتثمارات العامة اتفاقية متويل بتاريخ 1429/12/26 هـ مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات مببلغ 3000 مليون ريال �شعودي . يبداأ ال�شداد يف الربع 

الثاين من العام 2013 م وينتهي يف نهاية الربع الرابع من العام 2019 م .

البنوك التجارية 

اأبرمت جمموعة من البنوك ال�شعودية واالإقليمية والدولية اتفاقية متويل يف �شهر اأبريل من العام 2008 م هـ مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات مببلغ 7.046 مليون 

ريال �شعودي. تاريخ بداية ال�شداد �شوف يكون يف الربع الثاين من العام 2012م وتنتهي يف نهاية الربع الرابع من 2021 م 

القرلض د 36) لو ج

تاريخ االإنتهاء من ال�شدادتاريخ بداية ال�شدادقيمة االأقرا�س )ماليني الرياالت(املقر�س

الربع الرابع 2021مالربع الثانى  2012م7.046البنوك التجارية )حملية ودولية(

الربع الرابع 2021مالربع الثانى  2012م2.212بنك ال�شادرات االأمريكي

الربع الرابع 2019مالربع الثانى  2013م3.000�شندوق االإ�شتثمارات العامة ال�شعودي

الربع الثاين 2020مالربع الرابع 2013م1.200�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

جدول املبالغ امل�شتخدمة للت�شهيالت حتى تاريخ 31 مار�س 2009م باأالف الرياالت

المبالغ المستخ مة للتسهيالت د 37) لو ج

اإجمايل القرو�س غري م�شمون برهنم�شمون برهن

والت�شهيالت امل�شتخدمة

اإجمايل القرو�س 

والت�شهيالت املعلنة

1.200.000•�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي
01.200.000

3.000.000615.0003.000.000�شندوق اال�شتثمارات العامة

7.046.0002.831.0007.046.000بنوك جتارية

)US EXIM( 2.212.000460.5002.212.000بنك ال�شادرات االأمريكي

7.350.0001.462.0007.350.000التمويل الراأ�شمايل والقرو�س تالية االإ�شتحقاق

1.200.0019.608.0005.369.00020.808.000جمموع املبالغ

• رهن ممتلكات امل�شروع ل�شالح �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي كما ن�شت اتفاقية التمويل

تقدر التكاليف االإجمالية لتطوير م�شروع ال�شعودية للبوليمرات حاليًا بحوايل 20.808 مليون ريال �شعودي، �شيتم متويل 35% )7.350 مليون ريال �شعودي( 

منها من خالل م�شادر راأ�شمالية و65% )13.458 مليون ريال �شعودي( بوا�شطة الديون.  وجتدر االإ�شارة اإىل اأن 22.5 مليون ريال �شعودي �شي�شتخدم للر�شوم 

وم�شاريف الطرح، مبا يف ذلك ر�شوم امل�شت�شار املايل ومدير االكتتاب وامل�شت�شارين القانونيني للطرح وامل�شت�شار القانوين ملتعهد التغطية واملحا�شب القانوين 

وم�شت�شار ال�شوق باالإ�شافة اإىل م�شاريف تعهد التغطية وامل�شاريف االأخرى املت�شلة بالطرح،و�شيتم �شدادها من متح�شالت االكتتاب.
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التزام بالتمويل عن طريق المصادر الرأسمالية  222222 

�شوف تقدم 35% من تكاليف م�شروع ال�شعودية للبوليمرات من م�شادر راأ�شمالية، علما باأن امل�شادر الراأ�شمالية ت�شري اإىل االأنواع التالية من التمويل: 

لقد مت �شخ 93.75 مليون ريال من برتوكيم و93.75 مليون ريال من �شيفرون فيليب�س لكي يتم تاأ�شي�س �شركة ال�شعودية للبوليمرات براأ�س مال 187.5. 1 

مليون ريال �شعودي .

%  ، حيث �شيكون حم�شلة  بعد االكتتاب �شوف ت�شخ برتوكيم مبلغ 80.21 مليون ريال لكي ترفع ح�شتها من 50% يف م�شروع ال�شعودية للبوليمرات اىل 65. 2

جمموع راأ�س املال املدفوع 267.7 مليون ريال .

برتوكيم قدمت حتى االآن 641.25. 3 مليون ريال كقرو�س م�شاندة )بدون عمولة( وكذلك �شيفرون فيلب�س قدمت نف�س املبلغ . حم�شلة القرو�س امل�شاندة 

الكلية حاليا 1.282.5 مليون ريال . بعد االكتتاب �شوف ت�شخ برتوكيم 547.1 مليون ريال كقرو�س م�شاندة حتى ترفع ن�شبتها يف متلك امل�شروع من %50 

اىل 65% وتكون حم�شلة القرو�س امل�شاندة باالإجمايل 1.829.6 مليون ريال .

 / % بعد ذلك، �شيقوم ال�شركاء بتمويل باقي ح�ش�شهم يف ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات، ب�شكل تدريجي، وبنف�س التوزيع التنا�شبي مللكيتهم )برتوكيم 65. 4

�شيفرون 35%(، مابني متويل راأ�شمايل وقرو�س م�شاندة، اإىل ان يتم الوفاء الكامل بالتمويل، والبالغة قيمته 7.350 مليون ريال .

قرو�س م�شاندة )بعمولة( من الراعني �شركة �شيفرون فيليب�س العربية و املجموعة ال�شعودية مببالغ مت�شاوية كافية لتمويل التكاليف الزائدة  للم�شروع  5 .

والتي مل متول من قبل امل�شادر الراأ�شمالية ال�شابق ذكرها اأو من الدين. ويحق لبرتوكيم، ولكن دون التزام منها، امل�شاركة يف اإعطاء القرو�س امل�شاندة 

الإعطاء  ال�شناعي  لال�شتثمار  ال�شعودية  واملجموعة  العربية  فيليب�س  �شيفرون  �شركة  التزامات  مت�شاوي  ب�شكل  �شتخف�س  والتي  التكلفة،  زيادات  لتغطية 

قرو�س م�شاندة لتغطية زيادات التكلفة. 

االإيرادات املح�شلة من عمليات م�شروع ال�شعودية للبوليمرات وامل�شتخدمة لتغطية تكاليف امل�شروع اإىل حني اإجناز م�شروع ال�شعودية للبوليمرات.  6 .

اأ�شدرت برتوكيم خطاب اعتماد مقوم بالدوالر جلميع املقر�شني بقيمة 2812.5 مليون ريال )750. 7 مليون دوالر(. و�شوف يتم الغاء هذا االإعتماد حال 

اكتمال متويل راأ�س مال برتوكيم بالكامل .
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متحصالت االكتتاب  8 

تقدر املتح�شالت االإجمالية لالكتتاب بـ 2.400.000.000 مليون ريال �شعودي منها 22.5 مليون ريال �شعودي تخ�ش�س للر�شوم وم�شاريف الطرح، مبا يف 

ذلك ر�شوم امل�شت�شار املايل ومدير االكتتاب وامل�شت�شارين القانونيني للطرح وامل�شت�شار القانوين ملتعهد التغطية واملحا�شب القانوين وم�شت�شار ال�شوق باالإ�شافة 

اإىل م�شاريف تعهد التغطية وامل�شاريف االأخرى املت�شلة بالطرح. 

�شوف ت�شتخدم متح�شالت االكتتاب لتمويل ح�شة برتوكيم يف ال�شعودية للبوليمرات ولتمويل م�شاريف برتوكيم خالل مرحلة اإن�شاء امل�شروع. و�شوف تكون 

ال�شعودية للبوليمرات مملوكة من قبل برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية التي تقوم بت�شغيلها �شيفرون فيليب�س ال�شعودية. و�شيكون تكلفة م�شروع ال�شعودية 

للبوليمرات 20.808 مليون ريال �شعودي مبا فيها تكاليف عقود االإن�شاء وتكلفة التطوير وتكاليف التمويل خالل فرتة االإن�شاء وامل�شاريف الطارئة. ومن املتوقع 

اأن تغطي معظم تكاليف امل�شروع بن�شبة 35% )7.350 مليون ريال �شعودي( من امل�شادر الراأ�شمالية و65% )13.458 مليون ريال �شعودي(  �شيتم متويله من 

خالل قرو�س من موؤ�ش�شات حكومية و�شبه حكومية وبنوك جتارية �شعودية ودولية كما هو مو�شح يف �س47
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سياسة توزيع األرباح 9 

تنوي برتوكيم  توزيع اأرباح على امل�شاهمني بهدف رفع م�شتوى القيمة اال�شتثمارية مل�شاهمتهم يف ال�شركة وذلك بناء على اأرباح برتوكيم وو�شعها املايل وحالة 

ال�شوق واملناخ االقت�شادي العام وغري ذلك من العوامل، مبا يف ذلك قيود طبقا للنظام االأ�شا�شي لل�شركة، وكذلك اأي اعتبارات قانونية ونظامية اأخرى. و�شوف 

توزع االأرباح بالريال ال�شعودي.

وبالرغم من اأن برتوكيم تعتزم توزيع االأرباح على امل�شاهمني، اإال اأن برتوكيم ال تعطي اأي تاأكيد بدفع تلك االأرباح اأو اأي تاأكيد ب�شاأن قيمة االأرباح التي تنوي 

واردة يف عقود  معينة  قيود  اإىل  امل�شروع   اكتمال  بعد  االأرباح  توزيع  ويخ�شع  امل�شروع  اإمتام  قبل  اأرباح  اأي  توزيع  يتم  ولن  ال�شنوات.  �شنة من  اأي  توزيعها يف 

التمويل.

و�شيحق الأ�شحاب االأ�شهم املطروحة لالكتتاب، احل�شول على اأرباح معلنة من برتوكيم من تاريخ بداية االكتتاب العام يف اأ�شهم االكتتاب وخالل ال�شنوات املالية 

�لتالية. 
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القوائم المالية  10 
إقرارات مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية

يقر اأع�شاء جمل�س االإدارة ما يلي: املعلومات املالية التي قدمت يف هذه الن�شرة قد ا�شتخرجت بدون اأي تعديل جوهري من القوائم املالية املراجعة  66

من مراجعي احل�شابات

اإن القوائم املالية املراجعة قد مت اإعدادها وفقَا للمعايري املحا�شبية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.  66

مل يحدث اأي تغيري جوهري �شلبي يف املركز املايل لبرتوكيم منذ اإ�شدار البيانات املالية االأخرية املراجعة من مراجعي احل�شابات. 66
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المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  11 

لمحة تاريخية عن المجموعة 2222 

تاأ�ش�شت املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي ك�شركة م�شاهمة �شعودية وفقا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية ومبوجب ال�شجل التجاري رقم 

1010139946 ال�شادر يف مدينة الريا�س بتاريخ 1416/08/10هـ املوافق 1996/01/01م(. 

يبلغ اإجمايل راأ�س مال املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي 4.500.000.000 ريال �شعودي موزعة على 450.000.000 �شهم عادي بقيمة ا�شمية قدرها 

10 رياالت لل�شهم الواحد. 

يف  املتقدمة  البرتوكيماوية  لل�شناعات  قوية  قاعدة  اإر�شاء  يف  الرائدة  ال�شناعية  املجموعات  اأكرب  من  واحدة  الراهن  الوقت  يف  ال�شعودية  املجموعة  تعترب 

اململكة العربية ال�شعودية والتي حتتاج اإىل راأ�س مال عايل. و�شوف تعمل املجموعة ال�شعودية على توفري املواد اخلام الالزمة لل�شناعات االأخرى املعتمدة على 

منتجاتها ب�شعر تناف�شي. ومن �شاأن ذلك اإيجاد الفر�س وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�س واال�شتثمار يف االأعمال التجارية املربحة واالآخذة باالت�شاع يف جمال 

�لبرتوكيماويات. 

ومتلك املجموعة ال�شعودية 50% من اأ�شهم �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية و �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س، وكل منهما �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة قائمة 

وم�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية. 

المساهمون 2222 

املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي هي �شركة م�شاهمة عامة متداولة يف �شوق االأ�شهم ال�شعودية منذ �شهر فرباير 2004م. واالأطراف التالية هم ابرز 

امل�شاهمني يف ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة:- 

.% المساهمون الذين تزي  ملكيتهم عن 5د 38) لو ج

راأ�س املال )ماليني الرياالت(ن�شبة امللكية %عدد االأ�شهم )باملاليني(امل�شاهمون

10.6477%47.7املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد

6.3283.5%28.35علي عبد اهلل اإبراهيم اجلفايل

امل�شدر: املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي 

رسالة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 2222 

تطوير وتعزيز القاعدة ال�شناعية يف اململكة العربية ال�شعودية يف جمال �شناعة البرتوكيماويات على وجه اخل�شو�س. والعمل على اإعطاء الفر�شة املنا�شبة 

للقطاع اخلا�س للدخول يف �شناعات اأخرى با�شتخدام ال�شناعات البرتوكيماوية. 

مشاريع الرعاة )شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس) 2222

شركة شيفرون فيليبس السعودية  222222 

�شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية هي �شركة متلكها كل من املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات بن�شبة 

50% لكل منهما. 

ويبلغ راأ�س مال �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية 655 مليون ريال �شعودي وتعمل مبوجب ال�شجل التجاري رقم 2055003839 ال�شادر يف مدينة اجلبيل بتاريخ 

1417/02/22هـ املوافق )1996/7/8م(. 

تعترب �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية  اأول ا�شتثمار رئي�شي للقطاع اخلا�س يف ال�شناعات االأ�شا�شية يف اململكة العربية ال�شعودية. 

با�شرت �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية عملياتها التجارية يف �شهر يناير 2000م. وبا�شتخدام ال�شركة لتقنية اأروماك�س® اخلا�شة ب�شركة �شيفرون فيليب�س. 

مادة  الإنتاج  اأكرب  ب�شكل  البنزين  مادة  معاجلة  وتتم  تكلفة.  باأقل  البنزين  تنتج  التي  العاملية  ال�شركات  من  واحدة  ال�شعودية  فيليب�س  �شيفرون  �شركة  تعترب 

ال�شيكلوهك�شان من خالل مزجها مع الهيدروجني الذي تنتجه وحدة تكنولوجيا اأروماك�س. 
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وقامت �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية باإجراء تو�شعة لعملياتها لزيادة القدرات الت�شغيلية لل�شركة )م�شروع تو�شعة �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية( ورفعت 

طاقتها االإنتاجية من البنزين من 500 اإىل 835 األف طن �شنويا. 

  )II( ويرجع �شبب الزيادة يف اإنتاج البنزين اإىل توفر مادة لقيم اإ�شافية باالإ�شافة اإىل تنفيذ تو�شعة االأروماك�س والتح�شني للمواد الناجتة واملرتبطة مع املحفز

قابلة  للمحفز  حياة  دورات  على  وللمحافظة  ال�شعودية.  فيليب�س  �شيفرون  �شركة  لدى  الرئي�شية  املعاجلة  وحدات  تو�شيع  على  لتقنية اأروماك�س-® والقدرة 

للمناف�شة �شيتم اإ�شافة مفاعل �شابع من تكنولوجيا اأروماك�س® لوحدة الت�شنيع مع بع�س التعديالت والتح�شينات على بع�س معدات العمل التي يتم اختيارها. 

الق رات التشغيلية لشيفرلن فيليبس السعودية د 39) لو ج

ما بعد التو�شعةقبل التو�شعةالقدرة الت�شيغلية ل�شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية، األف طن يف ال�شنة

500835البنزين

290290مادة ال�شايكلوهك�شان

385804مزيج وقود املحركات 

�شوف يتم بيع وقود املحركات والبنزين داخل منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي بينما �شي�شتمر ت�شدير مادة ال�شيكلوهك�شان لبيعها يف البلدان االأوروبية يف 

املقام االأول. 

ت�شتخدم  �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية ب�شكل مبا�شر نحو 170 موظفا وتتعاقد مع 90 موظفا اآخرين بدوام كامل. وتلتزم �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية 

مبوا�شلة عملية ال�شعودة لزيادة عدد ال�شعوديني العاملني يف من�شاآتها حيث تبلغ ن�شبة ال�شعوديني بني املوظفني يف الوقت احلا�شر 72% من جمموع العاملني. 

وللم�شنع حاليا �شجل ممتاز يف جماالت االإنتاج واملحافظة على البيئة وال�شالمة العامة. وت�شنف الهيئة امللكية للجبيل وينبع �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية 

كمجموعة �شناعية رائدة يف االمتثال ل�شالمة البيئة وال�شالمة العامة. 

شركة الجبيل شيفرون فيليبس  222222 

�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة براأ�س مال يبلغ 300.000.000 مليون ريال وتعمل مبوجب �شجل جتاري رقم 2055005901 

�شادر يف مدينة اجلبيل بتاريخ 1424/06/25هـ )املوافق 2003/08/24 م(. 

بكامل طاقته  امل�شنع حاليا  يعمل  و  امل�شنع  بناء  اأعمال  انتهت موؤخرا  ريال. وقد  4.545 مليون  فيليب�س  �شيفرون  تكلفة م�شروع م�شنع �شركة اجلبيل  بلغت 

االإنتاجية. 

و�شتكون املنتجات امل�شنعة والتي �شيتم ت�شويقها من امل�شنع هي ال�شلع االأ�شا�شية امل�شتخدمة عامليا يف جمموعة وا�شعة من ال�شلع ال�شناعية واال�شتهالكية. 

المنتجات الرئيسية للمصنع هي: 

1. �شتايرين اأحادى.

2. مادة الربوبلني 

يتم دمج مادة االيثلني املخففة واملنتجة يف وحدة االأوليفينات مع البنزين الذي تورده �شركة �شيفرون ال�شعودية الإنتاج 777 األف طن �شنويا من مادة ايثيل البنزين 

با�شتخدام طريقة مثبتة جتاريًا يف معاجلة واإنتاج االيثلني املخفف. لكي تنتج وحدة ال�شتايرين كمية ت�شل اإىل 750 األف طن �شنويا من مادة ال�شتايرين. 

حجم إنتاج شركة الجبيل شيفرلن فيليبس د 40) لو ج

الطاقة االإنتاجية اال�شمية )طن/�شنويا( �ملنتج

)4(

حجم الت�شغيل املتوقع )طن/�شنويا( 

)5(

حجم االإنتاج املرخ�س من الهيئة 

العامة لال�شتثمار )طن/�شنويا(

300 األف طن �شنويا150 األف طن �شنويا150 األف طن �شنويام�شروع الربوبلني

مليون طن �شنويا750 األف طن �شنويا775 األف طن �شنويامادة ال�شتايرين االحادى 

انطالقا من اإ�شرتاتيجيتها الت�شويقية، تعتزم �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س بيع املنتجات التالية يف اململكة العربية ال�شعودية وال�شرق االأو�شط ب�شكل رئي�شي: 

1 -  ال�شتايرين  

2 - مادة البوليمر املعادلة للرب وبيلني 
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منتجات �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س امل�شدرة خارج ال�شرق االأو�شط �شوف تدار ح�شريا بوا�شطة اأحد ال�شركات التابعة ل�شيفرون فيليب�س كيميكال وهى �شركة 

�شيفرون فيليب�س كيميكال الدولية لبيع املنتجات الكيماوية اإل.اإل.�شى اململوكة بالكامل من قبل �شيفرون فيليب�س كيميكال )CPC(. ويركز الربنامج الت�شويقي 

ل�شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال الدولية لبيع املنتجات الكيماوية اإل.اإل.�شى على االأ�شواق املتنامية يف ال�شرق االأق�شى واأوروبا لت�شويق تلك املنتجات. 

يتوىل اإدارة �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س جمل�س مديرين موؤلف من ثمانية مديرين تنفيذيني يديرون �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س، اأربعة منهم تعينهم 

�شركة �شيفرون فيليب�س العربية و االأربعة االآخرون تعينهم املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي. ويختار ال�شركاء رئي�شا للمجل�س لرتوؤ�س جمل�س املديرين.

 222222 تكامل شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس والسعودية للبوليمرات:

�شيتم ت�شغيل م�شاريع �شيفرون فيليب�س ال�شعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س وال�شعودية للبوليمرات على اأ�شا�س وحدات متكاملة ل�شمان ت�شغيل الت�شنيع بفعالية 

عاليه وبتكلفة منخف�شة قادرة على املناف�شة يف االأ�شواق العاملية، وت�شاعد على اإن�شاء اال�شتثمارات الراأ�شمالية امل�شتقبلية. وعلى الرغم من اأن اي من امل�شاريع 

الثالثة )�شيفرون فيليب�س ال�شعودية، واجلبيل �شيفرون فيليب�س، وال�شعودية للبوليمرات( ي�شتطيع الوقوف لوحده من خالل اإمدادات اللقيم وت�شويق املنتجات، 

اإال اأن القيمة االقت�شادية الن�شبية �شوف تعزز من خالل ت�شغيل وتكامل املرافق امل�شرتكة.

شكل 6- تكامل شيفرلن فيليبس السعودية لالجبيل شيفرلن فيليبس لالسعودية للبوليمرات

اإن املجريني الرئي�شيني املوحدين بني املرفقني هما ال�شتايرين و الربوبلني. اأن وحدة ال�شتايرين اخلا�شة باجلبيل �شيفرون فيليب�س تزود وحدة البويل �شتايرين 

التابعة لل�شعودية للبوليمرات ما ن�شبته 100% من اللقيم لكي يتم اإنتاج كريات البويل �شتايرين البال�شتيكية. ورغم اأن وحدة االأوليفني بت�شغيلها املعتاد تنتج 

الربوبلني ب�شكل كايف لتزود وحدة البويل بروبلني ب�شكل كامل، اإال اأن جميع االأدوات ومتديدات املوا�شري متوفرة يف حال ظهرت احلاجة للتزويد بلقيم الربوبلني 

من مرافق اجلبيل �شيفرون فيليب�س.  وهذا يوفر مرونة اإ�شافية بتزويد الربوبلني من اجلبيل �شيفرون فيليب�س يف حال واجهت وحدة امليتاث�شي�س الواقعة يف 

االأر�س ال�شمالية م�شاعب ت�شغيلية، اأو اإذا كان ت�شغيل وحدة االيثلني مبعدل منخف�س.

ومن خالل هذه املعطيات، فاإن بع�س اخلدمات العامة والبنية التحتية واخلدمات �شتكون م�شرتكة بني م�شروع ال�شعودية للبوليمرات واملرافق املوجودة لكل من 

�شيفرون فيليب�س ال�شعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س )كما ن�شت اتفاقية اخلدمات امل�شرتكة �س64( مما �شيفيد بزيادة فعالية الت�شغيل وتوفري مبالغ طائلة. 



56

شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة  12 

بتاريخ  وتاأ�ش�شت  برمودا  الرئي�شي يف جزيرة  ويقع مقرها  برمودا  لقوانني  قائمة طبقا  �شركة  املحدودة هي  للبرتوكيماويات  العربية  فيليب�س  �شيفرون  �شركة 

1993م، وهي �شركة متتلكها �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال للكيماويات بالكامل وهي الذراع الرئي�شي ال�شتثمارات �شركة �شيفرون فيليب�س للكيماويات يف 

اململكة العربية ال�شعودية، مبا فيها �شركات امل�شاريع القائمة، وهي �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س. وميلك كل من �شركة 

50% من احل�ش�س يف كل من �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية و�شركة اجلبيل  �شيفرون فيليب�س العربية واملجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي  ن�شبة 

�شيفرون فيليب�س. 
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المؤسسة العامة للتقاعد 13 

رقم  امللكي  املر�شوم  مبوجب  1378هـ  عام  اأن�شئت  التي  التقاعد  معا�شات  م�شلحة  بتحويل   ، 1423/12/30هـ  وتاريخ   277 رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  �شدر 

)271( 1378/1/28هـ )املوافق 1958/8/14م( اىل موؤ�ش�شة عامه، ومبوجب املادة الثانية من تنظيم املوؤ�ش�شة ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 3 وتاريخ 

اإداريا بوزير املالية وهو رئي�س جمل�س  1425/1/3هــ تتمتع املوؤ�ش�شة بال�شخ�شية االعتبارية العامة وباال�شتقالل االإداري واملايل وميزانية م�شتقلة ، وترتبط 

اأنظمة  املوؤ�ش�شة بتطبيق جميع  ال�شعودية، وتقوم  العربية  التقاعد يف اململكة  اإدارة جميع �شئون  للتقاعد  العامة  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  اإدارتها، وقد كان الهدف من 

التقاعد املدنية والع�شكرية.

اإليها باإدارة �شناديق ادخارية للموظفني  اأن يعهد  اأن يعهد اإىل املوؤ�ش�شة بتنفيذ اأي نظام اآخر كما له  وتتوىل املوؤ�ش�شة تنفيذ نظام التقاعد، وملجل�س الوزراء 

املدنيني والع�شكريني، كما تهدف املوؤ�ش�شة اإىل تاأمني مورد مايل للمتقاعدين من موظفي الدولة املدنيني والع�شكريني وامل�شتفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم 

الوظيفية بح�شب ما يقرره نظام التقاعد،وفقا ملبداأ التكافل االجتماعي،وحتقيق التوا�شل بينهم وبني فئات املجتمع يف خمتلف ن�شاطاته مبا يحقق اال�شتفادة 

امل�شرتكة للمتقاعدين واالأفراد واملوؤ�ش�شات.  
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المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  14 

�شدر نظام التاأمينات االجتماعية مبوجب املر�شوم امللكي رقم م / 22 وتاريخ 1389/9/6 هــ املوافق 1969/11/15م وطبق يف �شهر حمرم 1393هـ وطبق 

من  اعتبارا  تطبيقه  وبداأ  2000/11/29م  املوافق  1421/9/3هــ  وتاريخ  م/33  رقم  امللكي  باملر�شوم  النظام  وعدل  1402/7/1هـ  يف  املهنية  املخاطر  فرع 

1422/1/1هـ املوافق 2001/4/1م.

واأن�شاأت املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية لتقوم على تطبيق اأحكام نظام التاأمينات االجتماعية ومتابعة تنفيذه خا�شة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التاأمينية 

الواجبة نظاما وحت�شيل اال�شرتاكات من اأ�شحاب االأعمال، و�شرف التعوي�شات للم�شتحقني من امل�شرتكني اأو اأفراد اأ�شرهم.

اأحد ع�شر ع�شوا هم: وزير  اإدارة مكون من  للتاأمينات االجتماعية هي موؤ�ش�شة عامه لها ا�شتقاللها املايل واالإداري وي�شرف عليها جمل�س  واملوؤ�ش�شة العامة 

العمل رئي�شا للمجل�س،وحمافظ املوؤ�ش�شة نائبا للرئي�س، وثالثة اأع�شاء ميثلون وزارات العمل، واملالية، وال�شحة، وثالثة اأع�شاء من امل�شرتكني فى النظام من 

اأ�شحاب العمل، وتزاول املوؤ�ش�شة ن�شاطها من خالل املركز الرئي�س وع�شرين مكتبا يف خمتلف مناطق  ذوي الكفاآات العليا فى اأعمالهم، وثالثة اأع�شاء من 

وحمافظات اململكة.
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ملخص االتفاقيات األساسية 1	 

اللقيم  2322 

 222222 خطاب تخصيص اللقيم لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات

كما مت التاأكيد عليه من اأرامكو ال�شعودية، اأ�شدرت وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتاريخ ـ2008/07/30م خطاب متديد التخ�شي�س اإىل املجموعة ال�شعودية 

لال�شتثمار ال�شناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية  حيث وافقت الوزارة على متديد التخ�شي�س من مواد االإيثان والربوبان  والغاز الالزم مل�شروع ال�شركة 

ال�شعودية للبوليمرات وذلك من التاريخ املذكور اأعاله وحتى تاريخ 2009/08/31 م. 

ويخ�شع التخ�شي�س املقدم اإىل املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية اإىل تنفيذهم امل�شروع وفقا لل�شروط التالية:- 

1( نطاق امل�شروع: �شتكون بنية امل�شروع على النحو التايل: 

م�شنع تك�شري االإيثان والربوبان . اأ.  

.)Metathesis(  وحدة امليتاث�شي�س ب.  

.)HDPE( م�شنع البويل ايثلني عايل الكثافة ج.  

.)LDLPE( م�شنع البويل ايثلني منخف�س الكثافة اخلطي د.  

)Hexene( م�شنع الهك�شني هـ.  

)PP( م�شنع البويل بروبلني و.  

م�شنع البويل �شتايرين  متعدد االأغرا�س، وم�شنع البويل �شتايرين عايل التحمل.  ح.  

2( تلتزم �شركة �شيفرون فيليب�س العربية واملجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي باإقامة م�شروع الإنتاج مادة النايلون 6،6 يف اململكة العربية ال�شعودية وفقا 

ملا يلي : 

اأ( تطوير وتنفيذ م�شروع الإنتاج مادة النايلون 6،6 بطاقة انتاجية قدرها 50 األف طن مرتي �شنويًا بحد اأدنى  وكذلك اإنتاج مادة حم�س االديبيك   بحد اأدنى 

مقداره 150 األف طن �شنويا . 

ب( تكون التواريخ الزمنية املحددة لتنفيذ م�شروع النايلون 6.6 على النحو التايل:

1. التو�شل اإىل اإكمال واإنهاء التمويل الالزم للم�شروع يف موعد ال يتجاوز تاريخ 30 يونيو، 2009م.

2. تر�شية عقود االأعمال الهند�شية واالإن�شاء يف موعد ال يتجاوز 31 يوليو 2009م.

3. بداأ االإنتاج يف موعد ال يتجاوز 30 �شبتمرب 2012م.

ج( اإذا مل ينفذ م�شروع النايلون 6،6 وفقا لل�شروط املن�شو�س عليها اأعاله، فاأنه يتوجب على املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س 

العربية عندئذ اأن يدفعوا فورا بناء على اإ�شعار من وزارة البرتول والرثوة املعدنية مبلغا معني اإىل �شندوق اإن�شاء واإدارة مراكز التدريب لدعم ال�شناعات 

النهائية يف اململكة، وذلك ح�شب توجيهات وموافقة وزارة البرتول والرثوة املعدنية. 

د( على املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية ال�شعي كي تقوم �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية  و�شركة اجلبيل �شيفرون 

اأن تكون هذه  باإبرام اتفاقيات بيع طويلة االأجل مع امل�شتثمرين املحليني الراغبني يف �شراء املواد اخلام. ويجب  فيليب�س  وم�شروع ال�شعودية للبوليمرات 

االتفاقيات قائمة على االأ�شعار التناف�شية وال�شروط واالأحكام الدارجة يف ال�شوق. 

هـ( العمل على قيام �شركة برتوكيم بطرح )50%( من اأ�شهمها للجمهور يف اململكة على اأ�شا�س التكلفة الفعلية لتلك االأ�شهم بعد احل�شول على موافقة هيئة 

ال�شوق املالية على هذا الطرح، وا�شتخدام عائدات االكتتاب يف ح�شة اإ�شافية يف ال�شعودية للبوليمرات بحيث متتلك برتوكيم ن�شبة 65% و�شركة �شيفرون 

 .
12

فيليب�س العربية ن�شبة 35% من ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات

و( و�شيكون تاريخ مبا�شرة عمل كافة الوحدات التي يتاألف منها م�شروع ال�شعودية للبوليمرات )با�شتثناء م�شروع النايلون 6،6( يف موعد ال    يتجاوز 30 �شبتمرب 

2011م. 

12  اأ�شدرت وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتاريخ 2009/06/28م خطاب تعديل �شرط طرح اأ�شهم برتوكيم حيث وافقت الوزارة على قيام برتوكيم بتخ�شي�س 16،67% من اأ�شهم برتوكيم لكل من 

املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االإجتماعية واملوؤ�ش�شة العامة للتقاعد وطرح الباقي، اأي ما ن�شبته 16.67%، للجمهور واأكدت اأن ذلك يفي مبتطلبات الفقرة رقم )4( من خطاب التخ�شي�س امللخ�شة يف هذه 

الفقرة



60

ز( يجب على املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية اال�شتمرار يف تزويد �شركة اأرامكو ال�شعودية بتقارير مرحليه ربع �شنوية 

عن �شري العمل. 

العربية  فيليب�س  �شيفرون  و�شركة  ال�شناعي  ال�شعودية لال�شتثمار  املجموعة  قيام  �شريطة  2009م  اأغ�شط�س   31 املفعول حتى  �شاريا  التخ�شي�س  يظل متديد 

بال�شعي اجلدي لتلبية �شروط التخ�شي�س اأعاله على نحو مر�س. يجب اأن تكون �شروط التخ�شي�س املذكورة اأعاله اأ�شا�شا لتمديد اآخر للتخ�شي�س بعد تاريخ 

31 اأغ�شط�س 2009م. ويتطلب تعديل ال�شروط املحددة اأعاله موافقة وزارة البرتول والرثوة املعدنية على ذلك. واإن االإخفاق يف ال�شعي اجلدي لتلبية �شروط 

التخ�شي�س املذكورة اأعاله على نحو مر�س رمبا يوؤدي اإىل قيام وزارة البرتول والرثوة املعدنية باإلغاء التخ�شي�س. 

)اتفاقية اللقيم الخاص بشركة شيفرون فيليبس السعودية(  اتفاقية توريد اللقيم الوسيط  222222

من  املطلوبة  الكميات  بتزويد  للبوليمرات  ال�شعودية  �شتقوم  ال�شعودية  فيليب�س  �شيفرون  ب�شركة  اخلا�س  اللقيم  اتفاقية  اأحكام  مبوجب  التفاقية:  نطاق 

منتجاتها من مادتي )C-6( والغاز احلام�س اإىل �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية  مع �شمان احلد االأدنى من الكميات املن�شو�س عليها يف االتفاقية و�شتقوم 

�شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية بتزويد ال�شعودية للبوليمرات باحتياجاتها من مواد ال�شيكلوهك�شان ومادة الرافينت وغاز الهيدروجني ال�شايف واملاء اخلام 

مع �شمانها توريد احلد االأدنى من الكميات املن�شو�س عليها يف االتفاقية. 

مدة التفاقية: تبداأ مدة االتفاقية من تاريخ 30 ابريل 2008م وت�شتمر لغاية 30 عاما بعد التاريخ الفعلي لنفاذ اتفاقية اللقيم اخلا�س ب�شركة �شيفرون 

فيليب�س ال�شعودية ما مل ين�س على خالف ذلك باإنهائها وفقا الأحكامها. ويتم متديد االتفاقية تلقائيا ملدة خم�شة اأعوام ما مل يكن اأحد الطرفني قد اأعطى 

الطرف االآخر اإ�شعارا خطيا قبل 18 �شهرا على االأقل من التاريخ املقرر النتهاء املدة بعدم رغبته يف التمديد. 

الإخفاق يف التوريد اأو ال�شراء: ال تتحمل ال�شعودية للبوليمرات اأو �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية اي م�شوؤولية يف حالة االإخالل باي من التزاماتهم 

ب�شروط التوريد وال�شراء مبوجب اتفاقية اللقيم اخلا�س ب�شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية ما مل يكن مثل هذا االإخالل خرقا متعمدا. 

اتفاقية توريد اللقيم الوسيط )اتفاقية اللقيم الخاص بشركة الجبيل شيفرون فيليبس( 222222 

نطاق التفاقية: مبوجب اأحكام اتفاقية اللقيم اخلا�س ب�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س تقوم ال�شعودية 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 Mogas والربوبلني ومادة 

 .Deinventory والغاز احلام�س اخلام والربوبان / بروبلني IRU C4 ومادة Deinventory الهك�شني

 C5 و�شتقوم اجلبيل �شيفرون فيليب�س بتزويد ال�شعودية للبوليمرات بالكميات املختلفة، رهنا بتوفر املواد واحتياجات ال�شعودية للبوليمرات، من منتجات مواد الـ

اخلام ومادة NHT وغاز التنف�س ولقيم C4s اخلام والروا�شب القا�شرة لالألوان ومادة الربوبلني من �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س واثيل بنزين، اإمدادات 

مادة ال�شتايرين ، وبخار HP، زيت وقود االيثلني، والغاز احلام�س اخلام )بيغاز(، الربوبان /الربوبلني Deinventory والغاز الطبيعي. 

مدة التفاقية: تبداأ مدة االتفاقية من تاريخ 30 ابريل 2008م وت�شتمر لغاية 30 عاما بعد التاريخ الفعلي لنفاذ اتفاقية اللقيم اخلا�س ب�شركة �شيفرون 

فيليب�س ال�شعودية ما مل ين�س على خالف ذلك باإنهائها وفقا الأحكامها. ويتم متديد االتفاقية تلقائيا ملدة خم�شة اأعوام ما مل يكن احد الطرفني قد اأعطى 

الطرف االآخر اإ�شعارا خطيا قبل 18 �شهرا على االأقل من التاريخ املقرر النتهاء املدة بعدم رغبته يف التمديد.

الإخفاق يف التوريد اأو ال�شراء: ال تتحمل ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات اأو �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س اي م�شوؤولية يف حالة االإخالل باي من التزاماتهم 

ب�شروط التوريد وال�شراء مبوجب اتفاقية اللقيم اخلا�س ب�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س ال�شعودية ما مل يكن مثل هذا االإخالل خرقا متعمدا. 

اإلنشاءات 2322 

عقد األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات لألرض الشمالية  222222 

يف تاريخ 13 دي�شمرب 2007م، اأبرمت ال�شعودية للبوليمرات العقود التالية اخلا�شة ببناء جزء االأر�س ال�شمالية من م�شنع ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات: 

)اأ( عقد اأعمال هند�شية )“العقد الهند�شي ال�شمايل”( مع �شركة جيه جي �شي كوربوري�شن JGC )“مقاول االأعمال الهند�شية ال�شمالية”( الأغرا�س اخلدمات 

الهند�شية وامل�شرتيات التي يتعني اأداوؤها خارج اململكة العربية ال�شعودية.

)ب( عقد اإن�شاء )“عقد االإن�شاء ال�شمايل”( مع �شركة جيه جي �شي  JGC )“مقاول االإن�شاء ال�شمايل”( لغر�س القيام باخلدمات االن�شائية املطلوب اأداوؤها 

داخل اململكة العربية ال�شعودية. 
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)ج( اتفاقية �شمان )“اتفاقيه ال�شمان ال�شمالية”( مع مقاول االإعمال الهند�شية كي يقوم بامل�شاعدة يف تن�شيق اأن�شطته مع اأن�شطه مقاول االإن�شاء ال�شمايل 

مبقت�شى عقد البناء ول�شمان اأداء مقاول االإن�شاء ال�شمايل اللتزاماته.

)د( اتفاقية تن�شيق ) “اتفاقية التن�شيق ال�شمالية”( مع مقاول االإن�شاء ال�شمايل كي يقوم بامل�شاعدة يف تن�شيق اأن�شطته مع اأن�شطه مقاول االأعمال الهند�شية 

مبوجب العقد الهند�شي. 

)ي�شار اإىل العقود املذكورة اأعاله جمتمعة بـ “عقود االأر�س ال�شمالية”، وي�شار اإىل املقاول الهند�شي ومقاول االن�شاء ال�شمايل جمتمعني بـ “مقاويل االأر�س 

ال�شمالية ”(. وطبقا لعقود االأر�س ال�شمالية ، يتحمل مقاولو االأر�س ال�شمالية امل�شوؤولية عن االأعمال الهند�شية وامل�شرتيات واالإن�شاءات اخلا�شة بجزء االأر�س 

ال�شمالية من م�شنع ال�شعودية للبوليمرات وبع�س االأعمال االأخرى ذات العالقة )“االأعمال ال�شمالية”( على اأ�شا�س عقود تتحول اإىل مبالغ مقطوعة وت�شليم 

املفتاح. 

تت�شمن عقود االأر�س ال�شمالية ال�شروط املوحدة التي حتدد م�شوؤوليات مقاويل االأر�س ال�شمالية عن ت�شميم وبناء امل�شنع، مبا يف ذلك معايري االأداء ومراقبة 

اجلودة ومتطلبات ال�شحة وال�شالمة ومتطلبات الت�شاريح؛ و االمتثال للقوانني ال�شارية املفعول و فح�س العنا�شر واالختبار ومتطلبات تقدمي �شمان بنكي 

لالأداء، بن�شبة )5% من قيمة العقد(؛ و�شروط ال�شمان القيا�شية التي تلزم مقاويل االأر�س ال�شمالية ت�شحيح العيوب على نفقتهم اخلا�شة. 

تقوم عقود االأر�س ال�شمالية على اأ�شا�س �شعر عقد مببلغ مقطوع ثابت. و �شوف يتم يف البداية حتديد جزء من �شعر العقد مببلغ مقطوع ثابت )مع التزامات على 

مقاويل االأر�س ال�شمالية باملحافظة على مراقبة تكاليف �شعر العقد واحلوافز مقابل التكلفة امل�شتهدفة ح�شب �شري االأعمال ال�شمالية(. وعند حتقيق معايري 

التحويل )اي انتهاء 60% من االأعمال الهند�شية ال�شمالية يف موعد ال يتجاوز 12 �شهرا بعد اإ�شعار ال�شروع بالتنفيذ(، �شوف يتحول اإجمايل �شعر العقد اإىل �شعر 

واحد ثابت مببلغ مقطوع. ويخ�شع �شعر العقد للتعديل يف ظل ظروف معينة ت�شمل التغريات يف تكاليف مقاويل االأر�س ال�شمالية التي تنجم عن تباين يف نطاق 

االأعمال ال�شمالية اأو تغيريات يف الت�شريعات ال�شارية. 

تت�شمن عقود االأر�س ال�شمالية جدوال زمنيا ملزما، االأمر الذي يتطلب من مقاويل االأر�س ال�شمالية ا�شتكمال اإجناز االأعمال امليكانيكية واالنتهاء من اإقامة 

امل�شنع يف مواعيد حمددة. ويجوز متديد تواريخ االإجناز يف ظروف معينة، مثل التفاوت يف االأعمال ال�شمالية، وتعليق االأعمال ال�شمالية، اأو ح�شول قوة قاهرة. 

و لل�شعودية للبوليمرات احلق يف احل�شول على تعوي�س عن اأ�شرار التاأخري اإذا ف�شل مقاولو االأر�س ال�شمالية يف اإجناز االأعمال ال�شمالية يف الوقت املحدد. 

و�شوف حت�شب مثل هذه االأ�شرار على اأ�شا�س املعدالت اليومية املتفق عليها وباحلد االأق�شى كما جرت عليه العادة بالن�شبة لالتفاقيات امل�شابهة. و لل�شعودية 

للبوليمرات احلق يف احل�شول على تعوي�شات يف حال ف�شل امل�شنع يف حتقيق �شمانات االأداء املحددة املتفق عليها. وتكون امل�شوؤولية االإجمالية ملقاويل االأر�س 

ال�شمالية )با�شتثناء امل�شوؤوليات املتعلقة ببع�س امل�شائل املعينة مثل املبالغ امل�شتلمة من التاأمني والتعوي�شات املحددة والتزامات ال�شمان( باحلد االأق�شى كما 

جرت عليه العادة بالن�شبة لالتفاقيات امل�شابهة. 

تخ�شع الدفعات حلجز عام بن�شبة 5%، ويتم اإرجاع تلك الدفعات عند ا�شتكمال اإن�شاء امل�شنع )مبا ذلك يف ا�شتكمال اختبارات االأداء بنجاح(، ومع ذلك يجوز 

ملقاويل االأر�س ال�شمالية اأن يختاروا تقدمي �شمان بنكي بدل احلجز املذكور وقد اختار مقاولو االأر�س ال�شمالية تقدمي ال�شمان البنكي. طبقا لعقد االإن�شاء 

ال�شمايل، تخ�شع الدفعات حلجز مبلغ �شريبة اإ�شايف مقداره 10%، ومع ذلك يجوز ملقاول االإن�شاء ال�شمايل تقدمي �شمان بنكي مقابل حجز ال�شريبة بدال من 

مبلغ احلجز االإ�شايف وقد اختار مقاول االإن�شاء ال�شمايل تقدمي ال�شمان البنكي. 

اأو  اإنهاء عقود االأر�س ال�شمالية يف بع�س احلاالت، مبا يف ذلك ف�شل مقاويل االأر�س ال�شمالية يف تقدمي �شمان االأداء املطلوب،  يجوز لل�شعودية للبوليمرات 

ارتكابه خرقا جوهريًا للعقد اأو اإهماال اأو اي خرق للقوانني ال�شارية املفعول اأو تخليهم عن العمل. كما يجوز لل�شعودية للبوليمرات اإنهاء عقود االأر�س ال�شمالية 

يف اأي وقت دون �شبب، وذلك باإعطاء اإ�شعار مدته 30 يوما ويف مثل هذه احلالة يحق ملقاويل االأر�س ال�شمالية احل�شول على املبالغ املالية مقابل العمل املنجز 

وخمتلف التكاليف التي تكبدوها. ويجوز ملقاويل االأر�س ال�شمالية اإنهاء العقود ب�شبب التاأخري يف ال�شداد من جانب ال�شعودية للبوليمرات اإذا مل يتدارك الدفع 

بناء على االإ�شعار املعطى له. ويجوز الأي من الطرفني اإنهاء العقد ب�شبب تعليق العمل لفرتات طويلة اأو ح�شول قوة قاهرة. 

عقد األرض الجنوبية لألعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاءات  222222 

يف تاريخ 13 دي�شمرب 2007م، اأبرمت ال�شعودية للبوليمرات العقود التالية اخلا�شة ببناء جزء االأر�س اجلنوبية من م�شنع ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات: 

)اأ( عقد اأعمال هند�شية )“العقد الهند�شي اجلنوبي”( مع �شركة ديلم ال�شناعية املحدودة )“مقاول االأعمال الهند�شية اجلنوبية”( الأغرا�س اخلدمات 

الهند�شة وامل�شرتيات التي يتعني اأداوؤها خارج اململكة العربية ال�شعودية؛
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)ب( عقد اإن�شاء )“عقد االإن�شاء اجلنوبي”( مع �شركة ديلم ال�شناعية ال�شعودية املحدودة )“مقاول االإن�شاء اجلنوبي”( لغر�س القيام باخلدمات االإن�شائية 

املطلوب اأداوؤها داخل اململكة العربية ال�شعودية؛ 

)ج( اتفاقية �شمان )“اتفاقيه ال�شمان اجلنوبية”( مع مقاول االأعمال الهند�شية اجلنوبية كي يقوم بامل�شاعدة يف تن�شيق اأن�شطته مع اأن�شطة مقاول االإن�شاء 

اجلنوبي مبقت�شى عقد االإن�شاء اجلنوبي ول�شمان اأداء مقاول االإن�شاء اجلنوبي اللتزاماته ؛ 

اأن�شطة مقاول االأعمال الهند�شية  اأن�شطته مع  )د( اتفاقية تن�شيق )“اتفاق التن�شيق اجلنوبية”( مع مقاول االإن�شاء اجلنوبي كي يقوم بامل�شاعدة يف تن�شيق 

اجلنوبية مبوجب العقد الهند�شي اجلنوبي ، 

)ي�شار اإىل العقود املذكورة اأعاله جمتمعة بـ “عقود االأر�س اجلنوبية”، و ي�شار اإىل املقاول الهند�شي اجلنوبي ومقاول االإن�شاء اجلنوبي جمتمعني بـ “مقاويل 

االأر�س اجلنوبية”(. وطبقا لعقود االأر�س اجلنوبية ، يتحمل مقاولو االأر�س اجلنوبية امل�شوؤولية عن االأعمال الهند�شية اجلنوبية وامل�شرتيات واالإن�شاءات اخلا�شة 

اإىل مبالغ  تتحول  اأ�شا�س عقود  العالقة )“االأعمال اجلنوبية”( على  االأخرى ذات  االأعمال  للبوليمرات وبع�س  ال�شعودية  االأر�س اجلنوبية من م�شنع  بجزء 

مقطوعة وت�شليم املفتاح. 

تقوم عقود االأر�س اجلنوبية على اأ�شا�س �شعر عقد مببلغ مقطوع ثابت. و �شيتم يف البداية حتديد جزء من �شعر العقد مببلغ مقطوع ثابت )مع التزامات على 

مقاويل االأر�س اجلنوبية باملحافظة على مراقبة تكاليف �شعر العقد واحلوافز مقابل التكلفة امل�شتهدفة ح�شب �شري االأعمال اجلنوبية. وعند حتقيق معايري 

التحويل )اي انتهاء 60% من االأعمال الهند�شية اجلنوبية يف موعد ال يتجاوز 12 �شهرا بعد اإ�شعار ال�شروع بالتنفيذ(، �شوف يتحول �شعر العقد اإىل �شعر واحد 

ثابت مببلغ مقطوع. ويخ�شع �شعر العقد للتعديل يف ظل ظروف معينة ت�شمل التغريات يف تكاليف مقاويل االأر�س اجلنوبية التي تنجم عن تباين يف نطاق االأعمال 

اجلنوبية اأو تغيريات يف الت�شريعات ال�شارية. 

تت�شمن عقود االأر�س اجلنوبية جدوال زمنيا ملزما، االأمر الذي يتطلب من مقاويل االأر�س اجلنوبية ا�شتكمال اإجناز االأعمال امليكانيكية واالنتهاء من اإقامة 

امل�شنع يف مواعيد حمددة. ويجوز متديد تواريخ االإجناز يف ظروف معينة، مثل التفاوت يف االأعمال اجلنوبية وتعليق االأعمال اجلنوبية ، اأو ح�شول قوة قاهرة. 

و لل�شعودية للبوليمرات احلق يف احل�شول على تعوي�س عن اأ�شرار التاأخري اإذا ف�شل مقاويل االأر�س اجلنوبية يف اإجناز االأعمال اجلنوبية يف الوقت املحدد. 

و�شوف حت�شب مثل هذه االأ�شرار على اأ�شا�س املعدالت اليومية املتفق عليها وباحلد االأق�شى كما جرت عليه العادة بالن�شبة لالتفاقيات امل�شابهة. و لل�شعودية 

للبوليمرات احلق يف احل�شول على تعوي�شات يف حال ف�شل امل�شنع يف حتقيق �شمانات االأداء املحددة املتفق عليها. وتكون امل�شوؤولية االإجمالية ملقاويل االأر�س 

اجلنوبية )با�شتثناء امل�شوؤوليات املتعلقة ببع�س امل�شائل املعينة مثل املبالغ امل�شتلمة من التاأمني والتعوي�شات املحددة والتزامات ال�شمان( باحلد االأق�شى كما 

جرت عليه العادة بالن�شبة لالتفاقيات امل�شابهة. 

تخ�شع الدفعات حلجز عام بن�شبة 5%، ويتم اإرجاع تلك الدفعات عند ا�شتكمال اإن�شاء امل�شنع )مبا ذلك يف ا�شتكمال اختبارات االأداء بنجاح(، ومع ذلك يجوز 

ملقاويل االأر�س اجلنوبية اأن يختاروا تقدمي �شمان بنكي بدل احلجز املذكور وقد اختار مقاولوا االأر�س اجلنوبية تقدمي ال�شمان البنكي. طبقا لعقد االإن�شاء 

اجلنوبي، تخ�شع الدفعات حلجز مبلغ �شريبة اإ�شايف مقداره 10%، لكن يجوز ملقاول االأن�شاء اجلنوبي تقدمي �شمان بنكي مقابل حجز ال�شريبة بدال من مبلغ 

احلجز االإ�شايف وقد اختار مقاول االأن�شاء اجلنوبي تقدمي ال�شمان البنكي. 

بخالف ما هو مبني اأعاله، تعترب �شروط عقود االأر�س اجلنوبية هي نف�س �شروط عقود االأر�س ال�شمالية من الناحية اجلوهرية. 

تقنيات اإلنتاج  2322 

اتفاقيات الترخيص مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال 222222 

مادة  اإنتاج  فيليب�س كميكال بخ�شو�س  ل�شيفرون  تابعة  �شركة  تكنولوجيا مع  تراخي�س  اأربعة  ال�شعودية  فيليب�س  �شيفرون  �شركة  اأبرمت  نطاق التفاقية: 

الهك�شني-1 والبويل ايثلني والبويل بروبلني والبولي�شتايرين اعتبارا من 30 اأكتوبر 2006م. وقد مت منح كل ترخي�س من الرتاخي�س االأربعة لل�شركة ال�شعودية 

للبوليمرات اعتبارا من 30 ابريل 2008م. 

واأن تراخي�س التقنية املمنوحة من �شركة �شيفرون فيليب�س كميكال هي تراخي�س غري ح�شرية يف كل حالة من احلاالت وقد مت منحها طبقا ل�شروط مماثلة 

يف جوهرها با�شتثناء ما هو مبني اأدناه. فالرتخي�س اخلا�س مبادة الهك�شني-1 ال ي�شمح ببيع املنتج يف اليابان. كما ال ي�شمح الرتخي�س اخلا�س مبادة البويل 

بروبلني ببيع املنتج يف اأمريكا ال�شمالية اإال بعد تاريخ 1 اإبريل 2012م.
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مدة التفاقية ودفع العمولت: تدفع ال�شعودية للبوليمرات ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين اإل بي عمولة جارية عن كل طن مرتي من املنتجات 

لكل واحد من  الت�شميمية  والطاقات  العموالت  ن�شب  التقنية بع�س  الرتاخي�س  للم�شنع. وحتدد  ت�شغيل  اأول  اعتبارا من  30 عاما  تنتج يف امل�شنع ملدة  التي 

الرتاخي�س االأربعة كما يلي. 

وي�شمح بالزيادات يف الطاقة الت�شغيلية التي تتجاوز طاقة الت�شميم بنف�س اأ�شعار العموالت اإذا كانت هذه الزيادات ناجمة عن احلاجة لتلبية الطلب املتزايد اأو 

ناجمة عن الكفاءة الت�شغيلية للم�شنع. وال ي�شمل الرتخي�س اأي زيادة يف حجم عمل املفاعل.

التبادل التقني: متنح ال�شعودية للبوليمرات ترخي�شا باملقابل ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين اإل بي  ال�شتخدام براءات االخرتاع واملعلومات التقنية 

ذات ال�شلة بالعمليات املرخ�س بها واخلا�شة بال�شعودية للبوليمرات. وي�شمل الرتخي�س املقابل املمنوح ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين اإل بي  احلق 

ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين اإل بي  اإعطاء ترخي�س فرعي من الرتخي�س االأ�شلي اإىل اأي جهات مرخ�س لها تابعة ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال 

كمباين اإل بي الذين ي�شاركون اأي�شا يف عملية التبادل التقني. 

�شمان �شالحية احلقوق الفكرية: يف حال اأدت املعلومات التقنية املقدمة من �شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين اإل بي  اإىل انتهاك حقوق امللكية 

الفكرية لطرف ثالث، فاإنه يجوز يف هذه احلالة ل�شركة �شيفرون فيليب�س كميكال كمباين اإل بي  )طبقا الختيارها(: احل�شول على احلق لل�شركة ال�شعودية 

للبوليمرات يف موا�شلة ا�شتخدام التقنية املت�شررة، وا�شتبدال اأو تعديل التقنية املنتهية )بحيث ت�شمن اأن التقنية امل�شتبدلة تفي جوهريا بالوظائف املكافئة( 

اأو تعوي�س �شركة ال�شعودية للبوليمرات مقابل كافة اخل�شائر واالأ�شرار والتكاليف والنفقات املرتتبة على االنتهاك. و�شتكون م�شوؤولية �شركة �شيفرون فيليب�س 

كميكال كمباين اإل بي  بخ�شو�س مطالبات انتهاك امللكية الفكرية باحلدود املتعارف عليها يف االتفاقيات امل�شابهة. واأن امل�شوؤولية ال�شاملة ل�شركة �شيفرون 

اأداء العمليات �شتكون يف نف�س احلدود ملبلغ التعوي�س عن انتهاك امللكية  فيليب�س كميكال كمباين اإل بي  مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك ما يتعلق ب�شمانات 

الفكرية. 

اإنهاء التفاقية: باالإ�شافة اإىل �شروط االإنهاء اخلا�شة والتي تتم بعد ت�شديد الدفعات املالية امل�شتحقة اأو خرق االتفاقية، يجوز ل�شركة �شيفرون فيليب�س 

كميكال كمباين اإل بي  اإنهاء الرتاخي�س يف حالة اإن طلبت حكومة اململكة العربية ال�شعودية من املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي بيع اأو نقل ملكيتها يف 

ال�شعودية للبوليمرات اأو يف امل�شانع اأو اأي جزء من امل�شانع. ويجوز لل�شركة ال�شعودية للبوليمرات التنازل عن حقوقها يف الرتاخي�س الأي �شخ�س ي�شتحوذ على 

امل�شانع، اأو الأي فرع من فروع ال�شركة اأو بطريقة ال�شمان الأي �شخ�س يقدم متويال لل�شركة ال�شعودية للبوليمرات. 

اإلمدادات والخدمات  2322 

اتفاقية اإلدارة والخدمات مع شركة الجبيل شيفرون فيليبس  222222 

نطاق التفاقية: وفقا الأحكام اتفاقية اخلدمات مع �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س تقوم �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س بت�شغيل و�شيانة املرافق احلالية 

واجلديدة امل�شرتكة ل�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�ض واأداء وتوفري اأو �شراء كافة االأعمال، واخلدمات، واللوازم، والربجميات، واملواد واملعدات واملوظفني 

ذوي املهارات، والعمل، واالآالت واالأدوات، واملواد الكيميائية واملواد اال�شتهالكية، وخدمات اإدارة امل�شروع، واخلدمات االإدارية وغريها من ال�شلع واخلدمات 

الالزمة اأو التي ترغب فيها ال�شعودية للبوليمرات فيما يتعلق بت�شغيل و�شيانة املرافق احلالية واجلديدة امل�شرتكة ل�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�ض. 

مدة التفاقية: تبداأ مدة االتفاقية من تاريخ نفاذها وت�شتمر اإىل اأن تنق�شي مدة الثالثني عاما بعد تاريخ الت�شغيل التجاري ملرافق ال�شعودية للبوليمرات 

اأو اإنهاء اتفاقية املرافق امل�شرتكة. و�شت�شتمر مدة االتفاقية بعد مدة الثالثني )30( عاما اإال اإذا اأنهيت من قبل احد الطرفني مبوجب اإ�شعار خطي م�شبق مدته 

�شتة اأ�شهر على االأقل. 

تكاليف الت�شغيل وال�شيانة: تدفع ال�شعودية للبوليمرات ل�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س كافة تكاليف الت�شغيل وال�شيانة التي تتكبدها كما يجري احت�شابها 

وفقا لل�شروط الواردة يف اتفاقية اخلدمات مع �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س.

التعاقد من الباطن: يجوز ل�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س اإبرام عقود من الباطن الإجناز اي خدمة من اخلدمات امللزمة باأدائها يف اإطار اتفاقية اخلدمات 

مع �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س �شريطة اأن تبقى يف كافة االأوقات ملتزمة وم�شوؤولة بالكامل عن كافة املتعاقدين من الباطن واأدائهم.

اتفاقية اإلدارة والخدمات مع شركة شيفرون فيليبس السعودية 222222 

و�شيانة مرافق  بت�شغيل  ال�شعودية   فيليب�س  �شيفرون  �شركة  تقوم  ال�شعودية  فيليب�س  �شيفرون  �شركة  اتفاقية اخلدمات مع  الأحكام  وفقا  نطاق التفاقية: 

واالآالت  والعمل،  املهارات،  ذوي  واملوظفني  واملعدات  واملواد  والربجميات،  واللوازم،  واخلدمات،  االأعمال،  كافة  �شراء  اأو  وتوفري  واأداء  للبوليمرات  ال�شعودية 
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فيها  ترغب  التي  اأو  الالزمة  واخلدمات  ال�شلع  من  وغريها  االإدارية  واخلدمات  امل�شروع،  اإدارة  وخدمات  اال�شتهالكية،  واملواد  الكيميائية  واملواد  واالأدوات، 

ال�شعودية للبوليمرات فيما يتعلق باإدارة وت�شغيل و�شيانة املرافق امل�شرتكة ومرافق ال�شعودية للبوليمرات . 

مدة التفاقية: تبداأ مدة االتفاقية من تاريخ نفاذها وت�شتمر اإىل اأن تنق�شي مدة الثالثني عاما بعد تاريخ الت�شغيل التجاري ملرافق ال�شعودية للبوليمرات 

اأو اإنهاء اتفاقية املرافق امل�شرتكة ب�شبب التق�شري. و�شت�شتمر مدة االتفاقية بعد مدة الثالثني )30( عاما اإال اإذا اأنهيت من قبل احد الطرفني مبوجب اإ�شعار 

خطي م�شبق مدته �شتة اأ�شهر على االأقل. 

تكاليف الت�شغيل وال�شيانة: تدفع ال�شعودية للبوليمرات ل�شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية كافة تكاليف الت�شغيل وال�شيانة التي تتكبدها م�شافا اإليها %5 

اأرباحا على جزء من التكاليف املت�شلة باملرافق ، والتي يجري احت�شابها وفقا لل�شروط الواردة يف اتفاقية اخلدمات مع �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية. 

اتفاقية  اإطار  باأدائها يف  امللزمة  اي خدمة من اخلدمات  الباطن الإجناز  اإبرام عقود من  ال�شعودية  فيليب�س  �شيفرون  ل�شركة  يجوز  الباطن:  التعاقد من 

اخلدمات مع �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية �شريطة اأن حت�شل على موافقة خطية م�شبقة من ال�شعودية للبوليمرات قبل الدخول يف اي اتفاقية تنطوي على 

نفقات على ال�شعودية للبوليمرات تزيد عن 5.000.000 دوالر اأمريكي يف اي �شنة واي�شا �شريطة اأن تبقى �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية يف كافة االأوقات 

ملتزمة وم�شئولة بالكامل عن كافة املتعاقدين من الباطن واأدائهم.

اتفاقية الخدمات المشتركة  222222 

ال�شعودية  متنح  فيليب�س  �شيفرون  اجلبيل  و�شركة  ال�شعودية  فيليب�س  �شيفرون  �شركة  فاإن  امل�شرتكة،  اخلدمات  اتفاقية  الأحكام  وفقا  التفاقية:  نطاق 

للبوليمرات، ويف املقابل متنح ال�شعودية للبوليمرات ل�شركتي اجلبيل �شيفرون فيليب�س واجلبيل �شيفرون فيليب�س، احلقوق املت�شلة مبرافقها اخلا�شة وا�شتخدام 

فيليب�س  ل�شيفرون  للبوليمرات  ال�شعودية  فيما يخ�شها. كما متنح  اأ�شا�س كل  امل�شرتكة على  اتفاقية اخلدمات  املحدد يف  بالقدر  و�شغلها، وذلك  املرافق  تلك 

ال�شعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س من وحت�شل منهما على حقوق اإن�شاء التو�شيالت البينية واالأنابيب وخطوط الطاقة ومتنحهما وحت�شل منهما على حقوق 

الدخول املوؤقت لكل موقع. 

مدة التفاقية: تبداأ مدة االتفاقية من تاريخ �شريان املفعول وت�شتمر حتى ال�شنة الثالثني من تاريخ الت�شغيل التجاري مل�شانع ال�شعودية للبوليمرات اأو اإنهاء 

اتفاقية اخلدمات امل�شرتكة. و�شوف ت�شتمر االتفاقية �شارية املفعول بعد ال�شنة الثالثني ما مل يتم اإنهاوؤها مبوجب اإ�شعار خطي قبل �شتة  اأ�شهر يوجهه اأحد 

الطرفني اإىل الطرف االآخر. 

الطاقة: طبقا ل�شروط معينة، فاإن اتفاقية اخلدمات امل�شرتكة تخ�ش�س طاقة كل واحد من املرافق امل�شرتكة بني �شيفرون فيليب�س ال�شعودية واجلبيل �شيفرون 

فيليب�س وال�شعودية للبوليمرات، مع ال�شماح يف ذات الوقت با�شتخدام الطاقة االحتياطية الأي طرف واتفاق االأطراف على اأن يقوم كل طرف باإعادة تخ�شي�س 

طاقته يف اأي من املرافق امل�شرتكة على اأ�شا�س موؤقت اأو دائم. 

اإن�شاء مرافق جديدة: تقوم ال�شعودية للبوليمرات باإن�شاء )اأو تاأمني اإن�شاء( مرافق م�شرتكة جديدة يف موقعي كل من �شيفرون فيليب�س ال�شعودية )املرافق 

امل�شرتكة اجلديدة يف �شيفرون فيليب�س ال�شعودية( واجلبيل �شيفرون فيليب�س )املرافق امل�شرتكة اجلديدة يف اجلبيل �شيفرون فيليب�س( واإجراء حت�شينات يف 

املرافق القائمة لكل من �شيفرون فيليب�س ال�شعودية �شيفرون فيليب�س ال�شعودية. و�شوف توؤول ملكية املرافق امل�شرتكة اجلديدة يف �شيفرون فيليب�س ال�شعودية 

اجلديدة يف  امل�شرتكة  املرافق  ملكية  توؤول  بينما  ال�شعودية  فيليب�س  �شيفرون  اإىل  التح�شينات  وهذه  فيليب�س  �شيفرون  اجلبيل  اجلديدة يف  امل�شرتكة  واملرافق 

�شيفرون فيليب�س ال�شعودية والتح�شينات يف مرافق �شيفرون فيليب�س ال�شعودية القائمة اإىل �شيفرون فيليب�س ال�شعودية واجلبيل �شيفرون فيليب�س على التوايل 

وذلك طبقا الأحكام و�شروط معينة يف اتفاقية اخلدمات امل�شرتكة. 

األتعاب:

توافق �شيفرون فيليب�س ال�شعودية على ما يلي: 

تعوي�س ال�شعودية للبوليمرات على اأق�شاط �شهرية عن كامل املبلغ الذي تتكبده ال�شعودية للبوليمرات فيما يتعلق باالأعمال التي تقوم بها بخ�شو�س  66

ت�شميم املرافق امل�شرتكة اجلديدة يف �شيفرون فيليب�س ال�شعودية واإن�شائها وتركيبها واختبارها وبالتح�شينات يف مرافق �شيفرون فيليب�س ال�شعودية 

القائمة. 

دفع ر�شما �شهريا لل�شعودية للبوليمرات يعادل جمموع الر�شوم ال�شهرية املحددة يف اتفاقية املرافق امل�شرتكة مقابل ا�شتخدام املرافق امل�شرتكة ذات  66

ال�شلة اخلا�شة بال�شعودية للبوليمرات ح�شب اللزوم.



65

توافق اجلبيل �شيفرون فيليب�س على ما يلي: 

تعوي�س ال�شعودية للبوليمرات على اأق�شاط �شهرية عن كامل املبلغ الذي تتكبده ال�شعودية للبوليمرات فيما يتعلق باالأعمال التي تقوم بها بخ�شو�س  66

ت�شميم املرافق امل�شرتكة اجلديدة يف �شيفرون فيليب�س ال�شعودية واإن�شائها وتركيبها واختبارها وبالتح�شينات يف مرافق �شيفرون فيليب�س ال�شعودية 

القائمة. 

دفع ر�شمًا �شهريًا لل�شعودية للبوليمرات يعادل جمموع الر�شوم ال�شهرية املحددة يف اتفاقية املرافق امل�شرتكة مقابل ا�شتخدام املرافق امل�شرتكة ذات  66

ال�شلة اخلا�شة بال�شعودية للبوليمرات ح�شب اللزوم.

تدفع ال�شعودية للبوليمرات ل�شيفرون فيليب�س ال�شعودية املبالغ التالية: 

ر�شم �شهري يعادل جمموع الر�شوم ال�شهرية املحددة يف اتفاقية املرافق امل�شرتكة مقابل ا�شتخدام املرافق امل�شرتكة ذات ال�شلة اخلا�شة ب�شيفرون  66

فيليب�س ال�شعودية.

ر�شم �شهري يعادل الق�شط ال�شهري الذي تدفعه �شيفرون فيليب�س ال�شعودية كما هو مو�شح اأعاله.  66

تدفع ال�شعودية للبوليمرات للجبيل �شيفرون فيليب�س املبالغ التالية: 

ر�شم �شهري يعادل جمموع الر�شوم ال�شهرية املحددة يف اتفاقية املرافق امل�شرتكة مقابل ا�شتخدام املرافق امل�شرتكة ذات ال�شلة اخلا�شة باجلبيل  66

�شيفرون فيليب�س.

ر�شم �شهري يعادل الق�شط ال�شهري الذي تدفعه اجلبيل �شيفرون فيليب�س كما هو مو�شح اأعاله.  66

ترتيبات التسويق  2323 

اتفاقية السعودية للبوليمرات لشراء اإلنتاج ومخاطر االئتمان   222222 

نطاق التفاقية: اأبرمت ال�شعودية للبوليمرات اتفاقية �شراء اإنتاج وخماطر االإئتمان مع �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز، للتخطيط الإنتاج 

ومبيعات منتجات ال�شعودية للبوليمرات، واإعالن عزم ال�شركتني على الدخول يف اتفاق وكاله يتم مبوجبه تعيني �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال 

�شيلز وكيال غري ح�شري داخل اململكة العربية ال�شعودية لت�شويق وبيع منتجات ال�شعودية للبوليمرات، على اأن تلتزم �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال 

�شيلز ، �شمن �شروط معينة، ب�شراء كميات منتجات ال�شعودية للبوليمرات التي مل ياأخذها املوزع الرئي�شي طبقا التفاقية التوزيع الرئي�شية اأو التي مل ياأخذها 

امل�شرتون ح�شب ترتيبهم مع �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز اأو كما يطلب من �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز تقدمي 

�شمانات نيابة عن اأولئك امل�شرتين واملوزع الرئي�شي ل�شالح ال�شعودية للبوليمرات. 

مدة التفاقية: تبداأ االتفاقية من تاريخ نفاذها يف )22 مايو 2008م(  و ت�شتمر ملدة ثالثني )30( عاما من وقت نفاذ اتفاقية التوزيع الرئي�شية اإن مل يتم 

اإنهاوؤها وفقا لبنودها. 

اإبرامها بني  ر�شوم الت�شويق: تدفع ال�شعودية للبوليمرات ر�شوم ت�شويق على النحو املن�شو�س عليه يف اتفاقية الوكالة مع ال�شعودية للبوليمرات واملخطط 

�شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز وال�شعودية للبوليمرات بخ�شو�س اأي كميات ت�شرتيها �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز 

من منتجات ال�شعودية للبوليمرات. 

التخطيط وتقدمي البيانات واأن�شطة املبيعات: تتعاون ال�شعودية للبوليمرات مع �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز ويتفقان على كميات 

اإنتاج �شنوية حمددة وملدة خم�س �شنوات وعلى مبيعات االإنتاج املذكور. وتتعهد ال�شعودية للبوليمرات بذل جل م�شاعيها لاللتزام باخلطط املتفق عليها وتقدمي 

جداول خمتلفة لالإنتاج واخلدمات اللوج�شتية واالإدارية املت�شلة بذلك دعما لعمليات بيع منتجات ال�شعودية للبوليمرات. 

�شراء الإنتاج: تتعهد �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز �شراء كافة كميات منتجات ال�شعودية للبوليمرات واال�شتالم الفعلي لكافة الكميات 

التي مل ياأخذها املوزع الرئي�شي اأو امل�شرتون االآخرون ح�شب اتفاقهم مع �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال �شيلز ، اأو الكميات التي مل ت�شلم نتيجة 

لقوة قاهرة اأو نتيجة خلرق ال�شعودية للبوليمرات اتفاقية �شراء املنتجات املربمة معها.  

اإنهاء التفاقية: يجوز اإنهاء اتفاقية �شراء املنتجات املربمة مع ال�شعودية للبوليمرات لالأ�شباب التالية: )1( انتهائها، )2( اإنهاء اتفاقية الوكالة من قبل 

ال�شعودية للبوليمرات )3( اإعطاء اإ�شعار باإنهاء االتفاقية من جانب اأي من الطرفني اإذا اأ�شبح الطرف االآخر مع�شرا اأو غري قائم اأو اعترب كذلك وغري قادر 

على �شداد ديونه اأو اإذا مت حله )�شواء كان طواعية اأو خالف ذلك(.
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اتفاقيات األطراف ذات الصلة  2323 

اتفاقية الشراكة في السعودية للبوليمرات  222222 

نطاق التفاقية: وفقا الأحكام اتفاقية ال�شراكة يف ال�شعودية للبوليمرات، توافق برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية على تاأ�شي�س ال�شعودية للبوليمرات 

ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تتوىل اإقامة م�شنع يف منطقة اجلبيل ل�شناعة وبيع مواد البويل ايثلني والبويل بروبلني والهك�شني-1 والبويل �شتايرين اإ�شافة 

اإىل متويل ت�شييد وت�شغيل امل�شنع املذكور. 

مدة التفاقية: تبلغ مدة االتفاقية 30 عاما تبداأ من تاريخ النفاذ الفعلي التفاقية ال�شراكة ما مل يتم اإنهاوؤها وفقا الأحكامها. 

امل�شاركة يف �شركة: وتتعهد برتوكيم باأن ال تتخذ اي اإجراءات من �شانها جعل ح�شة املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي يف برتوكيم تقل عن خم�شني 

يف املائة 50% ملدة ع�شرين 20 عامًا بعد اإنتهاء م�شروع ال�شعودية للبوليمرات. 

اللتزامات املالية لبرتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�ض العربية: ينبغي تلبية ما ال يقل عن ثالثني )30%( من اإجمايل احتياجات متويل امل�شاريع عن 

طريق توفري م�شاهمات يف راأ�س املال ومن خالل احل�شول على قرو�س خالية من الفوائد من برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية مبا يتنا�شب مع ح�شة 

كل منهم يف ال�شعودية للبوليمرات. 

م�شوؤولة مبفردها عن  للبوليمرات  ال�شعودية  تكون  باأن  العربية  فيليب�س  �شيفرون  و�شركة  برتوكيم  �شركتا  اتفقت  للبوليمرات:  ال�شعودية  منتجات  بيع 

ت�شويق وبيع منتجات ال�شعودية للبوليمرات داخل اململكة واأن �شركتا برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية �شوف يوؤ�ش�شان كيانا ت�شويقيا م�شتقال متلكه 

ال�شركتان معا مبا يتنا�شب مع ح�شة كل منهما يف ال�شعودية للبوليمرات وذلك ل�شراء املنتجات املخ�ش�شة للت�شدير من اململكة. كما اتفقت ال�شركتان اأي�شا 

على اأن �شركة �شيفرون فيليب�س العربية اأو اأحد �شركاتها التابعة �شوف يعني وكيال غري ح�شري للمبيعات لبيع وت�شويق منتجات ال�شعودية للبوليمرات داخل كل 

من البحرين، اإيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، واالإمارات العربية املتحدة، اليمن، م�شر، �شوريا، لبنان، واالأردن، واإثيوبيا، وال�شومال، ووكيال ح�شريا 

خارج هذه البلدان. كما توافق �شركتا �شيفرون فيليب�س العربية وال�شعودية للبوليمرات اأي�شا على اأن ال تتناف�شا مع بع�شهما البع�س يف بيع املنتجات يف املناطق 

احل�شرية لكل منهما. 

حتويل الأ�شهم: يجوز لكل من برتوكيم و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية نقل ملكية اأ�شهمهم اإىل اي �شركة تابعة مملوكة بالكامل �شريطة املوافقة اخلطية 

 ، للمقر�شني  اأخرى  اأي متطلبات  تلبية  اإىل �شروط معينة، مبا يف ذلك  وا�شتنادا  املوافقة دون �شبب معقول(،  االأخر )وال يجوز حجب هذه  للطرف  امل�شبقة 

العربية، يجب احل�شول على املوافقة اخلطية من �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال و برتوكيم وال�شعودية  النقل من قبل �شركة �شيفرون فيليب�س  و يف حالة 

للبوليمرات، وبعد تعديل ال�شمان املقدم من �شيفرون فيليب�س كيميكال عن اأداء ال�شركات التابعة لها كما هو منا�شب. كما يتطلب نقل االأ�شهم من قبل برتوكيم 

اأي�شا موافقة خطية م�شبقة من �شركة �شيفرون فيليب�س العربية ومن املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي، وذلك حتى يتم اإدخال اأي تعديالت على اتفاقية 

امل�شاندة، وكذلك حتويل التزامات القرو�س القائمة على �شركة �شيفرون فيليب�س العربية و برتوكيم ح�شب مقت�شى احلال. 

وال يجوز الأي �شريك اأن ينقل احل�ش�س اإىل اي �شريك اآخر با�شتثناء اأي �شركة مملوكة بالكامل الأي منهم اإال بعد فرتة �شداد القرو�س القائمة يف اإطار اتفاقيات 

متويل م�شروع ال�شعودية للبوليمرات. ويجوز الأي طرف بعد انق�شاء تلك الفرتة فقط نقل احل�ش�س اإىل اي طرف اآخر غري مملوك له بالكامل وذلك مبوافقة 

الطرف االآخر، وال يكون ملزم باملوافقة، ويجب على الطرف الذي يرغب بنقل االأ�شهم عر�س بيعها اأوال على الطرف االآخر. 

اتفاقية المساندة الخاصة بمشروع السعودية للبوليمرات )“اتفاقية المساندة”(  222222 

نطاق التفاقية: وفقا الأحكام اتفاقية امل�شاندة توافق كل من �شركة �شيفرون فيليب�س العربية واملجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي و ال�شركة ال�شعودية 

ذات  ك�شركة  للبوليمرات،  ال�شعودية  تاأ�شي�س  على  للنايلون  ال�شعودية  وال�شركة  لل�شايكلوهك�شني،  ال�شعودية  وال�شركة  للبارازايلني  ال�شعودية  وال�شركة  للبنزين 

م�شوؤولية حمدودة تتوىل اإقامة م�شنع يف منطقة اجلبيل ل�شناعة وبيع البويل ايثلني والبويل بروبلني والهك�شني-1 والبويل �شتايرين اإ�شافة اإىل متويل وت�شييد 

وت�شغيل امل�شنع املذكور. 

مدة التفاقية: تبداأ مدة االتفاقية من تاريخ نفاذها وت�شتمر طيلة مدة اتفاقية ال�شراكة يف ال�شعودية للبوليمرات. 

تعهدات املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي: وفقا الأحكام اتفاقية امل�شاندة، تتعهد املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار مبا يلي: )1( اأداء برتوكيم 

بالتزاماتها مبوجب اتفاقية ال�شراكة يف ال�شعودية للبوليمرات؛ )2( ح�شر برتوكيم ن�شاطاتها يف تنفيذ م�شروع ال�شعودية للبوليمرات واأن ال ت�شتثمر اأو ت�شتحوذ 

على اي اأ�شول اأخرى غري م�شالح ملكيتها يف ال�شعودية للبوليمرات اأو يف اإطار م�شروع ال�شعودية للبوليمرات؛ )3( بذل اأق�شى م�شاعيها ل�شمان قيام برتوكيم 
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بتاأدية عملها بطريقة تت�شف باحلكمة بحيث ال تتجاوز مديونيتها من حني الآخر قيمة اأ�شولها اإىل احلد الذي ال ت�شتطيع فيه اال�شطالع مب�شوؤوليتها عن هذه 

الديون؛ )4( تعوي�س �شركة �شيفرون فيليب�س العربية مقابل اي خ�شائر تتكبدها اأو تلحق ب�شركة �شيفرون فيليب�س العربية نتيجة لعدم قيام املجموعة ال�شعودية 

لال�شتثمار ال�شناعي باأداء اي من التزاماتها مبوجب اتفاقية امل�شاندة، و )5( االإحتفاظ ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، بن�شبة خم�شني يف املائة على االقل 

من اأ�شهم الت�شويت يف برتوكيم ملدة ع�شرين عاما بعد ذلك واأن ال تنقل اي جزء من م�شاحلها يف برتوكيم اإىل اي طرف ثالث دون موافقة خطية م�شبقة من 

�شركة �شيفرون فيليب�س العربية. 

اللتزام املايل: وفقا الأحكام اتفاقية امل�شاندة، ينبغي على كل من املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية تقدمي عدة 

�شمانات للدفعات املتعلقة بـ )50%( خم�شني يف املائة من القرو�س التي �شيتم احل�شول عليها من قبل ال�شعودية للبوليمرات. 

القرو�ض: وفقا الأحكام اتفاقية امل�شاندة، تتعهد املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي �شمان قيام برتوكيم بتقدمي قرو�س م�شاندة خالية من الفائدة اإىل 

ال�شعودية للبوليمرات على النحو املن�شو�س عليه يف اتفاقية ال�شراكة وقبول التحويل اإليها جلميع القرو�س امل�شاندة اخلالية من الفوائد من املجموعة ال�شعودية 

لال�شتثمار ال�شناعي اإىل ال�شعودية للبوليمرات بحيث ينتج من ذلك قيام برتوكيم باالحتفاظ بن�شبة 65% من جمموع القرو�س امل�شاندة القائمة اخلالية من 

الفائدة واملقدمة من املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية اإىل ال�شعودية للبوليمرات. 

ضمان شيفرون فيليبس كيميكال )“ضمان شيفرون فيليبس”( 222222 

اأداء  نطاق ال�شمان: وفقا الأحكام �شمان �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال، تقوم �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال مبا يلي: )1( �شمان مع بع�س القيود، 

التزامات و�شمانات وواجبات وتعهدات كل من ال�شركات التابعة لها والتي يتعني التعهد بها يف اإطار االتفاقيات التي ت�شكل ال�شعودية للبوليمرات وتلك ال�شركات 

التابعة لها اأطرافا فيها؛ )2( ت�شمن التعوي�س ح�شبما يقت�شيه احلال مقابل اخل�شائر املتكبدة نتيجة ف�شل اأي من �شركاتها التابعة بتنفيذ التزاماتها اأو نتيجة 

لاللتزامات التي ت�شبح باطلة اأو القابلة لالإبطال، اأو غري قابلة للتنفيذ اأو من دون فعالية جتاه اأي �شركة تابعة. 

مدة ال�شمان: تبداأ مدة ال�شمان من تاريخ نفاذها وت�شتمر طيلة مدة االتفاقيات ذات ال�شلة. 

اتفاقية التعويض عن التكاليف  222222 

نطاق التفاقية: وفقا الأحكام اتفاقية التعوي�س عن التكاليف، توافق ال�شعودية للبوليمرات على دفع مبلغ 170.139.089 دوالر اأمريكي اإىل �شركة �شيفرون 

فيليب�س ال�شعودية كتعوي�س عن اإجمايل الر�شوم والتكاليف والنفقات وااللتزامات االأخرى التي تكبدتها �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية فيما يتعلق بالعقود 

املربمة لغر�س دعم بناء وت�شغيل م�شروع ال�شعودية للبوليمرات. 

مدة التفاقية: تبداأ مدة االتفاقية من تاريخ نفاذها يف )29 ابريل 2008م( وت�شتمر حتى اكتمال اإجناز كافة تنازالت العقود ذات ال�شلة. 

التنازل عن التفاقية وحتويلها:

توافق �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية على )1( التنازل ونقل العقود اإىل ال�شعودية للبوليمرات، والتي ميكن نقلها بوا�شطة توجيه اإ�شعار اإىل الطرف املتعاقد 

وبذل اأق�شى امل�شاعي للح�شول على املوافقة على التنازل عن العقود التي حتتاج موافقة، )2( اإدارة تلك العقود مل�شلحة ال�شعودية للبوليمرات اإىل اأن يتم 

التنازل عن وحتويل كل عقد من هذه العقود، )3( حتويل كافة حقوقها وم�شاحلها يف احلقوق التعاقدية، ومنتجات العمل والدرا�شات والتقارير والت�شاميم 

واملوا�شفات واملخططات واملواد امل�شلمة واالأ�شول امل�شممة وامل�شيدة يف اإطار العقود خالية من اأي م�شالح اأو اأعباء تاأمني اإىل ال�شعودية للبوليمرات.

توافق ال�شعودية للبوليمرات على )1( تعوي�س �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية من حني الآخر عن اي تكاليف تتكبدها �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية فيما 

يتعلق بالعقود للفرتة التي تبداأ يف اليوم الذي يلي تاريخ النفاذ وحتى التاريخ الذي يتم التنازل فيه عن العقود وحتويلها اإىل ال�شعودية للبوليمرات وفقا التفاقية 

التعوي�س عن التكاليف؛ )2( التعهد باأداء الواجبات ومراقبة اأداء كافة االلتزامات وحتمل كافة امل�شوؤوليات مبوجب العقود املذكورة يف اتفاقية التعوي�س عن 

التكاليف النا�شئة يف اأو بعد تاريخ النفاذ؛ )3( اأن تلتزم بكافة اأحكام و�شروط هذه العقود. 

اتفاقية التأجير األساسية لألرض الصناعية 222222 

نطاق التفاقية: اأبرمت ال�شعودية للبوليمرات اتفاقية التاأجري االأ�شا�شية لالأر�س ال�شناعية املوؤرخة يف 1429/6/28هـ )املوافق 2008/7/2م( ورقمها 

)رقم-D64-000( مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع. ومبوجب اأحكام اتفاقية التاأجري االأ�شا�شية لالأر�س ال�شناعية، لل�شركة ال�شعودية للبوليمرات احلق يف بناء 

وت�شغيل م�شنع االأوليفينات على االأر�س املوؤجرة. 
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اأو  املدة  ويجوز جتديد هذه  العقد.  تاريخ  تبداأ من  �شنة هجرية  ال�شناعية ملدة ثالثني )30(  لالأر�س  االأ�شا�شية  التاأجري  اتفاقية  ت�شري  مدة التفاقية: 

متديدها لفرتات مماثلة يف اإطار �شروط واأحكام متفق عليها بني اجلانبني. 

الإيجار: تبلغ قيمة االإيجار ال�شنوي 4.5 ريااًل �شعودًيا للمرت املربع الواحد من االأر�س املوؤجرة وتبلغ قيمة االإيجار ال�شنوي2.878.385.4 ريال �شعودي. 

اإنهاء التفاقية ب�شبب التق�شري: وفًقا الأحكام اتفاقية التاأجري االأ�شا�شية لالأر�س ال�شناعية ، اإذا حدثت اأي حالة من حاالت التق�شري التالية: 

تخلي ال�شعودية للبوليمرات عن كافة املباين اأو املرافق امل�شتاأجرة؛  1 .

اأي تاأجري من الباطن تربمه ال�شعودية للبوليمرات، دون موافقة خطية م�شبقة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع.  2 .

اإذا مل تعد ال�شعودية للبوليمرات كياًنا قائًما قانونًيا؛  3 .

اإذا مل تعد الت�شاريح التي ت�شدرها الوزارة اأو ال�شلطة املخت�شة اإىل املرافق �شاحلة اأو غري نافذة املفعول؛  4 .

( اأ�شهر؛  اإخفاق ال�شعودية للبوليمرات يف دفع االإيجار اأو مقابل اخلدمات ملدة تزيد عن ثالثة )3. 5

عدم تقيد ال�شعودية للبوليمرات باأي �شرط مهم من �شروط عقد االإيجار الرئي�شي؛  6 .

( يوًما من تاريخ ا�شتالمها اإ�شعاًرا خطًيا بالتق�شري من الهيئة امللكية للجبيل وينبع، يف  واإذا اأخفقت �شركة ال�شعودية للبوليمرات، يف غ�شون ت�شعني )90. 7

ت�شحيح هذا التق�شري اأو تقدمي اأدلة مقنعة باأن مثل هذا التق�شري �شوف يجري ت�شحيحه يف غ�شون فرتة مقبولة، فاإنه يجوز اإنهاء هذه االتفاقية االإيجار 

الرئي�شية هذه باإ�شعار خطي من الهيئة امللكية للجبيل وينبع. 

اتفاقيات التمويل  2324 

لغر�س امل�شاعدة على قراءة ملخ�شات الوثائق الواردة اأدناه، فقد مت التعريف العام ببع�س العبارات يف ملخ�شات الوثائق، ومع ذلك، جتدر االإ�شارة اإىل انه 

نظرا للطبيعة الفنية والتف�شيلية لكثري من العبارات امل�شتخدمة يف امل�شتندات املالية التي مت تلخي�شها، فاإن التعاريف الواردة يف ملخ�شات امل�شتندات ال تعك�س 

بال�شرورة وب�شكل دقيق التعريف املعطى لتلك امل�شطلحات يف امل�شتندات املالية. 

اتفاقية األحكام المشتركة 222222 

نطاق التفاقية: ابرمت اتفاقية االأحكام امل�شرتكة بتاريخ 30 ابريل 2008م بني كل من ال�شعودية للبوليمرات، واالأ�شخا�س املذكورة اأ�شماوؤهم باالتفاقية 

باعتبارهم املرتبني الرئي�شيني، وبنك الت�شدير واال�شترياد يف الواليات املتحدة ويعرف با�شم )“يو اأ�س اآك�شيم”(، واالأ�شخا�س املذكورة اأ�شماوؤهم باتفاقية 

التمويل ب�شفتهم املقر�شني التجاريني )“املقر�شني التجاريني”(، واالأ�شخا�س املذكورين ب�شفتهم مقر�شني ليو اأ�س اآك�شيم )“مقر�شي يو اأ�س اآك�شيم”(، 

و�شركة �شوميتومو امل�شرفية باعتبارها وكيل الدائنني )“وكيل الدائنني”(، ووكيل الت�شهيالت التجارية )“وكيل الت�شهيالت التجارية”(، بنك بي اأن بي باريبا 

ال�شمان  اململكة )“وكيل  ال�شمان داخل  املالية ب�شفتها وكيل  �شامبا  اآك�شيم”(، وجمموعة  اأ�س  يو  ت�شهيالت  اآك�شيم )“وكيل  اأ�س  يو  ت�شهيالت  ب�شفته وكيل 

الداخلي”( وو�شي و وكيل ال�شمان خارج اململكة )“و�شي ووكيل ال�شمان اخلارجي”( وجمموعة �شامبا املالية ب�شفتها بنك احل�شابات داخل اململكة )“بنك 

احل�شابات الداخلي”( وبنك احل�شابات خارج اململكة )“بنك احل�شابات اخلارجية”( والتي مبوجبها و�شمن اأمور اأخرى ما يلي : 

التكلفة التقديرية وم�شادر التمويل لبناء وت�شغيل م�شروع ال�شعودية للبوليمرات حمددة. والتكاليف االإجمالية التقديرية للم�شروع هي  665.223 مليون 

بقيمة   وديون  �شعودي(  ريال  مليون  اأمريكي )7.350  دوالر  مليون   1.634 مبلغ  التمويل  ويت�شمن  �شعودي(.  ريال  مليون  اأمريكي )20.808  دوالر 

3.589 مليون دوالر اأمريكي )13.458  مليون ريال �شعودي( من م�شادر راأ�شمالية تت�شمن القرو�س االآتي: 

قرو�س م�شرفية يف اإطار اتفاقية ت�شهيالت مببلغ مقداره 1.879 مليون دوالر اأمريكي )667.046 مليون ريال �شعودي (؛ 

قرو�س يف اإطار اتفاقية ت�شهيالت مالية مع يو اأ�س اآك�شيم مببلغ مقداره 590 مليون دوالر اأمريكي )662.212 مليون ريال �شعودي( ؛ 

قر�س من �شندوق اال�شتثمارات العامة مببلغ 800 مليون دوالر اأمريكي )663.000 مليون ريال �شعودي(؛ 

وقرو�س من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي مببلغ 320 مليون دوالر اأمريكي ) 661.200 مليون ريال �شعودي(.  

االأحكام التي تنطبق على الت�شهيالت التي �شتمنح لل�شعودية للبوليمرات مبوجب اتفاقية الت�شهيالت البنكية والت�شهيالت التي �شتمنح لل�شركة ال�شعودية  66

للبوليمرات يف اإطار اتفاقية الت�شهيالت مع يو اأ�س اآك�شيم )تعرف جميعها “بت�شهيالت اتفاقية االأحكام امل�شرتكة”(. 

الر�شوم: على ال�شعودية للبوليمرات دفع ر�شوم الرتتيب حل�شاب اجلهات التي رتبت ت�شهيالت اتفاقية االأحكام امل�شرتكة، وكذلك ر�شوم لوكيل الدائنني ولوكيل 

ال�شمان الداخلي ولو�شي ووكيل ال�شمان اخلارجي ولبنك احل�شابات الداخلية وبنك احل�شابات اخلارجية على ح�شاب هذه البنوك التي تتوىل هذه االأدوار يف 

عمليات التمويل. 
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التعهدات: هي التعهدات املعتادة لهذا النوع من التمويالت. وجتدر االإ�شارة اإىل انه لن ي�شمح لل�شركة ال�شعودية للبوليمرات قبل االنتهاء من عمليات اإن�شاء 

امل�شروع، من بني اأمور اأخرى، �شداد القرو�س امل�شاندة اأو توزيع اأرباح احل�ش�س اأو اإ�شدار اأي توزيع اآخر، ودفع اأو ت�شليم اأي ممتلكات اأو نقد الأي م�شاهم مبا 

يف ذلك برتوكيم. 

اتفاقية التسهيالت المصرفية  222222 

نطاق التفاقية: اأبرمت كل من ال�شعودية للبوليمرات، ووكيل الت�شهيالت امل�شرفية واملقر�شني التجاريني ووكيل الدائنني اتفاقية ت�شهيالت م�شرفية يف 

تاريخ 30 ابريل 2008م، والتي يوافق املقر�شون مبوجبها على منح ال�شعودية للبوليمرات، طبقا ل�شروط واأحكام اتفاقية الت�شهيالت التجارية، ت�شهيل قر�س 

بالدوالر االأمريكي بحد اأق�شى ومبلغ اإجمايل مقداره 1.879 مليون دوالر اأمريكي )7.046 مليون ريال �شعودي( )“الت�شهيل التجاري”(. 

الغر�ض: ينبغي على ال�شعودية للبوليمرات ا�شتخدام الت�شهيل التجاري لدفع تكاليف امل�شروع. 

ت�شديد القر�ض: تلتزم ال�شعودية للبوليمرات ب�شداد املبالغ امل�شتحقة عليها مبوجب الت�شهيل التجاري اإىل جانب العمولة امل�شتحقة على القر�س القائم. 

وت�شتحق الدفعة االأوىل من �شداد القر�س يف )1( تاريخ ا�شتكمال م�شروع ال�شعودية للبوليمرات اأو )2( التاريخ امل�شمون ال�شتكمال م�شروع ال�شعودية للبوليمرات 

)وهو 31 دي�شمرب 2012م اخلا�شع للتمديدات امل�شموح بها مبوجب اتفاقية االأحكام امل�شرتكة( اأو )3( تاريخ 31 دي�شمرب 2013م، اأيهما يحدث اأواًل، ت�شتحق 

دفعات اأق�شاط القر�س كل �شتة اأ�شهر بعد ذلك حتى تاريخ انق�شاء مدة ع�شر �شنوات ون�شف من تاريخ ت�شديد الق�شط االأول من القر�س. 

ر�شوم اللتزام: تلتزم ال�شعودية للبوليمرات باأن تدفع لوكيل الت�شهيالت التجارية ول�شالح ح�شاب املقر�شني التجاريني ر�شوم االلتزام على االلتزامات املتاحة 

من املقر�شني التجاريني خالل الفرتة املمتدة من تاريخ اتفاقية الت�شهيالت املالية وحتى نهاية الفرتة املتاحة لل�شحوبات مبوجب اتفاقية الت�شهيالت التجارية. 

 ) 222222 US EXIM( اتفاقية التسهيالت مع بنك الصادرات األمريكية

نطاق التفاقية: اأبرم كل من ال�شعودية للبوليمرات ووكيل ت�شهيالت يو اأ�س اآك�شيم، ومقر�شو يو اأ�س اآك�شيم، ووكيل الدائنني ويو اأ�س اآك�شيم اتفاقية ت�شهيالت 

يو اأ�س اآك�شيم يف تاريخ 30 ابريل 2008م، والتي يوافق مقر�شو يو اأ�س اآك�شيم مبوجبها بتقدمي ت�شهيالت ائتمانية مالية لل�شادرات لل�شركة ال�شعودية للبوليمرات 

لت�شهيل ال�شادرات من الواليات املتحدة االأمريكية مببلغ اإجمايل اأ�شا�شي مقداره 590 مليون دوالر اأمريكي )2.212 مليون ريال �شعودي( )“ت�شهيالت يو اأ�س 

اآك�شيم”(. 

الغر�ض: ينبغي على ال�شعودية للبوليمرات ا�شتخدام ت�شهيالت يو اأ�س اآك�شيم  لالأغرا�س التالية: )1( �شراء ال�شلع واخلدمات املخ�ش�شة للم�شروع من م�شادر 

اأمريكية )2( متويل اجلزء املمول من العمولة اأثناء االإن�شاء  و )3( دفع ر�شوم التعر�س ذات ال�شلة.

ت�شديد القر�ض: تلتزم ال�شعودية للبوليمرات ب�شداد املبالغ امل�شتحقة عليها مبوجب ت�شهيل يو اأ�س اآك�شيم اإىل جانب العمولة على القر�س القائم. وت�شتحق 

الدفعة االأوىل من �شداد القر�س يف )1( تاريخ ا�شتكمال م�شروع ال�شعودية للبوليمرات اأو )2( التاريخ امل�شمون ال�شتكمال م�شروع ال�شعودية للبوليمرات )وهو 

31 دي�شمرب 2012م اخلا�شع للتمديدات امل�شموح بها مبوجب اتفاقية االأحكام امل�شرتكة( اأو )3( تاريخ 31 دي�شمرب 2013م، اأيهما يحدث اأواًل. ت�شتحق دفعات 

اأق�شاط القر�س كل �شتة اأ�شهر بعد ذلك حتى تاريخ انق�شاء مدة ع�شر �شنوات ون�شف من تاريخ ت�شديد الق�شط االأول من القر�س. 

الر�شوم: تلتزم ال�شعودية للبوليمرات بدفع ر�شم التزام على االلتزامات املتاحة من للمقر�شي يو اأ�س اآك�شيم خالل الفرتة املمتدة من تاريخ اتفاقية ت�شهيالت 

يو اأ�س اآك�شيم وحتى نهاية الفرتة املتاحة لل�شحوبات طبقا التفاقية ت�شهيالت يو اأ�س اآك�شيم. كما تدفع ال�شعودية للبوليمرات كذلك ر�شم التعر�س )على النحو 

املحدد يف اتفاقية ت�شهيالت يو اأ�س اآك�شيم (. 

اتفاقية المساهمين ومساندة الراعين والقروض المساندة  222222 

العربية  و �شيفرون فيليب�س  ال�شناعي ب�شفتها �شريكاأ راعيًا  ال�شعودية لال�شتثمار  اأبرمت كل من برتوكيم ب�شفتها �شريكًا، واملجموعة  نطاق التفاقية: 

ووكيل  وو�شي  اآك�شيم،  اأ�س  ويو  اآك�شيم  اأ�س  يو  ت�شهيالت  ووكيل  التجارية  الت�شهيالت  ووكيل  الدائنني  ووكيل  للبوليمرات،  ال�شعودية  وراعيًا،  ب�شفتها م�شاهما 

االأوراق املالية اخلارجي، اتفاقية امل�شاهمني وم�شاندة الراعني والقرو�س امل�شاندة بتاريخ 30 ابريل 2008م والتي يتوجب على ال�شركاء والراعني مبوجبها تقدمي 

امل�شاندة للم�شروع وبع�س ال�شمانات اإىل املقر�شني لغر�س ا�شتكمال امل�شروع. 

التزامات ال�شركاء: �شمن االلتزامات االأخرى لل�شركاء، ينبغي على ال�شركاء امل�شاهمة يف راأ�شمال واالحتفاظ بح�ش�شهم يف ال�شعودية للبوليمرات. 

الراأ�شمالية  التمويالت  باملزيد من  امل�شاهمة  ب�شروط معينة،  العربية وبرتوكيم، رهنا  فيليب�س  �شيفرون  الراأ�شمايل: على �شركة  التمويل  امل�شاهمات يف 
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لل�شعودية للبوليمرات )�شواء عن طريق االكتتاب يف ح�ش�س اإ�شافية يف ال�شعودية للبوليمرات اأو القيام بدعم ال�شعودية للبوليمرات عن طريق قرو�س م�شاندة( 

مبا يتنا�شب وح�شة كل منهم يف ال�شعودية للبوليمرات بهدف تغطية تكاليف امل�شروع يف حالة عدم وجود اأموال كافية يف ح�شاب نفقات ال�شعودية للبوليمرات 

لتلبية هذه املدفوعات. 

الحتفاظ باحل�ش�ض: وفقا ل�شروط معينة، يحظر على ال�شركاء عدة ت�شرفات منها حتويل ح�ش�شهم يف ال�شعودية للبوليمرات اأو بيعها اأو الت�شرف بها اأو 

رهنها باأي �شكل الأي �شخ�س بدون موافقة خطية م�شبقة من وكيل الدائنني )�شركة �شوميتومو امل�شرفية(. وخالل الفرتة املمتدة بني تاريخ الطرح وحتى ما قبل 

اإجناز امل�شروع، �شوف متتلك �شيفرون فيليب�س كيميكال وال�شركات التابعة لها ومتلكها ب�شكل كامل ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة ما ن�شبته 35% من ح�ش�س 

راأ�س مال ال�شعودية للبوليمرات يف حني �شوف متتلك برتوكيم 65% من ح�ش�س راأ�س مال ال�شعودية للبوليمرات. وخالل الفرتة املمتدة بني اإجناز امل�شروع وحتى 

الت�شديد الكامل والنهائي جلميع الدين امل�شتحق مبوجب الت�شهيالت التجارية وت�شهيالت يو اأ�س اآك�شيم  وت�شهيل �شندوق اال�شتثمارات العامة وبع�س االلتزامات 

املالية االأخرى، �شوف متتلك �شيفرون فيليب�س كيميكال وال�شركات التابعة لها ومتلكها ب�شكل كامل ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة ما ن�شبته 25% من ح�ش�س 

راأ�س مال ال�شعودية للبوليمرات، يف حني �شوف متتلك املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي )ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة( ن�شبة ال تقل عن 25% من 

ح�ش�س راأ�س مال ال�شعودية للبوليمرات، و�شتملك �شيفرون فيليب�س كيميكال واملجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي معا )ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة( 

اأكرث من 50% من ح�ش�س راأ�س مال ال�شعودية للبوليمرات

العام يف ح�شاب تفتحه برتوكيم قبل عملية  اأن تودع متح�شالت االكتتاب  العام، على برتوكيم  تاريخ االكتتاب  انتهاء  الكتتاب العام يف برتوكيم: بعد 

االكتتاب العام )“ح�شاب برتوكيم”( لدى اأحد البنوك حيث �شيكون ذلك بنك ح�شاب برتوكيم )“بنك ح�شاب برتوكيم”(. وعلى برتوكيم اأن متنح تعهدا 

وتنازال عن ح�شابها ل�شالح وكيل ال�شمان اخلارجي. اأما االأموال املتوفرة يف ر�شيد ح�شاب برتوكيم، ف�شوف يتم ا�شتخدامها من قبل برتوكيم لتمويل التزاماتها 

بامل�شاهمة يف التمويالت الراأ�شمالية لل�شعودية للبوليمرات واأي التزامات اأخرى لدفع اأي تكاليف زائدة تتكبدها برتوكيم. و�شيتم االإفراج عن ال�شمان املقدم من 

برتوكيم يف تاريخ ا�شتكمال امل�شروع و�شيكون مبقدور برتوكيم عندئذ ا�شتخدام اأي اأر�شدة مالية متبقية بالطريقة التي تراها منا�شبة دون اأي قيود. 

القيود على جمع الديون والتعهد بتنفيذ الأن�شطة: اإىل اأن تتخل�س برتوكيم من اأي التزامات اإ�شافية يف امل�شاهمة يف التمويالت الراأ�شمالية لل�شعودية 

للبوليمرات، فاإنه ال يجوز لبرتوكيم، دون موافقة خطية م�شبقة من يو اأ�س اآك�شيم ومن وكيل الدائنني، اأن تتحمل اأي مديونية مالية اأو متار�س اأي عمل اأو ن�شاط 

جتاري غري االأن�شطة املرتبطة بتطوير امل�شروع اأو االأن�شطة العر�شية يف نف�س ال�شياق. 

قيامهما  نتيجة  منهما  اأي  جتاه  للبوليمرات  ال�شعودية  على  مرتتبة  التزامات  اأي  اأن  على  برتوكيم  و  العربية  فيليب�س  �شيفرون  اتفقت  الت�شديد:  اأولوية 

بالتزاماتهما مبوجب اتفاقية امل�شاهمني واملوؤ�ش�شني بخ�شو�س امل�شاندة واأولوية الت�شديد �شيتم اعتبارها ثانوية الت�شديد كقر�س ثانوي الت�شديد. كما حتتوي 

اتفاقية امل�شاهمني واملوؤ�ش�شني بخ�شو�س امل�شاندة واأولوية الت�شديد على اأحكام تنظم معاملة القرو�س ثانوية الت�شديد املقدمة من �شيفرون فيليب�س العربية و 

برتوكيم.

اتفاقية قرض بين صندوق االستثمارات العامة والسعودية للبوليمرات 222222 
مت اإبرام اتفاقية قر�س طويل االأجل مببلغ ثمامنائة مليون )800.000.000( دوالر اأمريكي  بني �شندوق اال�شتثمارات العامة وال�شعودية للبوليمرات بتاريخ 

1429/12/26هـ املوافق 2008/12/24م وذلك لغر�س متويل جزء من تكلفة م�شروع بناء وت�شغيل م�شانع برتوكيماويات الإنتاج االيثلني والبويل ايثلني والبويل 

بروبلني و1-هك�شني والبويل ا�شتريين ومن�شاآت الدعم املرتبطة بها وذلك يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�شعودية.

ويكون القر�س املقدم مبوجب هذه االتفاقية متاحا اإىل ال�شعودية للبوليمرات حتى االأ�شبق من )اأ( تاريخ اإعالن ال�شعودية للبوليمرات مبوجب اإخطار كتابي 

يوجه لل�شندوق عن اإكتمال م�شانع امل�شروع، اأو )ب( تاريخ 31 دي�شمرب 2013م. ويتم �شداد مبلغ اأ�شل القر�س امل�شحوب وغري امل�شدد على خم�شة ع�شر ق�شطا 

ن�شف �شنوي متتايل تبداأ من 31 دي�شمرب 2013م بواقع ن�شبة 1% من اجمايل املبلغ امل�شحوب وتت�شعد تدريجيا حتى ت�شل الن�شبة اإىل 9% يف ق�شطي ال�شداد 

االأخريين حتى تاريخ اال�شتحقاق النهائي يف تاريخ 31 دي�شمرب 2020م.

تدفع ال�شعودية للبوليمرات نظري اخلدمات املقدمة اإىل �شندوق اال�شتثمارات العامة فيما يتعلق بتقييم امل�شروع واإدارة القر�س، ر�شما يعادل ن�شف واحد باملائة 

)0.5%( من مبلغ اأ�شل القر�س، باالإ�شافة اإىل ر�شوم ارتباط يف اليوم االأخري لكل فرتة عمولة، والتي تتكون من فرتات مدتها �شتة اأ�شهر، حت�شب ب�شعر ن�شف 

واحد باملائة )0.5%( من مبلغ اأ�شل القر�س غري امل�شحوب.

كما حت�شب عمولة على مبلغ اأ�شل القر�س لكل فرتة عمولة بن�شبة مئوية �شنوية ت�شاوي جمموع الهام�س )البالغ 0.5% �شنويا( و�شعر ليبور لفرتة العمولة وذلك 

يف اآخر يوم من تلك الفرتة. ويف حال عدم قيام ال�شعودية للبوليمرات بدفع املبالغ م�شتحقة ال�شداد يف يوم ا�شتحقاقها، حت�شب عمولة على املبلغ امل�شتحق غري 

املدفوع من تاريخ اال�شتحقاق حتى التاريخ الفعلي لل�شداد وذلك ب�شعر ي�شاوي جمموع )اأ( ن�شبة اثنني باملائة )2%( �شنوية و)ب( �شعر العمولة )البالغ ن�شبة 

مئوية �شنوية ت�شاوي جمموع الهام�س )0.5% �شنويا( و�شعر ليبور لفرتة العمولة(.



71

إتفاقية التعهدات بين السعودية للبوليمرات وسوميتومو متسوي بانكينج كوربوريشن  222222 
ومجموعة سامبا المالية وصندوق االستثمارات العامة.

مت اإبرام اتفاقية التعهدات بني )اأ( ال�شعودية للبوليمرات و)ب( �شوميتومو مت�شوي بانكينج كوربوري�شن ب�شفتها وكيل الدائنني و)ج( جمموعة �شامبا املالية 

ب�شفتها وكيل ال�شمان املحلي و)د( جمموعة �شامبا املالية ب�شفتها اأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي و)هـ( �شندوق اال�شتثمارات العامة لغر�س منح �شندوق 

اال�شتثمارات العامة نف�س املزايا واحلقوق املخولة لالأطراف امل�شمونة مبوجب اتفاقية الدائنني يف مقابل موافقة �شندوق اال�شتثمارات العامة على جميع بنود 

اتفاقية الدائنني وهذه االإتفاقية. كما تنظم االإتفاقية حقوق وواجبات االأطراف امل�شمونة و�شبل اتخاذ القرارات والتعديالت والتنازالت واملوافقات واالإجراءات 

املتعلقة باتفاقية الدائنني واتفاقية قر�س �شندوق اال�شتثمارات العامة.

اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي والشركة السعودية للبوليمرات رقم 2-22 222222

مت اإبرام اتفاقية قر�س طويل االأجل مببلغ اأق�شاه �شتمائة مليون )600.000.000( ريال �شعودي  بني �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي وال�شركة ال�شعودية 

تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  والهك�شني)1(  والربوبلني  االيثلني  م�شنع  م�شروع  متويل  لغر�س  وذلك  2008/11/25م  املوافق  1429/11/27هـ  يوم  يف  للبوليمرات 

2.155.000 طن �شنويا، وذلك على قطعتي اأر�س م�شاحتهما االإجمالية 547.500 مرت مربع يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�شعودية )“امل�شروع”(.

تن�س االتفاقية على اأن يقوم �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي ، من اآن اإىل اآخر، ب�شرف مبالغ تنا�شبية ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات، مقابل ما 

تقوم به االأخرية من اإنفاق على تنفيذ امل�شروع وتقوم ال�شعودية للبوليمرات بت�شليم �شندات الأمر اإىل �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي تكون م�شتحقة يف 

تاريخ انتهاء احلق يف ال�شحب يف تاريخ 1433/12/29هـ املوافق 2012/11/14م. يطلق عليها “�شندات الأمر املوؤقتة”. ت�شتبدل �شندات الأمر املوؤقتة هذه باأخرى 

نهائية يتم ت�شليمها بتاريخ انتهاء ال�شحب يكون اإجمايل قيمتها اال�شمية م�شاويا اإىل القيمة اال�شمية ل�شندات الأمر املوؤقتة التي جرى اإلغاوؤها، والتي متثل اإجمايل 

مبلغ القر�س امل�شحوب والغري م�شدد تكون  قيمتها وتواريخ ا�شتحقاقها هي ذات مبالغ وتواريخ ا�شتحقاق اأق�شاط القر�س البالغة اأربعة ع�شر ق�شطا ن�شف �شنوي 

تبداأ من 1435/2/15هـ املوافق 2013/12/19م وتنتهي يف 1441/8/15هـ املوافق 2019/10/14م.

ملكية  اإيداع �شكوك  مع  الرهن  �شند  املذكورة يف  املمتلكات  واإثبات رهن  الأمر  �شند  توقيع  االإتفاقية على  للبوليمرات، ن�شت  لل�شعودية  القر�س  اإتاحة  مقابل 

اأو الوثائق اخلا�شة بامل�شروع لدى �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي  مبا يفيد رهن ما يف باطنها ل�شاحله. كما تعهدت ال�شركة باأن تقدم اإىل  االأرا�شي 

ال�شندوق رهونات اإ�شافية على االأمالك التي ي�شملها �شند الرهن واملتعلقة بامل�شروع.

كما اإن ال�شعودية للبوليمرات قد اأبرمت اتفاقية ترتيب ديون بني كل من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي وال�شركاء مقدمي قرو�س بقيمة ملياران واأربعمائة 

الوفاء بديون �شندوق  التي ن�شت على وجوب  2008/11/25م،  1429/11/27هـ املوافق  واأربعة وت�شعون مليون )2.494.000.000( ريال �شعودي بتاريخ 

التنمية ال�شناعية ال�شعودي )�شواء كانت قائمة اأو م�شتقبلية اأو حمتملة( قبل ديون املقر�شون، اأو كيفما يوافق عليه �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي.

وقد قامت ال�شعودية للبوليمرات بتقدمي عدد من ال�شمانات الغري قابلة للنق�س والغري م�شروطة ل�شالح �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي  على اأن يقوم 

ال�شامن فورا وبناء على طلب خطي من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي بدفع كافة املبالغ امل�شتحقة مبوجب العقد يف حالة تق�شري ال�شعودية للبوليمرات 

عن الوفاء بالتزاماتها طبقا الأحكام و�شروط هذه االإتفاقية. ال�شمانات املقدمة اإىل �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي هي كاالأتي:

% من  �شمان �شركة من املجموعة ال�شعودية لالإ�شتثمار ال�شناعي بتاريخ 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك بن�شبة مئوية قدرها �50. 

اإجمايل مبلغ القر�س.

% من اإجمايل  2008/11/25م وذلك بن�شبة مئوية قدرها 50ب.  1429/11/27هـ املوافق  �شمان �شركة من ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات بتاريخ 

مبلغ القر�س.

م وذلك بن�شبة مئوية قدرها  �شمان �شركة من اأربيان �شيفرون فليب�س برتوكيمكال كومباين ليمتد بتاريخ 1429/11/27 هـ املوافق 2008/11/25ج. 

50% من اإجمايل مبلغ القر�س.

اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي والشركة السعودية للبوليمرات رقم 2-22 222222

مت اإبرام اتفاقية قر�س طويل االأجل مببلغ اأق�شاه �شتمائة مليون )600.000.000( ريال �شعودي  بني �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي وال�شركة ال�شعودية 

للبوليمرات بتاريخ 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك لغر�س متويل م�شروع الإنتاج البويل ايثلني وبويل بروبلني وبويل �شتايرين بطاقة اإنتاجية 

ال�شعودية  العربية  باململكة  449.826.2 مرت مربع يف مدينة اجلبيل  االإجمالية  اأر�س م�شاحتها  �شنويا، وذلك على قطعة  449.826.2 مرت مربع طن  تبلغ 

)“امل�شروع”(.
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تن�س االتفاقية على اأن يقوم �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي ، من اآن اإىل اآخر، ب�شرف مبالغ تنا�شبية ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات، مقابل ما 

تقوم به االأخرية من اإنفاق على تنفيذ امل�شروع وتقوم ال�شعودية للبوليمرات بت�شليم �شندات الأمر اإىل �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي تكون م�شتحقة يف تاريخ 

“�شندات الأمر املوؤقتة”. ت�شتبدل �شندات الأمر املوؤقتة هذه باأخرى  2012/11/14م. يطلق عليها  1433/12/29هـ املوافق  انتهاء احلق يف ال�شحب يف تاريخ 

نهائية يتم ت�شليمها بتاريخ انتهاء ال�شحب يكون اإجمايل قيمتها اال�شمية م�شاويا اإىل القيمة اال�شمية ل�شندات الأمر املوؤقتة التي جرى اإلغاوؤها، والتي متثل اإجمايل 

مبلغ القر�س امل�شحوب والغري م�شدد تكون  قيمتها وتواريخ ا�شتحقاقها هي ذات مبالغ وتواريخ ا�شتحقاق اأق�شاط القر�س البالغة اأربعة ع�شر ق�شطا ن�شف �شنوي 

تبداأ من 1435/2/15هـ املوافق 2013/12/19م وتنتهي يف 1441/8/15هـ املوافق 2019/10/14م.

ملكية  اإيداع �شكوك  مع  الرهن  �شند  املذكورة يف  املمتلكات  واإثبات رهن  الأمر  �شند  توقيع  االإتفاقية على  للبوليمرات، ن�شت  لل�شعودية  القر�س  اإتاحة  مقابل 

اأو الوثائق اخلا�شة بامل�شروع لدى �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي  مبا يفيد رهن ما يف باطنها ل�شاحله. كما تعهدت ال�شركة باأن تقدم اإىل  االأرا�شي 

ال�شندوق رهونات اإ�شافية على االأمالك التي ي�شملها �شند الرهن واملتعلقة بامل�شروع.

كما اإن ال�شعودية للبوليمرات قد اأبرمت اتفاقية ترتيب ديون بني كل من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي وال�شركاء مقدمي قرو�س بقيمة ملياران واأربعمائة 

الوفاء بديون �شندوق  التي ن�شت على وجوب  2008/11/25م،  1429/11/27هـ املوافق  واأربعة وت�شعون مليون )2.494.000.000( ريال �شعودي بتاريخ 

التنمية ال�شناعية ال�شعودي )�شواء كانت قائمة اأو م�شتقبلية اأو حمتملة( قبل ديون املقر�شون، اأو كيفما يوافق عليه �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي.

وقد قامت ال�شعودية للبوليمرات بتقدمي عدد من ال�شمانات الغري قابلة للنق�س والغري م�شروطة ل�شالح �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي على اأن يقوم 

ال�شامن فورا وبناء على طلب خطي من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي  بدفع كافة املبالغ امل�شتحقة مبوجب العقد يف حالة تق�شري ال�شعودية للبوليمرات 

عن الوفاء بالتزاماتها طبقا الأحكام و�شروط هذه االإتفاقية. ال�شمانات املقدمة اإىل �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي هي كاالأتي:

�شمان �شركة من املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي بتاريخ 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك بن�شبة مئوية قدرها 50% من اإجمايل  اأ. 

مبلغ القر�س.

�شمان �شركة من ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات بتاريخ 1429/11/27هـ املوافق 2008/11/25م وذلك بن�شبة مئوية قدرها 50% من اإجمايل مبلغ  ب. 

القر�س.

�شمان �شركة من اأربيان �شيفرون فليب�س برتوكيمكال كومباين ليمتد بتاريخ 1429/11/27 هـ املوافق 2008/11/25م وذلك بن�شبة مئوية قدرها %50  ج. 

من اإجمايل مبلغ القر�س.

التزامات الراعين  2324 

جتاوز التكاليف: يطلب من كل راعي يف حال جتاوز التكاليف اخلا�شة باإقامة امل�شروع، امل�شاهمة عن طريق قرو�س م�شاندة، مببلغ مت�شاو لن�شبهم املتفق 

عليها، لغر�س تغطية هذه التكاليف. وعلى الرغم من التزامات الراعني يف امل�شاهمة لغر�س جتاوز التكاليف، فاإنه يحق لبرتوكيم، ولكنها غري ملزمة بذلك، 

امل�شاركة يف قرو�س تالية اال�شتحقاق تغطية جتاوز التكاليف. 

�شمان الإجناز: تقدم كل من املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي و�شيفرون فيليب�س العربية ب�شفتهما راعيني الأمني ووكيل ال�شمان اخلارجي �شمانات 

اإجناز اإذا مل يتم االإجناز يف تاريخ معني اأو قبل ذلك التاريخ. 

من  كل  ل�شالح  اعتماد  خطاب  ال�شناعي  لال�شتثمار  ال�شعودية  املجموعة  تن�شئ  ال�شناعي:  لال�شتثمار  ال�شعودية  املجموعة  من  العتماد  خطاب 

اتفاقية  اإطار  يف  ال�شناعي  لال�شتثمار  ال�شعودية  املجموعة  جانب  من  الدفع  التزامات  عن  ال�شمان  تقدمي  الأغرا�س  الدائنني  ووكيل  للبوليمرات  ال�شعودية 

امل�شاهمني وم�شاندة الراعني والقرو�س امل�شاندة حيث تكفل املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي هذه االلتزامات يف اإطار ال�شمان املقدم من قبل املجموعة 

ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي. و�شتقوم املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي بتقدمي خطاب االعتماد بعد تاريخ االكتتاب العام. 

اأولوية الت�شديد: اتفق املوؤ�ش�شون على اأن اأي التزامات مرتتبة على ال�شعودية للبوليمرات جتاه املوؤ�ش�شني نتيجة لقيام املوؤ�ش�شني بالتزاماتهم مبوجب اتفاقية 

امل�شاهمني واملوؤ�ش�شني بخ�شو�س امل�شاندة واأولوية الت�شديد �شوف يتم اعتبارها ثانوية الت�شديد كقر�س ثانوي الت�شديد. كما حتتوي اتفاقية امل�شاهمني واملوؤ�ش�شني 

بخ�شو�س امل�شاندة واأولوية الت�شديد على اأحكام تنظم معاملة القرو�س ثانوية الت�شديد املقدمة من املوؤ�ش�شني. 
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جمموعة ال�شمانات 

قدمت ال�شعودية للبوليمرات حزمة من ال�شمانات ل�شمان الت�شهيالت االئتمانية املختلفة التي تعاقدت عليها، والتي ت�شمل ترتيبات ال�شمان التالية: 

 66US-Exim شندات اإذنيه )الأمر( بقيمة املبلغ االأ�شلي والعمولة بخ�شو�س الت�شهيل التجاري وت�شهيل�

 66US-Exim كما ن�شت عليه �شروط ت�شهيل US-Exim شند اإذين ل�شالح وكيل ت�شهيل�

تنازل عن عقود امل�شروع واتفاقياته  66

تنازل عن ح�شابات امل�شروع اخلارجية  66

تنازل ورهن حل�شابات امل�شروع املحلية  66

تنازل ورهن حل�شاب برتوكيم  66
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وصف األسهم 16 

رأس المال  2322 
يبلغ راأ�شمال برتوكيم 4.800.000.000 ريال �شعودي مق�شمة اإىل 480.000.000�شهم .تبلغ القيمة اال�شمية لكل �شهم 10 رياالت �شعودية يجوز للجمعية 

العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�شادية وبعد موافقة اجلهات املخت�شة اأن تقرر زيادة راأ�س مال برتوكيم مرة اأو عدة مرات باإ�شدار اأ�شهم 

ويكون  املال،  راأ�س  زيادة  طريقة  املذكور  القرار  ويعني  ال�شركات.  نظام  به  يق�شي  ما  ومبراعاة  باأكمله  دفع  قد  االأ�شلي  املال  راأ�س  يكون  اأن  ب�شرط  جديدة 

للم�شاهمني االأ�شليني اأولوية االكتتاب يف االأ�شهم اجلديدة النقدية. وعلى كل م�شاهم اأن يبدي رغبته يف ممار�شة حق االأولوية هذا خالل 15 يوما من ن�شر قرار 

زيادة راأ�س املال يف جريدة يومية. وتوزع تلك االأ�شهم اجلديدة على امل�شاهمني االأ�شليني الذين طلبوا االكتتاب بها بن�شبة ما ميلكونه من اأ�شهم اأ�شلية ب�شرط 

اأال يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من االأ�شهم اجلديدة. ويوزع الباقي من االأ�شهم اجلديدة على امل�شاهمني االأ�شليني الذي طلبوا اأكرث من ن�شيبهم بن�شبة 

ما ميلكونه من اأ�شهم اأ�شلية على اأال يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من االأ�شهم اجلديدة..

يجوز للجمعية العامة غري العادية بناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�شة تخفي�س راأ�س مال برتوكيم اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت 

تلك  يف  التخفي�س  واأثر  برتوكيم  على  التي  االلتزامات  وعن  له  املوجبة  االأ�شباب  عن  احل�شابات  مراجعي  تقرير  تالوة  بعد  اإال  القرار  ي�شدر  وال  بخ�شائر، 

االلتزامات ومبراعاة ما يق�شي به نظام ال�شركات. ويبني القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة برتوكيم، وجبت دعوة 

الدائنني اإىل اإبداء اعرتا�شاتهم عليه خالل �شتني )60( يومًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�شي 

لبرتوكيم. فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإىل برتوكيم م�شتنداته يف امليعاد املذكور وجب على برتوكيم اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل اأو اأن تقدم �شمانًا 

كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

األسهم 2322 

تكون اأ�شهم برتوكيم عادية ا�شمية ولي�شت تف�شيلية وال يجوز اأن ت�شدر االأ�شهم باأقل من قيمتها اال�شمية واإمنا يجوز اأن ت�شدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه 

احلالة االأخرية ي�شاف فرق القيمة اإىل االحتياطي النظامي ولو بلغ حده االأق�شى. ويكون ال�شهم غري قابل للتجزئة. فاإذا متلكه عدة اأ�شخا�س، وجب عليهم اأن 

يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�شتعمال احلقوق املت�شلة بال�شهم ويكون هوؤالء االأ�شخا�س م�شوؤولني بالت�شامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�شهم.

تداول األسهم 2322 

يخ�شع تداول االأ�شهم لقواعد واأنظمة وتوجيهات الهيئة. وال يجوز تداول االأ�شهم التي يحملها امل�شاهمون املوؤ�ش�شون خالل فرتة احلظر. 

و من املتوقع اأن يبداأ التعامل يف االأ�شهم على نظام تداول فور االنتهاء من عملية التخ�شي�س، و�شوف يعلن �شوق االأ�شهم عن تاريخ التعامل يف االأ�شهم على 

نظام تداول متى ما تقرر ذلك علمًا اأن التواريخ والفرتات الزمنية الواردة يف ن�شرة االإ�شدار هذه هي جمرد موؤ�شرات ويجوز تغيريها اأو متديدها ح�شب تقدير 

هيئة ال�شوق املالية. 

يجوز التعامل يف اأ�شهم االكتتاب فقط بعد تخ�شي�شها واإيداعها يف ح�شابات كل مقدم طلب يف نظام تداول وبعد ت�شجيل ال�شركة يف القائمة الر�شمية وقبول 

تداول االأ�شهم يف �شوق االأ�شهم. ُيحظر متامًا التعامل امل�شبق يف اأ�شهم االكتتاب قبل طرحها يف ال�شوق ويتحمل مقدمو الطلبات الذين ميار�شون اأي ن�شاطات 

تعامل م�شبق امل�شئولية عن ت�شرفاتهم وعن اأي خماطر ناجمة عن ذلك بينما ال تقع على ال�شركة اأية التزامات قانونية يف مثل هذه احلالة.

حقوق التصويت 2322 
لكل م�شاهم ميتلك ع�شرين )20( �شهمًا على االأقل حق ح�شور اجلمعيات العامة، وللم�شاهم اأن يوكل عنه م�شاهمًا اآخر من غري اأع�شاء جمل�س االإدارة يف 

ح�شور اجلمعية العامة. وحت�شب االأ�شوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�شا�س �شوت واحد لكل �شهم ممثل يف االجتماع.

ت�شدر قرارات اجلمعية العامة التاأ�شي�شية واجلمعية العامة العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�شهم املمثلة يف االجتماع.

كما ت�شدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�شهم املمثلة يف االجتماع. ولكن، اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة 

مدة برتوكيم اأو باندماج برتوكيم اأو دجمها يف �شركة اأو موؤ�ش�شة اأخرى فال يكون القرار �شحيحًا اإال اإذا �شدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�شهم املمثلة يف االجتماع.

لكل م�شاهم حق مناق�شة املو�شوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه االأ�شئلة ب�شاأنها اإىل اأع�شاء جمل�س االإدارة ومراقب احل�شابات. ويجيب 

جمل�س االإدارة اأو مراقب احل�شابات على اأ�شئلة امل�شاهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�شلحة برتوكيم لل�شرر، واإذا راأى امل�شاهم اأن الرد على �شوؤاله غري مقنع، 

احتكم اإىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�شاأن نافذًا.
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الحظر على أسهم المساهمين المؤسسين 2323 

تاأ�شي�س  اإعالن  قرار  تاريخ  �شنوات من  قبل مرور ثالث  اأ�شهمهم)1(  الت�شرف يف  لقيد عدم جواز  املوؤ�ش�شون  امل�شاهمون  الطرح، يخ�شع  انتهاء عملَية  بعد 

برتوكيم )2(تاريخ ابتداء العمليات التجارية يف م�شروع ال�شعودية للبوليمرات، اأيهما يح�شل الحقا. وبعد انتهاء فرتة احلظر هذه، ميكن للم�شاهمني املوؤ�ش�شني 

الت�شرف يف اأ�شهمهم فقط بعد احل�شول على موافقة الهيئة.

نقل ملكية األسهم 2323 

تكون االأ�شهم قابلة للتداول بعد ت�شجيلها اإلكرتونيًا عن طريق النظام االآيل ملعلومات االأ�شهم . وا�شتثناًء من ذلك، ووفقًا ملواد النظام االأ�شا�شي، ال يجوز تداول 

االأ�شهم اململوكة للم�شاهمني املوؤ�ش�شني خالل فرتة احلظر املو�شحة يف هذه الن�شرة، واأي بيع من ملكيتهم بعد انتهاء فرتة احلظر يتطلب موافقة هيئة ال�شوق 

�ملالية.

الجمعية العامة للمساهمين 2324 

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �شحيحًا متثل جميع امل�شاهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�شي لبرتوكيم.

وفيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة ببرتوكيم وتنعقد مرة على االأقل يف ال�شنة 

خالل ال�شتة )6( اأ�شهر التالية النتهاء ال�شنة املالية لبرتوكيم. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

تخت�س اجلمعية العامة غـري العادية بتعديل نظـام برتوكيم االأ�شا�شي ولها اأن ت�شدر قرارات يف االأمور الداخلة يف اخت�شا�س اجلمعية العامة العادية وذلك 

بنف�س ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية.

تنعقد اجلمعيات العامة بناء على دعوة جمل�س االإدارة وعلى جمل�س االإدارة الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراجع احل�شـابات اأو 

عــدد من امل�شاهمني ميثلون خم�شـة يف املائة )5%( من راأ�س املال على االأقل.

ويتم ن�شر الدعوة اإىل اجتماع اجلمعية العامة وتاريخ االجتماع وجدول االجتماع يف اجلريدة الر�شمية و�شحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها املركز 

اإذا ح�شره  اإال  العادية �شحيحًا  العامة  اجتماع اجلمعية  يكون  وال  االأقل.  على  يومًا  وع�شرين )25(  بخم�شة  لالنعقاد  املحدد  املوعد  قبل  لبرتوكيم  الرئي�شي 

م�شاهمون ميثلون خم�شني يف املائة )50%( على االأقل من راأ�شمال برتوكيم، فاإذا مل يتوفر هذا الن�شاب يف االجتماع االأول ُوجهت الدعوة اإىل اجتماع ثان يعقد 

خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�شابق. ويعترب االجتماع الثاين �شحيحًا ايًا كان عدد االأ�شهم املمثلة فيه. 

وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �شحيحًا اإال اإذا ح�شره م�شاهمون ميثلون خم�شني يف املائة )50%( على االأقل من راأ�شمال برتوكيم. فاإذا مل يتوفر 

هذا الن�شاب يف االجتماع االأول وجهت الدعوة اإىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�شابق، ويعترب االجتماع الثاين �شحيحًا اإذا 

ح�شره عدد من امل�شاهمني ميثل ربع راأ�س املال على االأقل.

يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س االإدارة، اأو من يفو�شه يف حالة غيابه، ويعني الرئي�س �شكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�شوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�شر 

يت�شـمن اأ�شمــاء امل�شاهمني احلا�شـرين اأو املمثلني وعدد االأ�شهم التـي فـي حيازتـهم باالأ�شالـة اأو بالنيابة وعـدد االأ�شوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت 

وعدد االأ�شوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�شة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�شر ب�شفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �شجل 

خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�شكرتريها وجامع االأ�شوات.

مدة بتروكيم وحلها وتصفيتها 2324 

مدة برتوكيم ت�شعة وت�شعون )99( �شنة هجرية تبداأ من تاريخ �شدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�شي�س برتوكيم، ويجوز دائمًا اإطالة مدة برتوكيم بقرار ت�شدره 

اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�شنة على االأقل. وعند انتهاء مدة برتوكيم اأو يف حالة حلها قبل االأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية 

بانق�شاء برتوكيم، ومع  االإدارة  واأتعابهم وتنتهي �شلطة جمل�س  اأكرث وحتدد �شالحيتهم  اأو  الت�شفية وتعني م�شفي  بناءا على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة 

ذلك ي�شتمر جمل�س االإدارة قائما على اإدارة ال�شركة اإىل اأن يتم تعيني امل�شفي وتبقى الأجهزة برتوكيم اخت�شا�شاتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�شا�شات 

امل�شفني.
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ملخص النظام األساسي  17 

اسم الشركة  2422 

ا�شم ال�شركة هو “ ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات”، وهي �شركة م�شاهمة )مقفلة( )“برتوكيم”(. 

أنشطة الشركة  2422 

تزاول ال�شركة االأن�شطة التالية: 

تنمية وتطوير واإقامة وت�شغيل واإدارة و�شيانة امل�شانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�شناعات االأخرى.  1 .

جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها.  2 .

متلك االأرا�شي والعقارات واملباين ل�شالح ال�شركة.  3 .

و�شوف حت�شل ال�شركة على الرتاخي�س الالزمة من ال�شلطات املخت�شة قبل القيام باي من هذه االأعمال. 

المركز الرئيسي 2422 

يقع املركز الرئي�شي لل�شركة يف مدينة الريا�س، ويجوز ملجل�س االإدارة اأن ين�شئ لل�شركة فروعًا ومكاتب اأو وكاالت داخل اململكة العربية ال�شعودية وخارجها. 

مدة ال�شركة ت�شعة وت�شعون )99( �شنة هجرية تبداأ من تاريخ �شدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�شي�شها، ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�شركة بقرار ت�شدره اجلمعية 

العامة غري العادية قبل انتهاء اأجل ال�شركة ب�شنة على االأقل.

رأس المال  2422 

يبلغ راأ�شمال ال�شركة اأربع مليار وثمامنائة مليون )4.800.000.000( ريال �شعودي مق�شمة اإىل اربع مائه وثمانني مليون )480.000.000( �شهم مت�شاوية 

القيمة بقيمة ا�شمية قدرها ع�شرة )10( رياالت لل�شهم الواحد، وجميعها اأ�شهم نقدية. 

السندات  2423 

يجوز لل�شركة اأن ت�شدر �شندات و�شكوك ا�شمية داخل اململكة العربية ال�شعودية وخارجها وذلك وفقا لالأنظمة والتعليمات ال�شائدة. 

حقوق التصويت 2423 

لكل م�شاهم ميتلك ع�شرين )20( �شهمًا على االأقل حق ح�شور اجلمعيات العامة، وللم�شاهم اأن يوكل عنه كتابة م�شاهمًا اآخر من غري اأع�شاء جمل�س االإدارة 

يف ح�شور اجلمعية العامة. 

حت�شب االأ�شوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�شا�س �شوت واحد لكل �شهم ممثل يف االجتماع.

ت�شدر قرارات اجلمعية العامة العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�شهم املمثلة يف االجتماع.

كما ت�شدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�شهم املمثلة يف االجتماع. ولكن، اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة 

مدة ال�شركة اأو باندماج ال�شركة اأو دجمها يف �شركة اأو موؤ�ش�شة اأخرى فال يكون القرار �شحيحًا اإال اإذا �شدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�شهم املمثلة يف االجتماع.

لكل م�شاهم حق مناق�شة املو�شوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه االأ�شئلة ب�شاأنها اإىل اأع�شاء جمل�س االإدارة ومراقب احل�شابات. ويجيب 

جمل�س االإدارة اأو مراقب احل�شابات على اأ�شئلة امل�شاهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�شلحة ال�شركة لل�شرر، واإذا راأى امل�شاهم اأن الرد على �شوؤاله غري مقنع، 

احتكم اإىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�شاأن نهائيًاً.
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زيادة رأس المال  2424 

اأو عدة مرات  اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�شركة مرة  يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�شادية وبعد موافقة اجلهات املخت�شة 

باإ�شدار اأ�شهم جديدة ب�شرط اأن يكون راأ�س املال االأ�شلي قد دفع باأكمله ومبراعاة ما يق�شي به نظام ال�شركات. ويعني القرار املذكور طريقة زيادة راأ�س املال، 

ويكون للم�شاهمني االأ�شليني اأولوية االكتتاب يف االأ�شهم النقدية. وعلى كل م�شاهم اأن يبدي رغبته يف ممار�شة حق االأولوية هذا خالل 15 يوما من تبليغ قرار 

زيادة راأ�س املال. 

توزع تلك االأ�شهم اجلديدة على امل�شاهمني االأ�شليني الذين طلبوا االكتتاب بها بن�شبة ما ميلكونه من اأ�شهم اأ�شلية ب�شرط اأال يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه 

من االأ�شهم اجلديدة. ويوزع الباقي من االأ�شهم اجلديدة على امل�شاهمني االأ�شليني الذي طلبوا اأكرث من ن�شيبهم بن�شبة ما ميلكونه من اأ�شهم اأ�شلية على اأال 

يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من االأ�شهم اجلديدة .

تخفيض رأس المال  2424 

يجوز للجمعية العامة غري العادية بناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�شة تخفي�س راأ�س مالها اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�شائر، وال 

ي�شدر القرار اإال بعد تالوة تقرير مراجعي احل�شابات عن االأ�شباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة واأثر التخفي�س يف تلك االلتزامات ومبراعاة 

ما يق�شي به نظام ال�شركات. ويبني القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�شركة، وجبت دعوة الدائنني اإىل اإبداء 

اعرتا�شاتهم عليه خالل �شتني )60( يومًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�شي لل�شركة. فاإذا اعرت�س 

اأحد الدائنني وقدم اإىل ال�شركة م�شتنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل اأو اأن تقدم �شمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

نقل ملكية األسهم 2427 

ميكن تداول اأ�شهم برتوكيم. وي�شتثنى من ذلك االأ�شهم النقدية التي اكتتب بها امل�شاهمون املوؤ�ش�شون والتي لن تكون قابلة للتداول قبل ن�شر القوائم املالية عن 

�شنتني ماليتني كاملتني ال تقل اأي منهما عن 12 �شهرا منذ تاريخ تاأ�شي�س ال�شركة اأو منذ قرار املوافقة على حتويل ال�شركة. 

وتنطبق هذه ال�شروط على اأي اأ�شهم يكتتب فيها امل�شاهمون املوؤ�ش�شون يف حالة زيادة راأ�شمال ال�شركة قبل انق�شاء فرتة احلظر. و�شوف ت�شاف عبارة اإىل 

�شهادات االأ�شهم املعنية تبني فئة االأ�شهم وتاريخ تاأ�شي�س ال�شركة والفرتة التي ال يجوز خاللها تداول االأ�شهم. 

الجمعية العامة العادية  2422- 

فيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�شركة، وتنعقد مرة على االأقل يف ال�شنة 

خالل ال�شتة )6( اأ�شهر التالية النتهاء ال�شنة املالية لل�شركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة لذلك

تكوين مجلس اإلدارة  24222 

يتوىل اإدارة ال�شركة جمل�س اإدارة موؤلف من �شتة )6( اأع�شاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث )3( �شنوات. 

أسهم التأهيل 

يجب اأن يكون ع�شو جمل�س االإدارة مالكًا لعدد من اأ�شهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�شمية عن ع�شرة اآالف )10.000( ريال �شعودي وتودع هذه االأ�شهم خالل 

ثالثني )30( يومًا من تاريخ تعيني الع�شو لدى اأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغر�س. 

شغور العضوية 

اإذا �شغر مركز اأحد اأع�شاء املجل�س جاز ملجل�س االإدارة اأن يعني موؤقتًا ع�شوًا يف املركز ال�شاغر على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول 

اجتماع لها ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه، واإذا هبط عدد اأع�شاء جمل�س االإدارة عن الن�شاب الالزم ل�شحة اجتماعاته وجب دعوة اجلمعية العامة العادية 

يف اأقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من االأع�شاء. 

صالحيات مجلس اإلدارة 

واأموالها  اأعمالها  على  واالإ�شراف  ال�شركة  عمل  اإدارة  يف  ال�شالحيات  اأو�شع  االإدارة  ملجل�س  يكون  العامة،  للجمعية  املقررة  بال�شالحيات  االإخالل  عدم  مع 
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واإعداد ال�شيا�شات واالأ�ش�س الهادفة اإىل حتقيق اأهدافها. وملجل�س االإدارة على �شبيل املثال ال احل�شر امل�شاركة يف �شركات اأخرى والت�شرف يف اأ�شول ال�شركة 

وممتلكاتها وعقاراتها، وال�شراء وبيع االأ�شول وقبولها ودفع ثمنها ورهنها وفك رهنها وحتويلها وقب�س  ثمنها. 

وملجل�س االإدارة اأي�شا �شالحية عقد الت�شويات والتنازالت واإبرام العقود وااللتزامات والتعهدات با�شم ال�شركة ونيابة عنها، والقيام بجميع االإجراءات التي 

تخدم اأهداف ال�شركة املذكورة وفتح احل�شابات لدى البنوك واإيداع االأموال و�شحبها وحترير ال�شيكات وامل�شاركة يف �شركات اأخرى وعقد اتفاقيات القرو�س. 

ويف حالة اإبرام القرو�س التي تزيد اآجالها عن ثالث )3( �شنوات، يراعي املجل�س ال�شروط التالية: 

%( من راأ�شمال ال�شركة.  اأن ال تزيد قيمة القرو�س املتعاقد عليها يف ال�شنة املالية الواحدة لل�شركة عن خم�شني يف املئة )50. 1

اأن يحدد قرار املجل�س اأوجه ا�شتخدام القرو�س وطريقة ت�شديدها.  2 .

اأن ال ت�شر �شروط واأحكام اتفاقية القر�س وال�شمانات ذات العالقة مب�شالح ال�شركة وامل�شاهمني وبال�شمانات املقدمة للدائنني.  3 .

كذلك ملجل�س االإدارة �شالحية بيع اأو رهن عقارات ال�شركة واأ�شولها االأخرى، ب�شرط اأن يت�شمن حم�شر اجتماع املجل�س اأ�شباب قرار الت�شرف بعقارات ال�شركة 

واأن ي�شتويف القرار ال�شروط التالية: 

اأن يحدد املجل�س يف قرار البيع اأ�شباب ومربرات ذلك القرار.  1 .

اأن يكون �شعر البيع معادال الأ�شعار العقارات املماثلة.  2 .

اأن البيع حاال با�شتثناء بع�س احلاالت اال�شطرارية ب�شرط اأن يكون البيع ب�شمانات كافية.  3 .

اأن ال يوؤدي ذلك الت�شرف اإىل وقف بع�س اأعمال ال�شركة اأو اإىل حتميل ال�شركة التزامات اأخرى.  4 .

وملجل�س االإدارة اأي�شا اإبراء ذمة املدينني واإعفائهم من التزاماتهم جتاه ال�شركة ب�شرط اأن ين�س حم�شر اجتماع املجل�س على مربرات قرار املجل�س بهذا ال�شاأن 

واأن يراعي القرار ال�شروط التالية: 

اأن يكون االإعفاء بعد انق�شاء �شنة كاملة على االأقل منذ بدء الدين فعليا.  1 .

اأن يكون االإعفاء حم�شورا بحد اأق�شى �شنويا لكل مدين.  2 .

االإعفاء حق للمجل�س ال يجوز تفوي�شه.  3 .

ويجوز للمجل�س يف حدود اخت�شا�شاته اأن يفو�س واحدا اأو اأكرث من اأع�شائه اأو من الغري بالقيام باأعمال معينة. 

الرئيس والعضو المنتدب والسكرتير 

يعني جمل�س االإدارة من بني اأع�شائه رئي�شًا له. ويجوز له اأن يعني من بني اأع�شائه ع�شوًا منتدبًا. ويجوز اأن يختار املجل�س �شخ�شا واحدا ل�شغل من�شبي رئي�س 

املجل�س والع�شو املنتدب. 

يخت�س رئي�س املجل�س والع�شو املنتدب، جمتمعني اأو منفردين، بتمثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري واأمام الق�شاء واجلهات احلكومية وكتاب العدل واملحاكم 

العقود  اأنواع  والتوقيع على جميع  واملوؤ�ش�شات،  ال�شركات  االأخرى وجميع  العمل واجلهات احلكومية  التحكيم ومكاتب  املنازعات وهيئات  ت�شوية  وجميع جلان 

اأو  واالتفاقيات وال�شهادات والوثائق وامل�شتندات مبا فيها دون ح�شر عقود تاأ�شي�س ال�شركات التي �شت�شارك فيها ال�شركة وتعديل تلك العقود واي اتفاقيات 

ال�شمان  اتفاقيات  توقيع  لهما  ال�شعودية وخارجها، كما يحق  العربية  اململكة  االأخرى داخل  الر�شمية  العدل واجلهات  كتاب  اأمام  اأخرى  اإقرارات  اأو  �شكوك 

والكفالة والرهن وفك الرهن، واإ�شدار الوكاالت نيابة عن ال�شركة، وفتح احل�شابات لدى البنوك املحلية واالأجنبية واإغالقها وحترير ال�شيكات و�شحب االأموال 

واإيداعها، واإبرام اتفاقيات القرو�س والت�شهيالت البنكية وتوقيع جميع الوثائق وامل�شتندات ذات العالقة، ورفع الق�شايا واإ�شقاطها واملرافعة وعقد الت�شويات 

والدخول يف اإجراءات التحكيم نيابة عن ال�شركة، وا�شتئناف االأحكام ال�شادرة �شد ال�شركة واالعرتا�س عليها اأو قبولها، و�شحب الق�شايا والت�شليم واال�شتالم 

اأو اأ�شخا�س اآخرين للقيام باي من  نيابة عن ال�شركة. كما يحق للرئي�س والع�شو املنتدب يف حدود االخت�شا�شات وال�شالحيات املخولة لهم توكـيل �شخ�س 

االأعمال املذكورة �شمن حدود �شلطاتهم و�شالحياتهم املن�شو�س عليها .

ويتمتع الع�شو املنتدب باالإ�شافة اإىل ذلك باية �شالحيات اأخرى يحددها جمل�س االإدارة، ويحدد جمل�س االإدارة بقرار ي�شدر عنه املكافاأة اخلا�شة بكل من 

رئي�س املجل�س والع�شو املنتدب اإ�شافة اإىل مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة. 
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يعني جمل�س االإدارة �شكرتريًا للمجل�س �شواء من بني اأع�شائه اأو من غريهم يخت�س بت�شجيل حما�شر اجتماعات جمل�س االإدارة وتدوين القرارات ال�شادرة عن 

هذه االجتماعات وحفظها يف �شجل خا�س اإىل جانب االخت�شا�شات االأخرى التي يوكلها اإليه جمل�س االإدارة، ويحدد املجل�س مكافاآته.

ال تزيد مدة ع�شوية رئي�س املجل�س والع�شو املنتدب وال�شكرتري، اإذا كان ع�شوًا يف جمل�س االإدارة، عن مدة ع�شوية كل منهم يف املجل�س، ويجوز دائمًا اإعادة 

تعيينهم.

اجتماعات مجلس اإلدارة 

يجتمع جمل�س االإدارة بدعوة من رئي�شه وعلى الرئي�س دعوة املجل�س لالجتماع اإذا طلب ذلك اثنان من االأع�شاء. ويجوز اأن ت�شلم الدعوة باليد اأو تر�شل بالربيد 

امل�شجل اأو الربيد ال�شريع اأو الفاك�س. 

نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة

ال يكون اجتماع املجل�س �شحيحًا اإال اإذا ح�شره ثالثة )3( اأع�شاء على االأقل، ويجب ح�شور على االأقل ثالثة منهم �شخ�شيا.

ويف حالة اإنابة ع�شو جمل�س االإدارة ع�شوًا اآخر يف ح�شور اجتماعات املجل�س يجب اأن تكون االإنابة طبقًا لل�شوابط االآتية:

ال يجوز لع�شو جمل�س االإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�شو واحد يف ح�شور ذات االجتماع. 66

اأن تكون االإنابة ثابتة بالكتابة. 66

ال يجوز للنائب الت�شويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�شويت ب�شاأنها. 66

وت�شدر قرارات جمل�س االإدارة باالأغلبية املطلقة الأ�شوات اأع�شاء املجل�س احلا�شرين اأو املمثلني يف االجتماع وعند ت�شاوي االأ�شوات يكون �شوت رئي�س املجل�س 

)اأو من يراأ�س املجل�س يف حال غيابه( مرجحا. 

محاضر االجتماعات

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�شر يوقعها رئي�س املجل�س وال�شكرتري وحتفظ هذه املحا�شر يف �شجل خا�س يوقعه رئي�س املجل�س وال�شكرتري.

الجمعية العامة غير العادية  24222 

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام االأ�شا�شي لل�شركة با�شتثناء البنود املحظور عليها تعديلها نظاما. ولها اأن ت�شدر قرارات يف االأمور الداخلة 

يف اخت�شا�س اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية. 

طريقة الدعوة إلى الجمعيات العامة

تنعقـد اجلمعيات العامة للم�شاهمني بدعوة من جمل�س االإدارة. وعلى جمل�س االإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد اإذا طلب ذلك مراقب احل�شـابات 

اأو عــدد من امل�شاهمني ميثل خم�شـة يف املائة )5%( على االأقل من راأ�شمال ال�شركة. 

تن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة وتاريخ االجتماع وجدول االجتماع يف اجلريدة الر�شمية و�شحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها مركز ال�شركة 

الرئي�شي قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�شة وع�شرين )25( يومًا على االأقل. وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �شحيحًا اإال اإذا ح�شره م�شاهمون ميثلون 

خم�شني يف املائة )50%( على االأقل من راأ�شمال ال�شركة، فاإذا مل يتوفر هذا الن�شاب يف االجتماع االأول ُوجهت الدعوة اإىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني 

)30( يومًا التالية لالجتماع ال�شابق. وتن�شر الدعوة اإىل االجتماع الثاين بنف�س الطريقة املحددة يف املادة 31 من النظام االأ�شا�شي لل�شركة. ويعترب االجتماع 

الثاين �شحيحًا ايًا كان عدد االأ�شهم املمثلة فيه. 

وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �شحيحًا اإال اإذا ح�شره عدد من امل�شاهمني ميثل خم�شني يف املائة )50%( على االأقل من راأ�شمال ال�شركة. فاإذا مل 

يتوفر هذا الن�شاب يف االجتماع االأول وجهت الدعوة اإىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يومًا بنف�س الطريقة املن�شو�س عليها يف املادة 33 من النظام 

االأ�شا�شي لل�شركة، ويعترب االجتماع الثاين �شحيحًا اإذا ح�شره عدد من امل�شاهمني ميثل ربع راأ�س املال على االأقل.

يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س االإدارة، اأو من يفو�شه يف حالة غيابه، ويعني الرئي�س �شكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�شوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�شر 

يت�شـمن اأ�شمــاء امل�شاهمني احلا�شـرين اأو املمثلني وعدد االأ�شهم التـي فـي حيازتـهم باالأ�شالـة اأو بالنيابة وعـدد االأ�شوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت 

وعدد االأ�شوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�شة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�شر ب�شفة منتظمة عقب كل اجتماع وحتفظ يف 

�شجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�شكرتريها وجامع االأ�شوات.
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تعيين مراقب الحسابات  24222 

ويجوز  �شنويًا ويحدد مكافاأته.  العمومية  تعينه اجلمعية  اململكة  بالعمل يف  لهم  امل�شرح  اأكرث من بني مراجعي احل�شابات  اأو  لل�شركة مراقب ح�شابات  يكون 

للمجل�س اإعادة تعيني نف�س مراقب احل�شابات. 

اإلطـالع على السجـالت

ملراقب احل�شابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�شجالتها وغري ذلك من الوثائق وله اأن يطلب البيانات واالإي�شاحات التي يراها �شرورية، وله 

اأي�شا اأن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.

تقرير مراقب الحسابات

على مراقب احل�شابات اأن يقدم للجمعية العامة ال�شنوية تقريرًا ي�شمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�شول على البيانات واالإي�شاحات التي طلبها، وما 

يكون قد ك�شفه من خمالفات الأحكام نظام ال�شركات واأحكام هذا النظام وراأيه يف مدى مطابقة ح�شابات ال�شركة للواقع.

السـنة المـالية 24222 

تبداأ ال�شنة املالية لل�شركة من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل �شنة ميالدية. وتبداأ اأول �شنة مالية بتاريخ �شدور القرار الوزاري املعلن الإن�شاء ال�شركة 

وتنتهي يف 1430/1/3 هـ )املوافق لـ 2008/12/31 م(.

الحسابات السنوية

يعد جمل�س االإدارة يف نهاية كل �شنة مالية جردًا الأ�شول ال�شركة وخ�شومها يف التاريخ املذكور وميزانية ال�شركة وح�شاب االأرباح واخل�شائر وتقريرًا عن ن�شاط 

ال�شركة ومركزها املايل عن ال�شنة املالية املنق�شية. ويت�شمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها املجل�س لتوزيع االأرباح ال�شافية وذلك قبل �شتني )60( يوما 

على االأقل من املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة العادة. وي�شع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�شرف مراقب ح�شابات ال�شركة قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية 

بخم�شة وخم�شني )55( يومًا على االأقل. ويوقع رئي�س جمل�س االإدارة الوثائق امل�شار اإليها وتودع ن�شخ منها يف املركز الرئي�شي لبرتوكيم حتت ت�شرف امل�شاهمني 

قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة بخم�شة وع�شرين )25( يومًا على االأقل. وعلى رئي�س جمل�س االإدارة اأن يوؤمن ن�شر امليزانية وح�شاب االأرباح واخل�شائر 

وخال�شة وافية من تقرير جمل�س االإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�شابات يف �شحيفة توزع يف املركز الرئي�شي لل�شركة واأن ير�شل �شورة من هذه الوثائق 

اإىل االإدارة العامة لل�شركات قبل انعقاد اجلمعية العامة بخم�شة وع�شرين )25( يومًا على االأقل.

تـوزيع األربـاح 24223 

توزع االأرباح ال�شافية ال�شنوية لل�شركة بعد خ�شم جميع امل�شروفات العمومية والتكاليف االأخرى على الوجه االآتي:

%( من االأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور  يجنب ع�شرة يف املائة )10. 1

ن�شف راأ�شمال ال�شركة.

اإ�شايف وتخ�شي�شه  لتكوين احتياطي  االأرباح  %( من �شايف  املائة )5. 2 االإدارة جتنيب خم�شة يف  بناء على اقرتاح جمل�س  العادية  العامة  للجمعية  يجوز 

الأغرا�س معينة تقررها اجلمعية العامة.

%( من راأ�س املال املدفوع. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�شاهمني تعادل خم�شة يف املائة )5. 3

%( مكافاأة الأع�شاء جمل�س االإدارة. يخ�ش�س بعد ما تقدم ع�شرة يف املائة )10. 4

يوزع الباقي بعد ذلك على امل�شاهمني كح�شة اإ�شافية من االأرباح. 5 .

ويجوز للجمعية العامة العادية اأن توزع اأرباحا على امل�شاهمني يف الوقت واملكان اللذين يحددهما جمل�س االإدارة بعد ا�شتيفاء ال�شوابط املو�شوعة من اجلهات 

املخت�شة 
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خسـائر الشركة 24223 

اإذا بلغت خ�شائر ال�شركة ثالثة اأرباع راأ�س مالها وجب على اأع�شاء جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�شتمرار ال�شركة اأو حلها قبل 

اأجلها املعني يف هذا النظام. وين�شر قرار اجلمعية يف جميع االأحوال يف اجلريدة الر�شمية.

حل الشركة وتصـفيتها 24224 

عند انتهاء ال�شركة اأو يف حالة حلها قبل االأجل املحدد لها، تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�شفية وتعني م�شفيا 

واحدا اأو اأكرث وحتدد �شالحيتهم واأتعابهم. وتنتهي �شلطة جمل�س االإدارة بانق�شاء ال�شركة، ومع ذلك ي�شتمر جمل�س االإدارة قائمًا على اإدارة ال�شركة اإىل اأن 

يتم تعيني امل�شفي وتبقى الأجهزة ال�شركة اخت�شا�شاتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�شا�شات امل�شفني.
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الدعاوى والمنازعات  18 

اإن ال�شركة لي�شت طرفًا يف اأي دعوى ق�شائية اأو نزاعات. 
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تعهد التغطية  19 

متعهدي التغطية 2722 

�شتكون �شركة الريا�س املالية املتعهد الرئي�شي للتغطية بينما �شتكون �شركة البالد لالإ�شتثمار متعهد التغطية امل�شاعد.

لالكتتاب  املطروحة  االأ�شهم  جمموع  وبلغ  االكتتاب.  فرتة  بداية  قبل  وذلك  االكتتاب  بتغطية  تعهد  اتفاقية  االكتتاب  تغطية  ومتعهدي  برتوكيم  تربم  �شوف 

240.000.000 �شهم ب�شعر طرح قدره 10 ريال �شعودي لل�شهم الواحد. هذا وقد ح�شلت برتوكيم على خطابات تعهد بامل�شاركة يف عملية طرح اأ�شهم االكتتاب 

للتقاعد  العامة  واملوؤ�ش�شة  االكتتاب  اأ�شهم  جمموع  من   %33.33 متثل  �شهما   80.000.000 بـ  باالكتتاب  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ش�شة  من  كل  من 

باالكتتاب بـ 80.000.000 �شهما متثل 33.33% من جمموع اأ�شهم االكتتاب، بحيث يكون جمموع عدد االأ�شهم املتعهد االكتتاب بها من قبل املوؤ�ش�شة العامة 

للتاأمينات االجتماعية واملوؤ�ش�شة العامة للتقاعد 160.000.000 �شهما متثل 66.67% من جمموع اأ�شهم االكتتاب. لذا فاإن جمموع االأ�شهم التي �شيتم التعهد 

بتغطيتها هو 80.000.000 �شهما متثل 33.33% من اأ�شهم االكتتاب، وفيما يلي عر�شا الأبرز ال�شروط االأ�شا�شية التفاقية التعهد بالتغطية:

إصدار أسهم االكتتاب والتعهد بتغطية االكتتاب 2722 

طبقا ل�شروط اتفاقية تغطية االكتتاب. فاأنه:

تتعهد برتوكيم ملتعهدي تغطية االكتتاب يف اأول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخ�شي�س االأ�شهم عقب نهاية فرتة االكتتاب باأن: اأ. 

ت�شدر وتخ�ش�س اأ�شهم االكتتاب على جميع املكتتبني الذين قبلت طلباتهم لدى البنوك امل�شتلمة و/اأو 66

ت�شدر وتخ�ش�س ملتعهدي التغطية اأي اأ�شهم مل يتم �شراوؤها من قبل املكتتبني الذين قبلت طلباتهم. 66

الذين قبلت  املكتتبني  يتم االكتتاب فيها من قبل  التي مل  اأ�شهم االكتتاب  باأن ي�شرتي ما يخ�شه من  يلتزم كل من متعهدي تغطية االكتتاب لبرتوكيم  ب. 

طلباتهم وذلك ح�شب اجلدول التايل:

عدد اأ�شهم االكتتاب املتعهد بتغطيتهامتعهدي تغطية االكتتاب 

70.000.000الريا�س املالية

10.000.000�شركة البالد لالإ�شتثمار

اإن عدد االأ�شهم املطروحة لالكتتاب التي يتم تغطيتها هي تلك املتوفرة فقط لالكتتاب من قبل االأفراد املكتتبني، ولي�س التي �شيتم االكتتاب بها من قبل املوؤ�ش�شة 

العامة للتقاعد اأو املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االإجتماعية.

وقد تعهدت برتوكيم مل�شلحة متعهدي تغطية االكتتاب باأنها �شتلتزم بجميع ما ورد يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.

الرسوم والمصاريف 2722 

وافقت برتوكيم على دفع ر�شوم ملتعهدي تغطية االكتتاب تنا�شًبا مع عدد االأ�شهم التي متت تغطيتها من قبل كل متعهد.
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 20 المعلومات القانونية 

تاريخ تأسيس الشركة و نوعها  2-22 

رقم  جتاري  �شجل  مبوجب  2008/03/16م  املوافق  1429/03/08هـ  تاريخ  يف  م�شاهمة   ك�شركة  “برتوكيم”  للبرتوكيماويات  الوطنية  ال�شركة  تاأ�ش�شت 

1010246363. براأ�س مال قدره 2.200 مليون ريال مق�شمة اىل 220 مليون �شهم بقيمة ا�شمية قدرها ع�شرة رياالت لكل �شهم.

يتمثل ن�شاط برتوكيم يف تنمية وتطوير واإقامة وت�شغيل واإدارة و�شيانة امل�شانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�شناعات االأخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف 

املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها ومتلك االأرا�شي والعقارات واملباين ل�شالح برتوكيم.

المركز الرئيسي للشركة  2-22 

يقع املقر الرئي�شي لل�شركة يف مدينة الريا�س.

المساهمون  2-22 

اجلدول التايل يو�شح هيكل امل�شاهمني يف برتوكيم 

بعد الطرحقبل الطرحال�شركة

قيمة االأ�شهم بالريال ال�شعودي%عدد االأ�شهمقيمة االأ�شهم بالريال ال�شعودي%عدد االأ�شهم

47.72.290.000.000%95.422.290.000.000229.000.000%229.000.000املجوعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي

0.57327.500.000%27.500.0002.750.000%2.750.0001.145ال�شركة ال�شعودية للبنزين

0.57327.500.000%27.500.0002.750.000%2.750.0001.145ال�شركة ال�شعودية لل�شيكلوهك�شني

0.57327.500.000%27.500.0002.750.000%2.750.0001.145ال�شركة ال�شعودية للنايلون

0.57327.500.000%27.500.0002.750.000%2.750.0001.145ال�شركة  ال�شعودية للبارازايلني

16.67800.000.000%80.000.000---املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االإجتماعية

16.67800.000.000%80.000.000---املوؤ�ش�شة  العامة للتقاعد

16.67800.000.000%80.000.000---اجلمهور

1004.800.000.000%1002.400.000.000480.000.000%240.000.000املجموع

رأس المال  2-22 

يبلغ راأ�شمال ال�شركة احلايل اأربعة مليار وثمامنائة مليون )4.800.000.000( ريال �شعودي مق�شمة اإىل اأربع مائة وثمانني مليون )480.000.000( �سهم 

مت�شاوية القيمة بقيمة ا�شمية قدرها ع�شرة )10( رياالت لل�شهم الواحد، وجميعها اأ�شهم نقدية. 

إبرام عقود الخدمات مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  2-23 

كما بتاريخ هذه الن�شرة، ال يوجد اأي تعامالت جتارية مع اأي من اأع�شاء جمل�س، وال يتمتع اأع�شاء جمل�س االإدارة بحق الت�شويت على االأمور املتعلقة مبكافاآتهم، 

وملجل�س االإدارة احلق يف حتديد املكافاأة التي يح�شل عليها رئي�س جمل�س االإدارة والع�شو املنتدب مبوجب نظام ال�شركات والنظام االأ�شا�شي لل�شركة، ومل يقرر 

املجل�س مكافاأة رئي�س جمل�س االإدارة والع�شو . ويلتزم اأع�شاء جمل�س االإدارة باأحكام املادتني )69(  و  )70( من نظام ال�شركات ال�شعودي، واملادة )18( من 

الئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة من هيئة ال�شوق املالية

القروض المقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  2-23 

مبقت�شى االأنظمة واللوائح التنفيذية لدى وزارة التجارة وال�شناعة والئحة حوكمة ال�شركات والنظام االأ�شا�شي لل�شركة، يحظر على ال�شركة منح اأي قرو�س 

اإىل اأع�شاء جمل�س االإدارة اأو �شمان القرو�س املقدمة من الغري الأع�شاء جمل�س االإدارة، ولي�س لديهم اأي �شالحية تخولهم االقرتا�س من برتوكيم اأو الت�شويت 

على مكافاآت متنح لهم.
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الملكية الفكرية  2-24 

التابعة �شت�شتفيد بقدر كبري من حمفظة امللكية الفكرية اخلا�شة  اأي عالمات جتارية م�شجلة وال براءات اخرتاع با�شمها، ولكن �شركتها  ال متتلك برتوكيم 

ب�شيفرون فيليب�س، وذلك من خالل الرتاخي�س والعقود بهذا اخل�شو�س. متتلك �شيفرون فيليب�س حاليًا اأكرث من 2.500 براءة اخرتاع حملية ودولية. 

ومن خالل عقد ا�شتخدام التقنية بني ال�شركة و امل�شروع فاإن تكلفة ا�شتخدام العالمات التجارية و الرباءات �شوف ت�شاف اإىل امل�شروع.

الدعاوى والمنازعات 2-24 

ال�شركة لي�شت طرفًا يف اأي دعوى ق�شائية اأو نزاعات. 

ملخص االتفاقيات األساسية 2-27 

ا�شتمل ق�شم “ ملخ�س االتفاقيات االأ�شا�شية” �س 59 على ملخ�س �شروط و اأحكام االتفاقيات والرتاخي�س الهامة مثل عقود ترخي�س التقنية، االإن�شاءات 

واتفاقيات توريد املواد اخلام والغاز.

مراجعو الحسابات 2-22- 

وقدموا معلومات معينة لت�شمينها يف ن�شرة االإ�شدار هذه. Horwath “مكتب العظم وال�شديري” هم مراجعو ح�شابات ال�شركة “برتوكيم” 66

وافقوا على ا�شتخدام اأ�شمهم بال�شكل واملحتوى الذي يظهران فيه بن�شرة االإ�شدار. 66

لي�شت لديهم م�شلحة يف برتوكيم بخالف تقدمي خدمات مهنية معينة على اأ�ش�س مهنية. 66

العموالت 2-222 

مل يح�شل اأي �شخ�س )مبن فيهم اأع�شاء جمل�س االإدارة، واملدراء وعنا�شر االإدارة التنفيذية( على اأي عمولة اأو اأتعاب و�شاطة اأو اأي اعتبارات غري نقدية 

متعلقة باإ�شدار اأو بيع اأي اأوراق مالية خالل ال�شنتني ال�شابقتني لتاريخ تقدمي ن�شرة االإ�شدار هذه.

استمرارية نشاط الشركة  2-222 

مل يكن هناك اأي توقف لن�شاطات برتوكيم منذ اإن�شائها وحتى تاريخ هذه الن�شرة. وال يعتزم جمل�س االإدارة اإجراء اأي تعديالت جوهرية على طبيعة ن�شاطات 

برتوكيم. كما اأنه مل يطراأ اأي تغيري �شلبي وجوهري على و�شع برتوكيم املايل والتجاري خالل ال�شنة املا�شية اأو ال�شنة احلالية حتى �شدور هذه الن�شرة.

رأس المال العامل 2-222 

اأكد اأع�شاء جمل�س االإدارة اأنه بعد ا�شتالم �شايف متح�شالت االكتتاب و�شحب املبالغ مبوجب اتفاقيات التمويل )انظر الق�شم 7-14- متويل امل�شروع( فاأنه 

�شيتوفر لدى ال�شركة ال�شيولة الكافية للوفاء مبتطلبات راأ�س املال العامل لفرتة االثني ع�شر �شهرا التي تلي فرتة االكتتاب.

المديونية 2-222 

اأخرى  اأي مديونية  اأدوات دين، كما اليوجد لدى برتوكيم  اأية  ال�شركة  “ برتوكيم” باأنه ال يوجد لدى  التنفيذية ل�شركة  اأع�شاء جمل�س االإدارة واالإدارة  يقر 

قائمة 

الرهن 2-223 

يقر اأع�شاء جمل�س االإدارة و االإدارة التنفيذية ل�شركة “برتوكيم” باأنه ال يوجد على ال�شركة اأية رهونات اأو حقوق على املمتلكات.

االلتزامات والضمانات المحتملة 2-223 

يقر اأع�شاء جمل�س االإدارة و االإدارة التنفيذية ل�شركة “برتوكيم” الواردة ا�شمائهم يف ال�شفحات 27 و 28 اأنه ال يوجد على ال�شركة اأية التزامات حمتملة اأو 

�شمانات للم�شدر بخالف ما ذكر يف هذه الن�شرة، وتوؤكد ال�شركة باأن راأ�س مال ال�شركة اأو اأي �شركة تابعة لها لي�س م�شمواًل بحق خيار اأو اأي قيد اآخر فيما عدا 

القيود املفرو�شة وفقا للقوانني واالأنظمة ال�شعودية وال�شيما قواعد الت�شجيل واالإدراج.
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ملخص اتفاقيات التمويل 2-224 

ا�شتمل ق�شم “ متويل امل�شروع” �س 47 على ملخ�س ل�شروط واأحكام اتفاقيات التمويل الرئي�شية لل�شركة.

عقود خدمات أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  2-224 

لل�شركة   اال�شا�شي  والنظام  ال�شركات  واإمنا ت�شرف مكافاآتهم ح�شب نظام  املنتدب،  الع�شو  اأو  االدارة  واأع�شاء جمل�س  ال�شركة  اأي عقود خدمة بني  اليوجد 

والتعليمات الر�شمية التي �شدرت بهذا ال�شاأن.
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شروط وتعليمات االكتتاب  21 

يتوجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية قبل البدء يف تعبئة النموذج اخلا�س بطلب االكتتاب، حيث اأن التوقيع على طلب االكتتاب 

يعد موافقةً واإقراًرا من املكتتب بقبول �شروط وتعليمات االكتتاب.

االكتتاب في أسهم االكتتاب  2222 

تدعو برتوكيم املكتتبني اإىل تقدمي طلبات االكتتاب ل�شراء اأ�شهم االكتتاب، مع االأخذ يف االعتبار اأن طلب االكتتاب املوقع واملقدم اإىل اأي من وكالء البيع ميثل 

اتفاقية ملزمة قانونيًا بني برتوكيم واملكتتب. 

قبل هذا الطرح، كان امل�شاهمون املوؤ�ش�شون ميلكون كامل اأ�شهم راأ�س مال برتوكيم. وهذا الطرح موجه فقط للمواطنني ال�شعوديني �شامال ذلك االأطفال الق�شر 

للمراأة ال�شعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�شر من زوج غري �شعودي. وميكن للم�شتثمرين املحتملني احل�شول على ن�شخة من ن�شرة االإ�شدار الرئي�شية 

ومنوذج طلب االكتتاب من البنوك التالية: 

البنوك امل�شتلمة

تاريخ  اىل  2009/7/18م(  )املوافق  1430/7/25هـ  تاريخ  من  اعتبارًا  اململكة  يف  املنت�شرة  فروعهم  يف  االكتتاب  طلب  مناذج  با�شتالم  البيع  وكالء  �شيبداأ 

كانت  واإذا  الطلب.  من  ب�شورة  املكتتب  وتزويد  بختمه  امل�شتلم  البنك  يقوم  وتقدميه  االكتتاب  طلب  توقيع  وبعد   . )2009/7/24م(  املوافق  1430/8/2هـ 

املعلومات املقدمة يف النموذج غري كاملة اأو غري دقيقة اأو اإذا مل يختم الطلب من قبل وكيل البيع ف�شوف يعترب طلب االكتتاب الغيا.

�شيتم توفري مناذج طلبات االكتتاب يف اأثناء فرتة االكتتاب لدى مدير االكتتاب والبنوك امل�شتلمة. وعلى املوقع االلكرتوين ملدير االكتتاب. وميكن اأي�شا االكتتاب 

عن طريق االنرتنت والهاتف امل�شريف اأو اأجهزه ال�شراف االآيل التابعة للبنوك امل�شتلمة التي تقدم هذه اخلدمة للمكتتبني االأفراد الذين �شبق واأن ا�شرتكوا يف 

االكتتابات التي جرت موؤخرا �شريطة اأن )1( يكون للمكتتب ح�شاب لدى البنوك امل�شتلمة التي تقدم هذه اخلدمات. و )2( اأال تكون قد طراأت اأي تغيريات على 

املعلومات اأو البيانات اخلا�شة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثا.

يتعني على كل مكتتب اأن يحدد عدد االأ�شهم التي يرغب يف االكتتاب بها �شمن طلب االكتتاب ويكون املبلغ االإجمايل املطلوب من كل مكتتب هو حا�شل �شرب 

عدد االأ�شهم التي يرغب االكتتاب بها ب�شعر االكتتاب املحدد البالغ 10 رياالت �شعودية لكل �شهم. اإن احلد االأدنى لالكتتاب هو )50( �شهما ويكون االكتتاب يف 

احلد االأدنى وم�شاعفاته ، كما اأن احلد االأعلى لالكتتاب هو )100.000( �سهم.

يجب على كل مكتتب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب مرفقًا به اأ�شل و�شورة البطاقة ال�شخ�شية و/ اأو دفرت العائلة اإ�شافة اإىل مبلغ ي�شاوي عدد 

نيابة عن املكتتب )الوالدين واالأطفال  10 رياالت �شعودية لكل �شهم. ويف حال تقدمي الطلب  البالغ  االأ�شهم املطلوب االكتتاب فيها م�شروبًا ب�شعر االكتتاب 

فقط(، يجب ذكر ا�شم ال�شخ�س الذي يوقع الطلب نيابة عن املكتتب يف الطلب واإرفاق اأ�شل و�شورة الوكالة ال�شرعية التي توؤكد �شالحية ذلك ال�شخ�س يف 

الت�شرف نيابة عن املكتتب. وبالن�شبة لالأ�شخا�س الذين يقيمون يف اململكة، ت�شدر الوكالة ال�شرعية عن طريق كاتب العدل.  اأما بالن�شبة للمقيمني خارج اململكة 

فيجب ت�شديق الوكالة من ال�شفارة اأو القن�شلية ال�شعودية يف الدولة التي يقيم فيها ال�شخ�س املتقدم. و�شتقوم البنوك امل�شتلمة مبطابقة �شور بطاقات اإثبات 

الهوية مع االأ�شل واإعادة االأ�شل للمكتتب. ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن اأيتام، يجب ذكر ا�شم اليتيم يف طلب االكتتاب واإرفاق اأ�شل و�شورة من �شك الرعاية. 

ويف حالة اكتتاب املراأة ال�شعودية املطلقة اأو االأرملة لزوج غري �شعودي با�شم اأبنائها، يجب اأن يذكر ا�شمها يف طلب االكتتاب واإرفاق اأ�شل و�شورة �شهادة الطالق 

)اإذا كانت مطلقة( اأو �شهادة الوفاة )اإذا كانت اأرملة(. و�شوف يقوم وكالء البيع مبطابقة الن�شخ واالأ�شول واإعادة االأ�شول للمكتتب. 

كاملكتتب  االأ�شهم  مت�شاوية من  اأعداد  اكتتبوا جميعًا يف  اإذا  العائلة  امل�شمولني يف دفرت  االأ�شرة  واأفراد  الرئي�شي  للمكتتب  واحد  اكتتاب  ا�شتخدام طلب  يجب 

الرئي�شي، ويف هذه احلالة: ) اأ( يتم ت�شجيل جميع االأ�شهم اخلا�شة باملكتتب الرئي�شي واملكتتبني التابعني با�شم املكتتب الرئي�شي، ) ب(  �شوف تعاد للمكتتب 

اأ�شهم مقابلها لهم، )ج(  التابعني والتي مل يتم تخ�شي�س  الرئي�شي واملكتتبني  اأي مبالغ فائ�شة �شبق دفعها لالكتتاب يف االأ�شهم من قبل املكتتب  الرئي�شي 

يح�شل املكتتب الرئي�شي على جميع االأرباح املوزعة لالأ�شهم املخ�ش�شة له واملكتتبني التابعني )يف حال عدم بيع االأ�شهم اأو نقل ملكيتها(.  واإذا رغبت الزوجة 
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يف االكتتاب يف االأ�شهم با�شمها/ حل�شابها، يجب عليها ا�شتكمال منوذج طلب اكتتاب منف�شل كمكتتب رئي�شي.  ويف هذه احلالة، تلغى الطلبات التي مت تقدميها 

من قبل االأزواج نيابة عن زوجاتهم ويتم البت يف الطلب امل�شتقل الذي تقدمه الزوجات من قبل وكيل البيع. 

كذلك يجب ا�شتخدام طلب اكتتاب منف�شل اإذا )1( كانت االأ�شهم املكتتب بها واملخ�ش�شة �شيتم ت�شجيلها با�شم �شخ�س اآخر غري املكتتب الرئي�س/ رب عائلة، 

و)2( اإذا رغب املكتتبون التابعون االكتتاب يف عدد من االأ�شهم يختلف عن عدد االأ�شهم الذي يطلب املكتتب الرئي�شي االكتتاب به، اأو )3( اإذا رغبت الزوجة يف 

االكتتاب با�شمها واإ�شافة االأ�شهم املخ�ش�شة حل�شابها )وهنا عليها تعبئة منوذج طلب اكتتاب منف�شل كمكتتب رئي�شي(. ويف هذه احلالة االأخرية �شيتم اإلغاء 

ا�شتمارات االكتتاب املقدمة من قبل االأزواج نيابة عن زوجاتهم ويتم البت يف الطلب امل�شتقل الذي تقدمه الزوجات من قبل وكيل البيع. 

يوافق كل مكتتب على االكتتاب يف االأ�شهم املحددة يف منوذج طلب االكتتاب و�شرائها مببلغ يعادل عدد االأ�شهم املطلوب االكتتاب فيها م�شروبًا ب�شعر االكتتاب 

وهو 10 رياالت �شعودية لكل �شهم. ويكون كل مكتتب قد ا�شرتى عدد االأ�شهم املخ�ش�شة له عند )اأ( ت�شليم املكتتب منوذج طلب االكتتاب اإىل اي من وكالء البيع 

)ب( دفع املكتتب كامل قيمة االأ�شهم املكتتب بها لوكيل البيع. 

ويجب �شداد قيمة االأ�شهم املكتتب فيها كاملة لدى اأحد فروع وكالء البيع من خالل تفوي�س باخل�شم من ح�شاب املكتتب لدى وكيل البيع الذي قدم له طلب 

�لكتتاب. 

اإذا مل يكن منوذج طلب االكتتاب وفقًا ل�شروط واأحكام االكتتاب، فاإن لبرتوكيم احلق يف اأن ترف�س هذا الطلب كليًا اأو جزئيًا. وعلى املكتتب اأن يقبل اأي عدد 

من االأ�شهم يتم تخ�شي�شها له/ لها. 

تخصيص األسهم ورد فائض االكتتاب 2222 

�شيقوم وكالء البيع بفتح ح�شاب اأمانة موؤقت ي�شمى “االكتتاب العام ل�شركة برتوكيم” ويقوم كل وكيل بيع باإيداع املبالغ امل�شتلمة من املكتتبني يف ح�شاب االأمانة 

املذكور. 

1430/8/10هــ  اأق�شاه يوم  اإليهم مبالغ االكتتاب الفائ�شة )اإن وجدت( يف موعد  اإ�شعار املكتتبني بعدد االأ�شهم التي مت تخ�شي�شها لهم وتعاد  و�شوف يتم 

املكتتبني  على  الباقي  ويوزع  مكتتب  لكل  االأقل  على  �شهما   )50( تخ�شي�س  �شيتم  االكتتاب،  اأ�شهم  من  باأكرث  االكتتاب  حالة  ويف  2009/8/1م(.  )املوافق 

على اأ�شا�س تنا�شبي. واإذا زاد عدد املكتتبني عن )1.600.000(، فاإن برتوكيم ال ت�شمن احلد االأدنى للتخ�شي�س وهو )50( �شهم للمكتتب، وحينها �شيتم 

تخ�شي�س اأ�شهم االكتتاب بالت�شاوي بني جميع املكتتبني. واإذا زاد عدد املكتتبني عن عدد اأ�شهم االكتتاب، ف�شوف يتم التخ�شي�س بناء على ما تقرره الهيئة. 

ومن املتوقع اإ�شعار املكتتبني بعدد االأ�شهم التي مت تخ�شي�شها لهم واأن تعاد اأموال فائ�س االكتتاب، اإن وجدت، اإليهم بدون اي عموالت اأو اقتطاعات من قبل 

وكالء البيع يف موعد اأق�شاه 1430/8/7هـ )املوافق 2009/7/29م(. 

و�شوف ير�شل كل وكيل بيع )خطابات/ اإ�شعارات تاأكيد( اإىل االأ�شخا�س الذين اكتتبوا عن طريقه يبلغهم فيها بعدد االأ�شهم التي مت تخ�شي�شها لهم واملبالغ التي 

�شريدها لهم اإن وجدت. و�شيتم رد املبالغ الفائ�شة املتعلقة باالأ�شهم التي مل يتم تخ�شي�شها للمكتتبني ح�شبما ين�س عليه خطاب/ اإ�شعار التاأكيد. ولال�شتف�شار 

اأو طلب مزيد من املعلومات، على املكتتب اأن يراجع فرع وكيل البيع الذي قدم منوذج طلب االكتتاب لديه. 

إقرارات  2222 

بتعبئته منوذج طلب االكتتاب وتقدميه لدى اأحد البنوك امل�شتلمة، فاإن املكتتب: 

يوافق على االكتتاب يف اأ�شهم برتوكيم بعدد االأ�شهم املحدد يف منوذج طلب االكتتاب، 66

يقر باأنه قراأ ن�شرة االإ�شدار وفهم جميع حمتوياتها، 66

يقبل بالنظام االأ�شا�شي لبرتوكيم و�شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف ن�شرة االإ�شدار، 66

يحتفظ بحقه يف مقا�شاة برتوكيم للح�شول على تعوي�شات نتيجة عدم �شحة اأو عدم ا�شتكمال املعلومات الواردة يف ن�شرة االإ�شدار اأو نتيجة جتاهل  66

معلومات رئي�شية كان يجب اأن تكون جزءًا من ن�شرة االإ�شدار وقد توؤثر على قرار املكتتب يف �شراء االأ�شهم، 

يعلن باأنه مل ي�شبق اأن اكتتب هو اأو اي من اأفراد عائلته املذكورين يف منوذج طلب االكتتاب يف اأ�شهم برتوكيم واأن لبرتوكيم احلق يف رف�س جميع  66

طلبات االكتتاب،

يقبل بعدد االأ�شهم التي �شتخ�ش�س له ويوافق على جميع �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة يف ن�شرة االإ�شدار ويف منوذج طلب االكتتاب،  66

يتعهد بعدم اإلغاء منوذج طلب االكتتاب اأو تعديله بعد تقدميه اإىل وكيل البيع.  66
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بنود متفرقة  2222 

يعترب طلب االكتتاب وجميع ال�شروط واالأحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة وتوؤول مل�شلحة اأطراف العالقة وخلفهم واملتنازل اإليهم من قبلهم ومنفذي و�شاياهم 

ومديري تركاتهم وورثتهم، �شريطة عدم التنازل عن طلب االكتتاب اأو اي من احلقوق واملزايا اأو االلتزامات املرتتبة عليه اأو حتويلها من قبل اي طرف من 

اأطراف العالقة للغري دون موافقة خطية م�شبقة من الطرف االآخر. 

سوق األسهم السعودية )تداول) 2223 

اإلكرتوين كامل �شنة  ب�شكل  اململكة  االأ�شهم يف  بداأ تداول  االإلكرتوين. وقد  املالية  االأوراق  2001م كنظام بديل لنظام معلومات  تاأ�شي�س نظام تداول �شنة  مت 

1990م. وقد بلغت القيمة ال�شوقية لالأ�شهم املتداولة عرب نظام تداول )1.130.97( مليار ريال �شعودي  بنهاية �شهر مايو 2009م، فيما بلغ عدد ال�شركات 

امل�شاهمة املدرجة يف النظام يف ذلك التاريخ 128 �شركه. 

يتم التعامل باالأ�شهم عرب نظام تداول من خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءا من تنفيذ ال�شفقة وانتهاًء بت�شويتها. ويتم التداول من ال�شاعة 11 

�شباحًا وحتى 3:30 ع�شرا من يوم ال�شبت حتى يوم االأربعاء من كل اأ�شبوع. وبعد اإغالق التداول، ميكن اإدخال االأوامر وتعديلها و اإلغائها حتى ال�شاعة الثامنة 

م�شاء )ال�شوق ال يعمل بني الثامنة م�شاء والعا�شرة من �شباح اليوم التايل(. وميكن اإدخال االأوامر واال�شتف�شارات ابتداء من ال�شاعة العا�شرة �شباحا. وتبداأ 

11 �شباحا( بتحديد وعر�س اأ�شعار االفتتاح وحتديد االأوامر امل�شتحقة التنفيذ ح�شب القواعد  املرحلة االأوىل لعمل النظام، وهي مرحلة االفتتاح، )ال�شاعة 

املعتمدة ملطابقة االأوامر. ويف �شهر رم�شان املبارك تختلف �شاعات عمل ال�شوق ح�شبما تقرره هيئة ال�شوق املالية.

تنفذ ال�شفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، وتقبل االأوامر ال�شحيحة وت�شجل يف النظام للتنفيذ ح�شب  م�شتوى ال�شعر. وب�شكل عام تنفذ اأوامر ال�شوق 

اأواًل )وهي اأوامر اأف�شل �شعر( ومن ثم االأوامر حمددة ال�شعر )االأوامر ذات ال�شعر املحدد(.  ويف حالة اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�شعر، يتم تنفيذها اأوال باأول 

ح�شب توقيت االإدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع معلومات وا�شعة النطاق عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على االإنرتنت والربط االإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات 

ال�شوق ب�شكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل رويرتز.

تتم ت�شوية ال�شفقات اآليًا يف نف�س اليوم، اأي اأن نقل ملكية االأ�شهم املتداولة يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�شفقة. ي�شرتط على ال�شركات امل�شدرة لالأ�شهم اأن تف�شح 

عرب نظام تداول عن جميع القرارات واملعلومات املهمة لكي يتم تعميمها على اجلمهور.ويتوىل نظام “تداول” م�شوؤولية مراقبة ال�شوق، ب�شفته االآلية التي يعمل 

من خاللها ال�شوق، بهدف �شمان عدالة التداول وان�شياب عمليات التداول يف االأ�شهم.

تداول أسهم بتروكيم  2223 

التواريخ واملواعيد  اأن  اإىل  التاريخ حال حتديده. وجتدر االإ�شارة  انتهاء عملية التخ�شي�س، و�شوف تعلن تداول هذا  اأ�شهم برتوكيم بعد  البدء بتداول  يتوقع 

الواردة يف هذه الن�شرة هي تواريخ ومواعيد مبدئية وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�شوق املالية. 

وباالإ�شافة اإىل ذلك، ال يجوز التداول يف اأ�شهم االكتتاب اإال بعد اعتماد تخ�شي�س االأ�شهم يف ح�شابات املكتتبني يف تداول وت�شجيل برتوكيم يف القائمة الر�شمية 

واإدراج �شهمها يف �شوق االأ�شهم ال�شعودية )تداول(. ويحظر التداول يف اأ�شهم برتوكيم قبل ذلك حظرًا تامًا ويتحمل املكتتب الذي يخالف ذلك امل�شئولية الكاملة 

عنها، ولن تتحمل برتوكيم اأدنى م�شئولية قانونية يف هذه احلالة. 
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المستندات المتاحة للمعاينة 22 

�شتكون امل�شتندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�شي لل�شركة يف الريا�س وذلك قبل ا�شبوعني من فرتة االكتتاب وخاللها من ال�شاعة 8:30 �شباحا وحتى 

ال�شاعة 5:00 م�شاء ما عدا يومي اخلمي�س واجلمعة:

النظام االأ�شا�شي لبرتوكيم وعقد التاأ�شي�س لل�شعودية للبوليمرات 66

ال�شجل التجاري لبرتوكيم وال�شعودية للبوليمرات 66

تو�شية جمل�س االإدارة بزيادة راأ�س املال 66

موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة راأ�س املال 66

موافقة هيئة ال�شوق املالية على طرح االأ�شهم 66

م القوائم املالية املراجعة املنتهية يف 662008/12/31

م القوائم املالية املنتهية يف 662009/3/31

املوافقة اخلطية من مراجع ح�شابات ال�شركة العظم وال�شديري على ن�شر تقريره ملراجعة القوائم املالية املذكورة اأعاله 66

املوافقة اخلطية من مكتب املحامي تركي ال�شبيكي باال�شرتاك مع بيكر اآند ماكنزي اإل اإل بي على االإ�شارة اإليهم يف ن�شرة االإ�شدار ب�شفتهم امل�شت�شارين  66

القانونيني لالكتتاب

املوافقة اخلطية من امل�شت�شار املايل )الريا�س املالية( على االإ�شارة اإليهم يف ن�شرة االإ�شدار ب�شفتهم امل�شت�شار املايل لل�شركة 66

( على االإ�شارة اإليهم يف ن�شرة االإ�شدار ب�شفتهم م�شت�شار ال�شوق 66CMAI املوافقة اخلطية من م�شت�شار ال�شوق )كيميكال ماركت اأ�شو�شيت�س اإنك

املوافقة اخلطية من حما�شب االكتتاب )ارن�شت ويونغ( على االإ�شارة اإليهم يف ن�شرة االإ�شدار ب�شفتهم حما�شبي االكتتاب 66

اجلدوى االأقت�شادية  66

درا�شة ال�شوق 66

هــ خطاب تخ�شي�س اللقيم مل�شروع ال�شعودية للبوليمرات ال�شادر من وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتاريخ 661429/7/27

القوائم املالية لل�شعودية للبوليمرات  66

م خطاب تعديل �شرط طرح اأ�شهم برتوكيم ال�شادر من وزارة البرتول والرثوة املعدنية بتاريخ 662009/6/28
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القوائم المالية المراجعة لبتروكيم 23 
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 22 ديسمبر 2--2
)بآالف الرياالت السعودية(

املوجودات

موجودات متداولة:

1.513.014نقد لدى البنوك )اإي�شاح 3(

33.945اإيرادات ودائع بنكية م�شتحقة

1.595       م�شاريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى )اإي�شاح 4(

1.548.554جمموع املوجودات املتداولة

64.823نفقات اإيراديه موؤجلة )اإي�شاح 2ج(

2.158.886م�شاريع حتت التنفيذ )اإي�شاح 5(

651          ممتلكات ومعدات، �شايف )اإي�شاحي 2د و6(

3.772.914جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

مطلوبات متداولة:

66              م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

66جمموع املطلوبات املتداولة

335.218ذمم دائنة طويلة االأجل

511املطلوب اإىل طرف ذو عالقة )اإي�شاح 7(

1.219.306قرو�س طويلة االأجل )اإي�شاح 8(

11            خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة )اإي�شاح 2هـ(

1.555.112جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني:

2.200.000راأ�س املال املدفوع )اإي�شاح 9(

1.780االحتياطي النظامي )اإي�شاح 10(

16.022     االأرباح املبقاة

2.217.802جمموع حقوق امل�شاهمني

3.772.914جمموع املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

اإن االإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )15( تعترب جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الدخل الموحدة للفترة المنتهية في 22 ديسمبر 2--2
)بآالف الرياالت السعودية(

  )1.838(م�شاريف اإدارية وعمومية )اإي�شاحي 2و و11(

  )24.767(اإطفاءات م�شاريف التاأ�شي�س للفرتة )اإي�شاحي 2ز و12(

  )383(    فروق حتويل عملة )اإي�شاح 2ح(

  )26.988(�شايف اخل�شارة الت�شغيلية

  )1.847(م�شاريف متويل

    46.637اإيرادات اأخرى )اإي�شاحي 2ط و13(

    17.802�شايف ربح الفرتة

0.08    �شايف ربح الفرتة لل�شهم الواحد )ريال �شعودي(

اإن االإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )15( تعترب جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفق النقدي الموحدة للفترة المنتهية في 22 ديسمبر 2--2
)بآالف الرياالت السعودية(

التدفق النقدي من اأن�شطة الت�شغيل:

17.802�شايف ربح الفرتة

تعديالت لت�سوية �سايف الربح اإىل �سايف   النقد املح�سل من اأن�سطة الت�سغيل:

45اإ�شتهالكات الفرتة

24.767اإطفاءات م�شاريف التاأ�شي�س للفرتة

11املكون من خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات:

  )33.945(اإيرادات ودائع بنكية م�شتحقة

  )1.595(م�شاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

66م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

335.218   ذمم دائنة طويلة االأجل

342.369   �شايف النقد املح�شل من اأن�شطة الت�شغيل

التدفق النقدي من االأن�شطة اال�شتثمارية:

  )696(�شراء ممتلكات ومعدات

  )24.767(م�شاريف التاأ�شي�س

  )64.823(نفقات اإيراديه موؤجلة

  )2.158.886(م�شاريع حتت التنفيذ

  )2.249.172(�شايف النقد امل�شتخدم يف االأن�شطة اال�شتثمارية

التدفق النقدي من اأن�شطة التمويل:

511�شايف التغري يف املطلوب اإىل الطرف ذو العالقة

1.219.306املح�شل من قرو�س طويلة االأجل

2.200.000راأ�س املال

3.419.817�شايف النقد املح�شل من اأن�شطة التمويل

1.513.014�شايف التغري يف اأر�شدة النقد لدى البنوك

       -      اأر�شدة النقد لدى البنوك - بداية الفرتة

1.513.014اأر�شدة النقد لدى البنوك - نهاية الفرتة

اإن االإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )15( تعترب جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة



96

الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للفترة المنتهية في 22 ديسمبر 2--2
)بآالف الرياالت السعودية(

راأ�س املال املدفوع )اإي�شاح 9(:

       -      الر�شيد يف بداية الفرتة

2.200.000راأ�س املال املدفوع

2.200.000الر�شيد يف نهاية الفرتة

االحتياطي النظامي)اإي�شاح 10(:

       -      الر�شيد يف بداية الفرتة

1.780       املحول من االأرباح املبقاة

1.780       الر�شيد يف نهاية الفرتة

االأرباح املبقاة:

       -      الر�شيد يف بداية الفرتة

  )1.780(املحول اإىل االحتياطي النظامي

17.802     �شايف ربح الفرتة

16.022     الر�شيد يف نهاية الفرتة

2.217.802جمموع حقوق امل�شاهمني

اإن االإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )15( تعترب جزءا ال يتجزاأ 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 22 ديسمبر 2--2
)بآالف الرياالت السعودية(

عــــام   -1

1429/03/08هـ  بتاريخ   1010246363 رقم  التجاري  ال�شجل  مقفلة مبوجب  �شعودية  م�شاهمة  ك�شركة  برتوكيم   - للبرتوكيماويات  الوطنية  ال�شركة  �شجلت 

)املوافق 2008/03/16م(.

يتمثل ن�شاط ال�شركة يف تنمية وتطوير واإقامة وت�شغيل واإدارة و�شيانة امل�شانع البرتوكيماويه والغاز والبرتول وال�شناعات االأخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف 

املواد واملنتجات البرتوكيماويه وم�شتقاتها ومتلك االأرا�شي والعقارات واملباين ل�شالح ال�شركة.

 2008 31 دي�شمرب  وتنتهي يف  تاأ�شي�شها  باإعالن  ال�شادر  الوزاري  القرار  تاريخ  تبداأ من  االأوىل  املالية  ال�شنة  اأن  بال�شركة على  التاأ�شي�س اخلا�س  ين�س عقد 

وبالتايل فاإن هذه القوائم املالية املوحدة تعترب القوائم املالية االأوىل لل�شركة.

للبوليمرات( والتي متتلك  ال�شعودية  التابعة لها )ال�شركة  ال�شركة وال�شركة  2008 ت�شمل ح�شابات  31 دي�شمرب  املنتهية يف  املالية املوحدة للفرتة  القوائم  اإن 

ال�شركة فيها ن�شبة 50 % من حقوق امللكية:

وتقع يف مدينة اجلبيل  �شعودي،  ريال  66187.5 مليون  براأ�شمال  �شعودية ذات م�شوؤولية حمدودة خمتلطة  �شركة  للبوليمرات وهي  ال�شعودية  ال�شركة 

ال�شناعية، متتلك ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات - برتوكيم ما ن�شبته 50 % من احل�ش�س والـ 50 % االأخرى متتلكها �شركة اأرابيان �شيفرون فيليب�س 

اإيثيلني  وبويل  الكثافة  اإيثيلني عايل  بويل  بنزين،   ،1 هيك�شن  بروبلني،  )اإيثيلني،  التالية:  املواد  باإنتاج  ال�شركة  وتقوم  ليمتد،  كومباين  برتوكيميكال 

منخف�س الكثافة اخلطي، بويل بروبلني، بويل �شتايرين(.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -2

يتم اإعداد القوائم املالية املوحدة طبقا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية، وفيما يلي ملخ�شا الأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة من 

قبل ال�شركة:

أ العرف المحاسبي 

مت اإعداد هذه القوائم املالية وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية.

ب أسس توحيد الحسابات 

اإن القوائم املالية املوحدة تت�شمن القوائم املالية لل�شركة الوطنية للبرتوكيماويات - برتوكيم كما يف 31 دي�شمرب 2008 وال�شركة التابعة لها من واقع القوائم 

املالية املدققة لهذه ال�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2008. والأغرا�س اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة، فقد مت ا�شتبعاد وت�شوية جميع االأر�شدة والعمليات ذات 

العالقة الهامة بني ال�شركة وال�شركة التابعة لها.

للمحا�شبني  ال�شعودية  الهيئة  ممانعة  عدم  على  بناًء  وذلك  الدويل  التنا�شبي  التوحيد  معيار  وفق  لها  التابعة  وال�شركة  لل�شركة  املالية  القوائم  توحيد  مت 

القانونيني.

ج نفقات إيراديه مؤجلة

يتم اإطفاء النفقات االإيراديه املوؤجلة مبوجب طريقة الق�شط الثابت على مدى ع�شر �شنوات.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في 22 ديسمبر 2--2
)بآالف الرياالت السعودية(

د الممتلكات والمعدات 

تظهر املمتلكات واملعدات ح�شب التكلفة بعد تنزيل اال�شتهالك املرتاكم. ويجري احت�شاب اال�شتهالك عليها مبوجب طريقة الق�شط الثابت على الفرتة املقدرة 

للعمر االإنتاجي لها باعتماد الن�شب ال�شنوية التالية:

%25 �شيارات   

%20 حت�شينات على مباين م�شتاأجرة 

%20 اأجهزة حا�شب اآيل  

	 مخصص تعويض نهاية الخدمة

العربية  اململكة  يف  بها  املعمول  العمل  اأنظمة  مبوجب  وذلك  خدمتهم  انتهاء  عند  ال�شركة  على  واملرتتب  للموظفني  اخلدمة  ترك  لتعوي�س  اال�شتدراك  يتم 

ال�شعودية.

و المصاريف 

تتكون امل�شاريف التي تتكبدها ال�شركة من م�شاريف بيع وتوزيع وم�شاريف اإدارية وعمومية وتكاليف اإنتاج. ويتم حتميل تكاليف االإنتاج بكامل تكلفة املواد 

املنتجات  وبيع  ت�شويق  املتعلقة يف عمليات  ال�شركة  الناجتة من جمهودات  امل�شروفات  ت�شنيف  ويتم  املبا�شرة.  ال�شناعية غري  والتكاليف  املبا�شرة  والعمالة 

التامة ال�شنع يف بند م�شتقل حتت م�شمى م�شاريف البيع والت�شويق. ويتم ت�شنيف امل�شاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة االأخرى املتعلقة باالإدارة والتي ال تتعلق 

بوظيفة االإنتاج اأو وظيفة البيع والت�شويق كم�شاريف اإدارية وعمومية. ويتم توزيع امل�شاريف امل�شرتكة اإذا دعت احلاجة لذلك بني امل�شاريف االإدارية والعمومية 

وم�شاريف البيع والت�شويق وتكاليف االإنتاج على اأ�شا�س ثابت. ويتم تطبيق مبداأ اال�شتحقاق يف حتميل الفرتة املالية بامل�شروفات االإدارية والعمومية وم�شاريف 

البيع والت�شويق.

ز مصاريف التأسيس 

متثل امل�شاريف التي تكبدتها ال�شركة لفرتة التاأ�شي�س والتي مت اإطفاوؤها خالل عام 2008 فقط.

ح تحويل العمالت األجنبية

تظهر القوائم املالية املرفقة بالريال ال�شعودي، ويتم ا�شتخدام �شعر التحويل املنا�شب للعمليات اأو االأر�شدة التي تتم بالعمالت االأجنبية اإىل الريال ال�شعودي 

وفقًا لالأ�شعار ال�شائدة حني اإجراء املعامالت. وقد مت اإظهار اخل�شائر اأو االأرباح الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل.

	 تحقيق اإليراد

يتحقق االإيراد من املبيعات عند ت�شليم الب�شاعة للعمالء. واإ�شدار فاتورة بها، ويتم اإثبات االإيرادات االأخرى عند حتققها.

ي الزكاة 

اإن الزكاة التزام على ال�شركة ويتم ا�شتدراكها يف القوائم املالية املرفقة بتحميلها على قائمة الدخل، وفقًا ملعيار الزكاة ال�شرعية ال�شادر من الهيئة ال�شعودية 

للمحا�شبني القانونيني، ومل يتم اال�شتدراك واحت�شاب املخ�ش�س وذلك لعدم حوالن احلول على القوائم املالية ال�شنوية لل�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2008.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في 22 ديسمبر 2--2
)بآالف الرياالت السعودية(

النقد لدى البنوك  -3

يتكون النقد لدى البنوك للفرتة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2008 مما يلي:

62.139نقد لدى البنوك

1.450.875ودائع الأجل

1.513.014

المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى  -4

تتكون امل�شاريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات االأخرى كما يف 31 دي�شمرب 2008 مما يلي:

1.027دفعات مقدمة خلدمات مهنية وقانونية

372دفعات مقدمة للمقاولني

170اإيجارات

26     اأخرى

1.595

مشاريع تحت التنفيذ  -	

متثل م�شاريع حتت التنفيذ م�شاهمة ال�شركة يف اإن�شاء م�شروع ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات والذي يقدر اأن تتجاوز كلفته 20.8 مليار ريال �شعودي، واأن يدخل 

مرحلة الت�شغيل يف نهاية عام 2011.

الممتلكات والمعدات، صافي  -6

تتاألف املمتلكات واملعدات كما يف 31 دي�شمرب )باآالف الرياالت ال�شعودية( مما يلي:

االإجمايلاأجهزة  حا�شب اآيلحت�شينات على مباين م�شتاأجرة�شيارات

التكلفة

     -        -       -         -     الر�شيد يف بداية الفرتة

68475696االإ�شافات خالل الفرتة

     -        -       -         -     االإ�شتبعادات خالل الفرتة

68475696الر�شيد يف نهاية الفرتة

الإ�ستهالكات

     -        -       -        -     الر�شيد يف بداية الفرتة

45   -    441االإ�شافات خالل الفرتة

     -        -       -        -     االإ�شتبعادات خالل الفرتة

45   -    441الر�شيد يف نهاية الفرتة

�سايف القيمة الدفرتية

3164065651 دي�شمرب 2008

بلغ ا�شتهالك املمتلكات واملعدات مبلغ 45 ريال �شعودي )باآالف الرياالت ال�شعودية( وذلك للفرتة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2008.
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في 22 ديسمبر 2--2
)بآالف الرياالت السعودية(

المطلوب إلى الطرف ذو العالقة  -7

للفرتة  �سعودية(  ال�سناعي )�سركة م�ساهمة  ال�سعودية لال�ستثمار  املجموعة  �سركة  اإىل  املطلوب  املبلغ  العالقة  الطرف ذو  اإىل  املطلوب  ميثل ر�شيد 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2008.

القروض طويلة األجل  -8

كما بلغ اإجمايل القرو�س املمنوحة واملوافق عليها لل�شركة ال�شعودية للبوليمرات والتي تعترب ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم( �شريك يف راأ�شمالها 

بن�شبه 50 % من بنوك جتارية 4.629 األف مليون ريال �شعودي مت �شحب 1.219 األف مليون ريال �شعودي منها مت منحها لتمويل اإن�شاءات امل�شنع مقابل رهن 

املمتلكات واملعدات على اأن يبداأ �شداد القرو�س بعد �شتة �شهور من ت�شغيل امل�شروع واملتوقع اأن يدخل مرحلة الت�شغيل يف نهاية عام 2011، كما بلغ اإجمايل 

القرو�س املوافق عليها والغري م�شحوبة من قبل �شندوق اال�شتثمارات العامة 1.500 األف مليون ريال �شعودي و من �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي 300 

مليون ريال �شعودي مقابل مقابل رهن املمتلكات واملعدات.

رأس المال المدفوع  -9

حدد راأ�شمال ال�شركة مببلغ 2.200.000.000 األفني ومائتني مليون ريال �شعودي، مق�شمًا اإىل 220.000.000 مائتني وع�شرين مليون �شهم مت�شاوية القيمة 

تبلغ القيمة اال�شمية لكل منها 10 رياالت �شعودية وجميعها اأ�شهم عادية نقدية.

قيمة االأ�شهم )ريال �شعودي(الن�شبة املئوية عدد االأ�شهم

�شركة املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار 

ال�شناعي )�شركة م�شاهمة �شعودية(

209.000.000% 952.090.000.000

ال�شركة ال�شعودية للبنزين )ذات 

م�شوؤولية حمدودة(

2.750.000% 1.2527.500.000

ال�شركة ال�شعودية لل�شايكلوهك�شني 

)ذات م�شوؤولية حمدودة(

2.750.000% 1.2527.500.000

ال�شركة ال�شعودية للنايلون )ذات 

م�شوؤولية حمدودة(

2.750.000% 1.2527.500.000

ال�شركة ال�شعودية للبارازيلني )ذات 

م�شوؤولية حمدودة(

    2.750.000% 1.25    27.500.000

1002.200.000.000%220.000.000االإجمايل

االحتياطي النظامي  -10

يتطلب نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية وعقد تاأ�شي�س ال�شركة اأن يحول ما ن�شبته 10% من �شايف الربح ال�شنوي اإىل االحتياطي النظامي وان ي�شتمر 

هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي 50% من راأ�س املال. اإن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�شاهمني.
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في 22 ديسمبر 2--2
)بآالف الرياالت السعودية(

المصاريف اإلدارية والعمومية  -11

تتكون امل�شاريف االإدارية والعمومية للفرتة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2008 مما يلي )باآالف الرياالت ال�شعودية(:

820اأتعاب قانونية ومهنية

786رواتب ومزايا املوظفني

86م�شاريف توظيف

45��ستهالكات

28اإيجارات

19�شفر وانتقال

8قرطا�شية ومطبوعات

7تاأمني

5بريد وهاتف

34     اأخرى

1.838

مصاريف التأسيس، صافي  -12

تتكون م�شاريف التاأ�شي�س كما يف 31 دي�شمرب 2008 مما يلي )باآالف الرياالت ال�شعودية(:

  24.767م�شاريف التاأ�شي�س

)24.767(االإطفاء املرتاكم

    -    �شايف

اإليرادات األخرى  -13

تتكون االإيرادات االأخرى للفرتة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2008 من اإيرادات الودائع الأجل.

االلتزامات الرأسمالية  -14

التزمت ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات - برتوكيم مببلغ 750 مليون دوالر اأمريكي اأي ما يعادل تقريبًا ) 2.812.500.000 ريال �شعودي( ل�شالح كل من 

ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات ب�شفتها �شركة امل�شروع وموؤ�ش�شة �شميتومو ميت�شو امل�شرفية ب�شفتها وكياًل عن البنوك املقر�شة، ك�شمان بنكي لقيمة م�شاهمة 

ال�شركة يف راأ�س مال ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات والتي متتلك ال�شركة 50% من راأ�شمالها مقابل رهن وديعة الأجل مببلغ 375 مليون دوالر اأمريكي اأي ما يعادل 

تقريبًا )1.406.250.000 ريال �شعودي(.

بلغ ن�شيب ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات - برتوكيم من ر�شيد االلتزامات الراأ�شمالية غري امل�شتخدمة ب�شفتها متلك 50% من ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات 

لغر�س اإن�شاءات امل�شنع 6.5 مليار ريال �شعودي كما يف 2008/12/31.

عام  -1	

مت تقريب االأرقام الواردة بالقوائم املالية اإىل اأقرب األف ريال �شعودي.
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