
 

 ب��ورا�غ

 الشائعة عن الشركة وطرح أسهم حقوق األولو�ةاألسئلة  

 

 �حة عامة عن الشركة

 هل يمكن أن �عطينا �حة عن ب��ورا�غ ومجال عملها؟  .1

 

م كمشـــــــــروع مشـــــــــ��ك 2005تأسســـــــــت عـــــــــام املت�املـــــــــة �ـــــــــ� العـــــــــالم، وقـــــــــد لتكر�ـــــــــر والب��وكيماو�ـــــــــات أحـــــــــد أك�ـــــــــ� مجّمعـــــــــات ا"ب��ورا�ـــــــــغ" �عت�ـــــــــ� 

٪ مــــــــن أســــــــهمها مــــــــن خــــــــالل طــــــــرح 25" اليابانيــــــــة، وأدرجــــــــت الشــــــــركة كيمي�ــــــــال بــــــــ�ن شــــــــرك�ي "أرام�ــــــــو الســــــــعودية" و"ســــــــوميتوموناصــــــــفة بامل

 م.2008السعودية عام   تداول عام أو�� �� 

 كمصـــــــــفاة غ�ـــــــــ� تحو�ليـــــــــة مـــــــــع مرافـــــــــق م�حقـــــــــة ملعا�جـــــــــة الـــــــــنفط ا�خـــــــــام
ً
. ومـــــــــن ثـــــــــم وســـــــــعت قاعـــــــــدة خـــــــــدما��ا تـــــــــم إ�شـــــــــاء "ب��ورا�ـــــــــغ" أساســـــــــا

 ومرافقها ع�� مرحلت�ن:

o ) �شــــــــــــــهدت هــــــــــــــذه املرحلــــــــــــــة توســــــــــــــيع مصــــــــــــــفاة را�ــــــــــــــغ األساســــــــــــــية ع�ــــــــــــــ� تطــــــــــــــو�ر مجمــــــــــــــع مت�امــــــــــــــل للتكر�ــــــــــــــر 2009املرحلــــــــــــــة األو�ــــــــــــــ :(

)" وأخــــــــــرى لتكســــــــــ�� "اإليثــــــــــان"، HOFCCوالب��وكيماو�ــــــــــات يضــــــــــم وحــــــــــدة لتكســــــــــ�� "ســــــــــوائل األوليفينــــــــــات بالوســــــــــيط الكيمــــــــــاوي (

 من أك�� ا�جمعات املت�املة من هذا النوع ال�ي يتم إ�شاؤها ع�� مرحلة واحدة.
ً
 ويعت�� واحدا

o ) تضــــــــّمنت مرافـــــــق التوســــــــعة إضـــــــافة وحــــــــدة للمـــــــواد العطر�ـــــــة ومنشــــــــأة تكســـــــ�� موســــــــعة إلنتـــــــاج مجموعــــــــة 2018املرحلـــــــة الثانيـــــــة :(

ــا �ـــــــــــ� ذلـــــــــــك املـــــــــــواد ال مرافـــــــــــق االســـــــــــتفادة مـــــــــــن املتخصصـــــــــــة، ��ـــــــــــدف  ةب��وكيماو�ـــــــــــمتنوعـــــــــــة مـــــــــــن املنتجـــــــــــات الب��وكيماو�ـــــــــــة، بمـــــــــ

 اإلنتاج ا�حالية ورفد السوق السعودية بمنتجات جديدة.

 

 ما �� خطوط األعمال الرئيسية لشركة ب��ورا�غ؟ .2

ع مت�امـــــــــل للتكر�ـــــــــر والب��وكيماو�ـــــــــات، ويشـــــــــمل ذلـــــــــك تصـــــــــنيع باقـــــــــة مـــــــــن املنتجـــــــــات  ع�ـــــــــ�تركـــــــــز "ب��ورا�ـــــــــغ"  تطـــــــــو�ر و��شـــــــــاء و�شـــــــــغيل مجمـــــــــّ

 الب��ولية املكررة واملنتجات الب��وكيماو�ة وغ��ها من املنتجات الهيدروكر�ونية.

ــي تالمــــــس  ــالم وال�ــــ ــ� العــــ ــع �ــــ ــة مــــــن أهــــــم املنتجــــــات املســــــتخدمة �شــــــ�ل واســــ ــ مختلــــــفتنــــــتج الشــــــركة مجموعــــ ــاة الا�ب جوانــــ   عصــــــر�ة،حيــــ
ً
بــــــدءا

ــة مــــــــــن خــــــــــالل قطــــــــــا��   إ�ــــــــــ� الوقــــــــــود الـــــــــذي �غــــــــــذي حركــــــــــة التجــــــــــارة العامليـــــــ
ً
مـــــــــن منتجــــــــــات �عقــــــــــيم اليـــــــــدين �حمايــــــــــة �ــــــــــحة النــــــــــاس، وصـــــــــوال

 الط��ان والسيارات.

 

 ما الذي يم�� "ب��ورا�غ" عن منافس��ا؟ .3

، تمتلــــــــك الشــــــــركة العديــــــــد مــــــــن 
ً
ــية ال�ــــــــي  نقــــــــاطأوال ــا التنافســــــ ــا الفر�ــــــــد، وقاعــــــــدة أصــــــــولها القو�ــــــــة،  تتمثــــــــلالقــــــــوة واملزايــــــ �ــــــــ� نمــــــــوذج أعمالهــــــ

ــا التشـــــــــــغيلية ــا املتنوعـــــــــــة، ومرون��ـــــــــ ــ�  ،ومنتجا��ـــــــــ ــا تتم�ـــــــــ  للتكر�ـــــــــــر والب��وكيماو�ـــــــــــات؛ كمـــــــــ
ً
 مت�ـــــــــــامال

ً
ــا  عامليـــــــــ

ً
ــا إذ تمتلـــــــــــك وتـــــــــــدير اليـــــــــــوم مجمعـــــــــ



 

�ـــــــــ� محط��ـــــــــا  البنيـــــــــة التحتيـــــــــة القائمـــــــــة لإلمـــــــــداد والتصـــــــــديرمـــــــــن  الســـــــــتفادةابموقـــــــــع اســـــــــ��اتي�� ع�ـــــــــ� الســـــــــاحل الغر�ـــــــــي للمملكـــــــــة يتـــــــــيح لهـــــــــا 

 .البحر�ة

، تحظــــــــــى الشــــــــــركة بم�ــــــــــ�ة تنافســــــــــية 
ً
ــا ــا مــــــــــن منت�ــــــــــ� الب��وكيماو�ــــــــــات العــــــــــاملي�ن. إذ �عت�ــــــــــ� قو�ــــــــــة ثانيــــــــ مــــــــــن حيــــــــــث الت�لفــــــــــة مقارنــــــــــة بنظرا��ــــــــ

وحـــــــدة تكســـــــ�� "ب��ورا�ـــــــغ"، وتضـــــــمن الشـــــــركة إمداداتـــــــھ ع�ـــــــ� املـــــــدى الطو�ـــــــل بأســـــــعار محليـــــــة �عت�ـــــــ�  �ـــــــ�"اإليثـــــــان" املـــــــادة األوليـــــــة األساســـــــية 

. و�تـــــــيح ذلـــــــك للشـــــــركة العمـــــــل ��ـــــــوامش تنافســـــــية كب
ً
�ـــــــ�ة مـــــــن حيـــــــث الت�لفـــــــة النقديـــــــة مقارنـــــــة بمنافســـــــ��ا العـــــــاملي�ن، مـــــــن بـــــــ�ن األد�ـــــــى عامليـــــــا

 ع�� مستوى العالم.
ً
 و�جعلها ذلك ب�ن أقل منت�� اإليثيل�ن ت�لفة

، لعبــــــــــت الشــــــــــركة، منــــــــــذ 
ً
 �ــــــــــ� تور�ــــــــــد املنتجــــــــــات املكــــــــــررة إ�ــــــــــ� املنطقــــــــــة الغر�يــــــــــة مــــــــــن اململكــــــــــة  إ�شــــــــــاءثالثــــــــــا

ً
 اســــــــــ��اتيجيا

ً
مصــــــــــفاة "را�ــــــــــغ"، دورا

 �ـــــــــــــــ� تطـــــــــــــــو�ر قطـــــــــــــــاع الب��وكيماو�ـــــــــــــــات �ـــــــــــــــ� اململكـــــــــــــــة، بوصـــــــــــــــفها ثـــــــــــــــا�ي أك�ـــــــــــــــ� منـــــــــــــــتج العر�يـــــــــــــــة الســـــــــــــــعودية. وت
ً
 محور�ـــــــــــــــا

ً
لعـــــــــــــــب كـــــــــــــــذلك دورا

 .للب��وكيماو�ات �� السوق ا�حلية

 

 "؟19-بجائحة "كوفيد  الشركة كيف تأثرت أعمال .4

شـــــــر�ات الب��وكيماو�ـــــــات. حيـــــــث شـــــــهد بمـــــــا �ـــــــ� ذلـــــــك  -الكب�ـــــــ�ة م��ـــــــا والصـــــــغ��ة  -فرضـــــــت ا�جائحـــــــة تأث��هـــــــا ع�ـــــــ� جميـــــــع الشـــــــر�ات �ـــــــ� العـــــــالم 

 �� ضوء القيود املفروضة ع�� السفر والتنقل.
ً
 حادا

ً
 الطلب ع�� املنتجات املكررة انخفاضا

ــ�  ــاع الطلـــــــــب ع�ـــــــ ــ� ارتفـــــــ ــ� املنتجـــــــــات املكـــــــــررة، ســـــــــاهمت ا�جائحـــــــــة باملقابـــــــــل �ـــــــ ــ� �ـــــــــ� الطلـــــــــب ع�ـــــــ ــالرغم مـــــــــن االنخفـــــــــاض الكب�ـــــــ مـــــــــع ذلـــــــــك، و�ـــــــ

إ�ــــــــــ� إعــــــــــادة تــــــــــوازن الطلــــــــــب ع�ــــــــــ� منتجــــــــــات الشــــــــــركة بــــــــــالتوازي مــــــــــع انخفــــــــــاض الت�ــــــــــاليف وتحســــــــــن املنتجــــــــــات الب��وكيماو�ــــــــــة. وأدى ذلــــــــــك 

 .2021كفاءة العمليات، مما حقق نتائج إيجابية للشركة ب��اية عام 
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ــام   �ــــــــ� عــــــ
ً
 كب�ــــــــ�ا

ً
ــنا نت عائــــــــدات مبيعــــــــات "ب��ورا�ــــــــغ" ، وال ســــــــيما �ــــــــ� األســــــــواق الغر�يــــــــة. وتحســــــــ2021شــــــــهدت أســــــــعار الب��وكيماو�ــــــــات تحســــــ

 نتيجة األداء القوي الذي شهدتھ هذه األسواق. 2020عام   مع�ش�ل كب�� مقارنة 

ــ� الـــــــرغم مـــــــن اســـــــتمرار تـــــــداعيات ا�جائحـــــــة،  ــنتـــــــائج الشـــــــركة  حققـــــــتوع�ـــــ ــام  ةقو�ـــــ ــا، وخفـــــــض  2021�ـــــــ� عـــــ بفضـــــــل تحســـــــن كفـــــــاءة عمليا��ـــــ

 كما تم إطفاء جميع ا�خسائر امل��اكمة.  الب��وكيماو�ة.الطلب ع�� املنتجات  وز�ادةالت�اليف،  

 ألعمــــــال الشــــــركة �ــــــ� بدايــــــة عــــــام  العوامــــــلوقــــــد وفــــــرت هــــــذه 
ً
 قو�ــــــا

ً
 فــــــرصال، حيــــــث تتمتــــــع بوضــــــع جيــــــد يؤهلهــــــا لالســــــتفادة مــــــن 2022أساســــــا

 ز�ادة الر�حية. العمل ع��و  املتاحة
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خفـــــــــض و ، ا��ها املـــــــــ�عز�ـــــــــز وضـــــــــعمـــــــــن تمكـــــــــ�ن الشـــــــــركة دف ، ��ـــــــــعـــــــــن طر�ـــــــــق طـــــــــرح أســـــــــهم حقـــــــــوق أولو�ـــــــــةالشـــــــــركة  رأس مـــــــــالســـــــــيتم ز�ـــــــــادة 

 . الشركة  تحقيق أهداف األداء العام و تحس�ن ، لضمان  مستو�ات الدين وز�ادة رأس املال

 ر�ــــــــال ســــــــعودي 10ســــــــهم جديــــــــد �ســــــــعر قــــــــدره  795,000,000ملســــــــاه�ي الشــــــــركة مــــــــن خــــــــالل إصــــــــدار  طــــــــرح أســــــــهم حقــــــــوق أولو�ــــــــةســــــــيتم و 

ر�ــــــــــال  8,760,000,000مــــــــــن ز�ــــــــــادة رأس مــــــــــال الشــــــــــركة لر�ــــــــــال ســــــــــعودي  7,950,000,000 بقيمــــــــــة إجماليــــــــــة للطــــــــــرح تبلــــــــــغ للســــــــــهم الواحــــــــــد،

 ر�ال سعودي.  16,710,000,000 إ��سعودي 

ت الشــــــر سيحصــــــل �ــــــل مســــــاهم و 
ّ

د �ــــــ� �ــــــجال ــّ التــــــداول �ــــــ� غــــــالق عنــــــد إ واحــــــد يملكــــــھحــــــق أولو�ــــــة مقابــــــل �ــــــل ســــــهم  0.907534ع�ــــــ�  كةمقيــــ

الشـــــــركة مســـــــاه�ي  �ـــــــ� �ـــــــجل تحديـــــــد املســـــــاهم�ن املقيـــــــدين ، مـــــــعالعاديـــــــة املتعلقـــــــة بز�ـــــــادة رأس املـــــــال غ�ـــــــ�ا�جمعيـــــــة العامـــــــة  ا�عقـــــــاد تـــــــار�خ

 .ا�جمعية العامة غ�� العادية�عد ا�عقاد لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية "إيداع" �� ��اية ثا�ي يوم تداول  

 اســـــــتعلن الشـــــــركة ع��ـــــــال�ـــــــي ا�جمعيـــــــة العامـــــــة غ�ـــــــ� العاديـــــــة  ا�عقـــــــاد�ـــــــ� محـــــــافظ املســـــــاهم�ن املقيـــــــدين �عـــــــد  األولو�ـــــــةوســـــــيتم ايـــــــداع حقـــــــوق 

  .
ً
 الكھ حق االكتتاب ع�� سهم جديد واحد �سعر الطرح ا�حدد.و�ل حق واحد سيمنح مالحقا
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ــ ــاليف الطـــــــــرح، ســـــــ ــا�� املتحصـــــــــالت ليتم اســـــــــتخدام �عـــــــــد خصـــــــــم ت�ـــــــ ــالغ املســـــــــتحقة بموجـــــــــب اتفاقيـــــــــة القـــــــــرض املقـــــــــدم مـــــــــن صـــــــ ســـــــــداد املبـــــــ

للمســـــــــاهم�ن املؤسســـــــــ�ن بموجـــــــــب هــــــــذه االتفاقيـــــــــة مـــــــــع الســـــــــداد ا�جزئـــــــــي املســــــــاهم�ن املؤسســـــــــ�ن، حيـــــــــث ســـــــــتتم رســـــــــملة املبــــــــالغ املســـــــــتحقة 

ــ� األســــــــهم ــي ســــــــيتبعها ليــــــــة اآلملز�ــــــــد مــــــــن املعلومــــــــات حــــــــول . للقــــــــروض املرحليــــــــة ع�ــــــ ــل ون ن املؤسســــــــو املســــــــاهمال�ــــــ  ةلغ املســــــــتحقارســــــــملة املبــــــ

 .حقوق األولو�ةأسهم لهم، ير�� الرجوع إ�� �شرة إصدار 

األسا�ــــــــــ�ي األصــــــــــ��  القــــــــــرضر�ــــــــــال ســــــــــعودي، لســــــــــداد  5.962.500.000الطــــــــــرح، وال�ــــــــــي تبلــــــــــغ  متحصــــــــــالت% مــــــــــن 75وستســــــــــتخدم الشــــــــــركة 

ر�ــــــــــــــال ســــــــــــــعودي بموجــــــــــــــب اتفاقيــــــــــــــة  1.387.500.000ر�ــــــــــــــال ســــــــــــــعودي والفائــــــــــــــدة املســــــــــــــتحقة البالغــــــــــــــة  4.575.000.000بال�امــــــــــــــل البــــــــــــــالغ 

إجمـــــــــا�� مطلو�ـــــــــات الشـــــــــركة والفوائـــــــــد املســـــــــتحقة بموجـــــــــب اتفاقيـــــــــة القـــــــــرض ملشـــــــــروع "، مـــــــــا ســـــــــيؤدي إ�ـــــــــ� تقليـــــــــل 1القـــــــــرض ملشـــــــــروع "را�ـــــــــغ 

 ".1"را�غ  

ر�ــــــــــــال ســــــــــــعودي،  1،927،500،000الطــــــــــــرح، وال�ــــــــــــي تبلــــــــــــغ متحصــــــــــــالت % مــــــــــــن 24النقديــــــــــــة ال�ــــــــــــي تمثــــــــــــل  املتحصــــــــــــالتوســــــــــــيتم اســــــــــــتخدام 

ــا�� املســــــــتحق مــــــــن ســــــــي�و رحليــــــــة، قــــــــروض املل. و�عــــــــد الســــــــداد ا�جزئــــــــي لمرحليــــــــةقــــــــروض  بموجــــــــبلســــــــداد جــــــــزء مــــــــن مبــــــــالغ  ن املبلــــــــغ اإلجمــــــ

 .ر�ال سعودي  9،322،500،000 املرحلية هوقروض الالشركة بموجب  
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ً
 ع�� املساهم�ن ا�حالي�ن؟ هل ستتأثر امللكية سلبا

ــيتم  ــع املســـــــــاهم�ن املاألولو�ـــــــــة حقـــــــــوق طـــــــــرح ســـــــ ــا�ي �عـــــــــد ب(قيـــــــــدين �ـــــــــ� �ـــــــــجالت الشـــــــــركة �جميـــــــ ــة يـــــــــوم التـــــــــداول الثـــــــ ــاد ��ايـــــــ ــة ا�عقـــــــ ا�جمعيـــــــ

أي ر�ــــــــال ســــــــعودي ل�ــــــــل ســــــــهم،  10 طــــــــرح عنــــــــدلهــــــــؤالء املســــــــاهم�ن االكتتــــــــاب �ــــــــ� األســــــــهم ا�جديــــــــدة �ســــــــعر الو�حــــــــق العامــــــــة غ�ــــــــ� العاديــــــــة)، 

 ).TERPاكتمال طرح حقوق األولو�ة (للسهم �عد   النظري  السوق  سعرن مأقل  

 املســـــــــــاهم�ن الـــــــــــذين ال �شـــــــــــار�ون  وتجـــــــــــدر اإلشـــــــــــارة إ�ـــــــــــ� أن
ً
ســـــــــــي�ونون عرضـــــــــــة لتخفـــــــــــيض �ســـــــــــبة  حقـــــــــــوق األولو�ـــــــــــةأســـــــــــهم  طـــــــــــرح�ـــــــــــ� �ليـــــــــــا

ــافة إ�ـــــــ�  ــ� الشــــــركة، إضــــ ــ��م �ــــ ــبلهم انخفــــــاضملكيــــ ــة مـــــــن قــــ ــهم اململوكــــ ــة األســــ ــد مــــــن التفاصــــــيل( قيمــــ ــ� ي ،ملز�ــــ ــرة إصـــــــدار ر�ـــــــ� االطــــــالع ع�ــــ �شــــ

مــــــــن املبلــــــــغ الــــــــذي وذلــــــــك  ،�ن الــــــــذين ال �شــــــــار�ون �ــــــــ� الطــــــــرحللمســــــــاهمســــــــيتم دفــــــــع مبــــــــالغ �عــــــــو�ض نقــــــــدي لكــــــــن . )حقــــــــوق األولو�ــــــــةأســــــــهم 

 وفق من صا�� متحصالت بيع كسور األسهم  يز�د ع�� سعر الطرح
ً
 .لشروط الطرح املنصوص عل��ا �� �شرة اإلصدار ا

 

 ؟طرح حقوق امللكيةعن طر�ق ال املمن يتمتع با�حق �� حضور ا�جمعية العامة غ�� العادية والتصو�ت ع�� ز�ادة رأس  .9

ــاهم�ن  ــ�  املقيـــــــــدينيحـــــــــق للمســـــــ ــة "إيـــــــــداع" ب��ايــــــــــة التـــــــــداول �ـــــــ ــز إيــــــــــداع األوراق املاليـــــــ ــاه�ي الشــــــــــركة لـــــــــدى شـــــــــركة مركـــــــ يــــــــــوم �ــــــــــ� �ـــــــــجل مســـــــ

ــ� ا ــاد ا�جمعيــــــــة العامــــــــة غ�ــــــ ــاع ، حضــــــــور العاديــــــــة�عقــــــ ــادة رأس اجتمــــــ ــ� ز�ــــــ أســــــــهم  طــــــــرحال عــــــــن طر�ــــــــق املــــــــا�جمعيــــــــة العامــــــــة والتصــــــــو�ت ع�ــــــ

 .أولو�ة حقوق 

 

 ؟حقوق األولو�ةطرح أسهم من هم املساهمون املؤهلون للمشاركة ��  .10

ــهم يحــــــق املشـــــــاركة �ـــــــ�  ــ� ��ايـــــــة التـــــــداول طـــــــرح أســــ  �ـــــــ� الشـــــــركة �ــــ
ً
ا�عقـــــــاد بتـــــــار�خ حقـــــــوق األولو�ـــــــة �جميـــــــع املســـــــاهم�ن الــــــذين يمتل�ـــــــون أســـــــهما

�ـــــــــ� �ـــــــــجل مســــــــاه�ي الشـــــــــركة لـــــــــدى شــــــــركة "إيـــــــــداع" ب��ايـــــــــة قيــــــــدين ع�ــــــــ� ز�ـــــــــادة رأس املـــــــــال، وامل للموافقـــــــــةا�جمعيــــــــة العامـــــــــة غ�ــــــــ� العاديـــــــــة 

 حقية.ا�جمعية العامة غ�� العادية، أي تار�خ األ �عقاد  تداول ي�� تار�خ اثا�ي يوم  

 

 ع�� سعر السهم؟ الطرحما تأث��  .11

 :احتسابھ ع�� النحو التا��وسيتم   ،� للسهم �عد اكتمال طرح حقوق األولو�ةفتتا�ال سعر االيتم �عديل  س

 ا�جمعيـــــــة العامـــــــة غ�ـــــــ� العاديـــــــة ع�ـــــــ� ز�ـــــــادة رأس املـــــــال + (زائـــــــد) قيمـــــــة حقـــــــوق ��ايـــــــة اليـــــــوم الـــــــذي وافقـــــــت فيـــــــھ ب(القيمـــــــة الســـــــوقية للشـــــــركة 

 ) / (مقســـــــوماألولو�ـــــــة
ً
��ايـــــــة اليـــــــوم الـــــــذي وافقـــــــت فيـــــــھ ا�جمعيـــــــة العامـــــــة غ�ـــــــ� العاديـــــــة ع�ـــــــ� ز�ـــــــادة رأس املـــــــال بع�ـــــــ�) (إجمـــــــا�� عـــــــدد األســـــــهم  ا

الــــــــذي ي�ــــــــ� التــــــــداول + (زائــــــــد) عــــــــدد األســــــــهم ا�جديــــــــدة املطروحــــــــة لالكتتــــــــاب) = (�ســــــــاوي) الســــــــعر املتوقــــــــع للســــــــهم الواحــــــــد �ــــــــ� يــــــــوم افتتــــــــاح 

، و�صـــــــرف النظـــــــر عـــــــن ). ا�جمعيـــــــة العامـــــــة غ�ـــــــ� العاديـــــــة ع�ـــــــ� ز�ـــــــادة رأس املـــــــالالـــــــذي وافقـــــــت فيـــــــھ يـــــــوم ال
ً
، قـــــــد يتـــــــأثر ســـــــعر الطـــــــرحعمومـــــــا

الســــــــــــهم بالتقلبــــــــــــات الناجمــــــــــــة عــــــــــــن عوامــــــــــــل عــــــــــــدة ال يمكــــــــــــن الــــــــــــتحكم ��ــــــــــــا، وم��ــــــــــــا ع�ــــــــــــ� ســــــــــــبيل املثــــــــــــال ال ا�حصــــــــــــر: األخبــــــــــــار ا�جوهر�ــــــــــــة، 

 .الشركة أي �غي��ات تنظيمية تؤثر ع�� عمليات و أواإلعالنات الرئيسية للشركة، وتأث�� ظروف السوق املالية ع�� األسهم، 

 

  



 

 ؟الطرح �� تحقيق هذه االس��اتيجية�ساهم إتمام كيف و الطرح؟ �عد  الشركةما �� اس��اتيجية  .12

ــا وجميــــــــع أ�ــــــــحاب املصــــــــ�حة لــــــــد��ا. و�عــــــــد  ــا الــــــــدائم بتحقيــــــــق قيمــــــــة طو�لــــــــة األجــــــــل ملســــــــاهم��ا ومجتمعا��ــــــ ســــــــتبقى "ب��ورا�ــــــــغ" ع�ــــــــ� ال��امهــــــ

 االس��اتيجية.  وأولو�ا��ا  أهدافهالضمان مواصلة تنفيذ   مهمةرأس املال خطوة    ز�ادة

قــــــــدر اإلم�ــــــــان، وتقليــــــــل حــــــــاالت توقــــــــف اإلنتــــــــاج إ�ــــــــ� ا�حــــــــد  النتــــــــائجأصــــــــولها بالشــــــــ�ل األمثــــــــل ملضــــــــاعفة  اســــــــتخداموتحــــــــرص الشــــــــركة ع�ــــــــ� 

 ع�� الصعيدين اإلقلي�ي والدو��. املستقبلية فرصالاألد�ى الغتنام 

 

 ؟الطرحهل ستتغ�� سياسة توزيع األر�اح �عد  .13

أي تــــــــأث�� ع�ــــــــ� سياســــــــة توزيــــــــع األر�ــــــــاح ا�حاليــــــــة للشــــــــركة. وتــــــــتم مراجعــــــــة هــــــــذه السياســــــــة �شــــــــ�ل  لطــــــــرح أســــــــهم حقــــــــوق األولو�ــــــــةلــــــــن ي�ــــــــون 

كبـــــــار مـــــــن قبـــــــل محـــــــددة أر�ـــــــاح  ات�ســـــــب توزيعـــــــ�مـــــــا يتوافـــــــق مـــــــع و  ،إ�ـــــــ� األداء التشـــــــغي�� واملـــــــا�� باالســـــــتنادمنـــــــتظم مـــــــن قبـــــــل مجلـــــــس اإلدارة 

 .املقرض�ن

 

 


