
 

 خ�� �حفي

 خالل اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية 

افقة امل "ب��ورا�غ" ت  أسهم حقوق أولو�ة ن لز�ادة رأس املال عن طر�ق طرح ساهم�حصل ع�� مو

ر�ـــــــال ســـــــعودي عـــــــن طر�ـــــــق طـــــــرح أســـــــهم حقـــــــوق أولو�ـــــــة بقيمـــــــة  مليـــــــار 16.71ر�ـــــــال ســـــــعودي إ�ـــــــ�  مليـــــــار 8.76ز�ـــــــادة رأس مـــــــال الشـــــــركة مـــــــن  •

 % لرأس مال الشركة90.75، أي ما �عادل ز�ادة بنسبة ر�ال سعودي  مليار  7.95إجمالية تبلغ 

 امل سهم جديد  0.907534إصدار   •
ً
ت الشركة ون قّيدامل ون ساهممقابل �ل سهم واحد يملكھ حاليا

ّ
 �� �جال

 يونيو 26�� ا تنت�ي مرحلة االكتتاب م، بينيونيو 21التداول �� مرحلة نت�ي وتيونيو؛   14يبدأ التداول واالكتتاب ��  •

 حقــــــــوق األولو�ــــــــة  طــــــــرح أســــــــهم  •
ً
 هامــــــــا

ً
يتم ســــــــ ، حيــــــــث �جميــــــــع أ�ــــــــحاب املصــــــــ�حة مضــــــــافة"ب��ورا�ــــــــغ" لتحقيــــــــق قيمــــــــة �ــــــــ� إســــــــ��اتيجية  تطــــــــورا

 تحس�ن الوضع املا�� للشركةا�حالية و  األجللشركة طو�لة ا  ال��اماتلسداد  متحصالت الطرحاستخدام  

ـــــــت  م:2022يونيـــــــــــو  9، اململكـــــــــــة العر�يـــــــــــة الســـــــــــعودية، را�ـــــــــــغ ـــــــوم أعلنـــــ ـــــــات ("اليـــــ ــــــر والب��وكيماو�ـــــ ـــــــغ للتكر�ـــــ ـــــــركة را�ـــــ ـــــــد")، ب��ورا�ـــــــــــغشـــــ ـــــــ�  أحـــــ أك�ـــــ

ــــــات ــــــ ـــــــز:  مجّمعـــــ ــــــ ــــــت الرمـــــ ــــــ ـــــــعودية (تحـــــ ــــــ ــــــداول الســـــ ــــــ ـــــــ� تـــــ ــــــ ــــــة �ـــــ ــــــ ـــــــة واملدرجـــــ ــــــ ــــــات املت�املـــــ ــــــ ـــــــر والب��وكيماو�ـــــ ــــــ ـــــــدو��: 2380التكر�ـــــ ــــــ ـــــــف الـــــ ــــــ ــــــز التعر�ـــــ ــــــ ) (رمـــــ

SA120GAH5617 ــــة ــــ� موافقـــــ ــــولها ع�ـــــ ــــاهم�ن)، حصـــــ ــــة ب ،املســـــ ــــ�ة أغلبيـــــ ــــو 98.8 بلغـــــــــتكب�ـــــ ــــن األصـــــ ــــس اإلدارة ، تا % مـــــ ــــية مجلـــــ ــــ� توصـــــ ــــادة بع�ـــــ ز�ـــــ

ــــ�  ــــركة إ�ـــــ ــــال الشـــــ ــــن  16.71رأس مـــــ ــــعودي عـــــ ــــال ســـــ ــار ر�ـــــ ــ ــــهم مليـــــ ــــرح أســـــ ــــق طـــــ ــــة طر�ـــــ ــــوق أولو�ـــــ ــــاع ذلـــــــــك خـــــــــالل و  ،حقـــــ ــــ� اجتمـــــ ــــة غ�ـــــ ــــة العامـــــ ا�جمعيـــــ

 .م2022يونيو  8قد �� عُ   الذي العادية 

ــا �عـــــــادل ز�ـــــــادة بنســـــــبة  مليـــــــار 7,95بقيمـــــــة رأس مـــــــال الشـــــــركة  ســـــــ��داد نـــــــھإ وحيـــــــث  البـــــــالغ رأس املـــــــال الســـــــابق  إ�ـــــــ�% 90.75ر�ـــــــال ســـــــعودي، أي مـــــ

ــــركة  8,76 ــ��اتيجية للشـــــ ــ ــــداف االســـــ ــــع األهـــــ ــــرح مـــــ ــــىى الطـــــ ــــعودي. و�تما�ـــــ ــــال ســـــ ــار ر�ـــــ ــ ــــز لتمليـــــ ــــعها عز�ـــــ ــــلوضـــــ ــــة األجـــــ ــــات طو�لـــــ ــــل االل��امـــــ ــا�� وتقليـــــ ــ . املـــــ

ـــيتم  ـــتخدم وســـــ ـــة متحصــــــــالتاســـــ ـــدار حقــــــــوق األولو�ـــــ ـــ�  إصـــــ ــــملة �ـــــ ـــق رســـــ ـــن طر�ـــــ ـــ�ن عـــــ ـــاهم�ن املؤسســـــ ـــل املســـــ ـــن قبـــــ ـــا مـــــ ـــوح لهـــــ ـــداد القــــــــرض املمنـــــ ســـــ

 .ن والسداد ا�جزئي التفاقيات قروض أسهم امللكية حسب التفصيل الوارد �� �شرة اإلصداراملبالغ املستحقة للمساهم�ن املؤسس�

ــــــرحو  ــــــب طـــــ ــــــة، �موجـــــ ـــــــوق األولو�ـــــ ــــــهم حقـــــ ــــــ��داد أســـــ ـــــــن  ســـــ ــــــة مـــــ ــــــهم العاديـــــ ــــــدد األســـــ ـــــــا�� عـــــ ــــــ�  876,000,000إجمـــــ ــــــهم إ�ـــــ ـــــــهم،  1,671,000,000ســـــ ســـــ

ت الشركة ع�� وسيحصل �ل مساهم مُ 
ّ

 .�� تار�خ األحقية سهم يملكھحق أولو�ة مقابل �ل   0.907534قّيد �� �جال

 الـــــــــــرئيس وكب�ـــــــــــ� اإلدار�ـــــــــــ�ن التنفيـــــــــــذي�ن لشـــــــــــركة را�ـــــــــــغ للتكر�ـــــــــــر والب��وكيماو�ـــــــــــات: ،قـــــــــــال املهنـــــــــــدس عثمـــــــــــان الغامـــــــــــدي ،و��ـــــــــــذه املناســـــــــــبة

ــــة ــــركة مدرجـــــ ـــفتنا شـــــ ــــإن  ،"بصـــــ ــا فـــــ ــ ــــ�أولو�تنـــــ ــــية �ـــــ ـــة  الرئيســـــ ــــق قيمـــــ ــــافةتحقيـــــ ــــتدامة مضـــــ ــــ�حة  مســـــ ــــحاب املصـــــ ــــاهم�ن وأ�ـــــ ــــع املســـــ ــــع �جميـــــ وا�جتمـــــ

ـــــ�ا� ــــــد ح�ـــــ ــــــدى البعيـــــ ــــــ� املـــــ  ع�ـــــ
ُ
ــــــة . و� ـــــد نتيجـــــ ــــــاهم�ن عـــــ ــــــو�ت املســـــ ــــــالل تصـــــ ــــــة خـــــ ــــــ� العاديـــــ ــــــة غ�ـــــ ـــــة العامـــــ  ا�جمعيـــــ

ً
ـــــّورا   تطـــــ

ً
ــا ــــ ــــــدفنا  هامـــــ ــــــع هـــــ ــــــىى مـــــ يتما�ـــــ

ـــــيتم  ـــــاهم�ن. ســـــ ـــــة للمســـــ ـــــد قو�ـــــ ـــــق عوائـــــ ـــــ� تحقيـــــ ـــــل �ـــــ ـــــ��اتي�� املتمثـــــ ـــــتخداماالســـــ ـــــرح  اســـــ ـــــالت الطـــــ ـــــا لمتحصـــــ ـــــ�ن إدارة ال��اماتنـــــ ـــــة تحســـــ ـــــلطو�لـــــ  األجـــــ

ــــز  ــــ� جانــــــــب �عز�ـــــ ـــة، إ�ـــــ ـــا�� و ا�حاليـــــ ــــعنا املـــــ ــــدرتنا وضـــــ ـــور و قـــــ ــــ� التطـــــ ـــّدمع�ـــــ ــلة التقـــــ ــ ــــن . مواصـــــ ــــة عـــــ ـــاء و�النيابـــــ ــــق اإلدار وال مجلـــــــــس اإلدارة أعضـــــ ، ي فر�ـــــ

 ".ب��ورا�غ �شركةثق��م املستمرة  ع�� و ا�جمعية العامة غ�� العادية  ا حضرو لمساهم�ن الذين ل بالشكرأتوجھ 

ــاًء ع�ــــــــ� عـــــــدد األســــــــهم ب�ـــــــ� األســـــــهم ا�جديــــــــدة كتتــــــــاب االحـــــــق ع�ــــــــ�  "ب��ورا�ـــــــغ"مســــــــاهمو سيحصـــــــل حقــــــــوق األولو�ـــــــة، وكجـــــــزء مـــــــن طــــــــرح أســـــــهم  نـــــ

ــا  ـــ ــــي يمل�و��ـــــ ـــــركة ال�ـــــ ــــ� الشـــــ ــــد إ �ـــــ ـــــة عنـــــ ــــ� العاديـــــ ـــــة غ�ـــــ ــــة العامـــــ ـــــاد ا�جمعيـــــ ــــوم ا�عقـــــ ـــــ� يـــــ ــــداول �ـــــ ـــــالق التـــــ ــــار�خ غـــــ ـــــو  8بتـــــ ـــــل . م2022يونيـــــ ــــا سيحصـــــ كمـــــ

ـــ املســــــــاهمون  ـــ�ة االكتتــــــــاب وال طـــــ ـــ� ف�ـــــ ـــعر ع�ـــــ ـــراء األســــــــهم �ســـــ ـــة شـــــ ـــهم.  10فرصـــــ ـــل ســـــ ـــال ســــــــعودي ل�ـــــ ـــبة ر�ـــــ ـــغ"ملســــــــاه�ي و�النســـــ ـــ�و را�ـــــ ـــذين  "ب�ـــــ الـــــ

 .يع حقوقهم خالل ف��ة التداول فيمك��م ب، يقررون عدم املشاركة �� إصدار وطرح أسهم حقوق األولو�ة



  
 

 مـــــــن االكتتـــــــاب مرحلـــــــة و األولو�ـــــــة تبــــــدأ ف�ـــــــ�ة تـــــــداول حقـــــــوق 
ً
 ولو�ـــــــةحقـــــــوق األ  تـــــــداول تنت�ـــــــي ف�ـــــــ�ة ، ع�ـــــــ� أن يونيـــــــو 14�ـــــــ� األســـــــهم ا�جديــــــدة اعتبـــــــارا

 .يونيو 26يوم سوق ف��ة االكتتاب ح�ى إغالق ال، بينما ستستمر يونيو 21�� بإغالق السوق  

ـــات،  ـــن املعلومـــــ ـــد مـــــ ـــن ملز�ـــــ ـــ� مـــــ ـــاه�ي ير�ـــــ ـــغ"مســـــ ــــ� ب��ورا�ـــــ ـــدار " االطــــــــالع ع�ـــــ ـــرة اإلصـــــ ـــهم �شـــــ ـــرح أســـــ ـــة بطـــــ ـــة أو ا�خاصـــــ ـــارة حقــــــــوق األولو�ـــــ ــــع ز�ـــــ املوقـــــ

 https://www.petrorabigh.com/rights_issue/index.html: ل�حصول ع�� تفاصيل إضافيةللطرح ا�خصص لك��و�ي اإل

 - انت�ى-

 :إصدار وطرح أسهم حقوق األولو�ةأبرز املعلومات حول 

ر�ــــــــال ســـــــعودي للســــــــهم  10ســــــــهم جديـــــــد �ســــــــعر قـــــــدره  795,000,000ملســـــــاه�ي الشــــــــركة مـــــــن خــــــــالل إصـــــــدار  أولو�ــــــــةطـــــــرح أســــــــهم حقـــــــوق ســـــــيتم 

ــــــــد، ــــــ ــــــــغ الواحـــــ ــــــ ــــــــرح تبلـــــ ــــــ ـــــــــة للطـــــ ــــــ ــــــــة إجماليـــــ ــــــ ــــــــعودي  7,950,000,000 بقيمـــــ ــــــ ـــــــــال ســـــ ــــــ ــــــــركة لر�ـــــ ــــــ ـــــــــال الشـــــ ــــــ ــــــــادة رأس مـــــ ــــــ ــــــــن ز�ـــــ ــــــ ـــــــــ� 8,760,000,000مـــــ ــــــ  إ�ـــــ

 ر�ال سعودي.  16,710,000,000

ت سيحصـــــــل �ــــــــل مســـــــاهم و 
ّ

د �ــــــــ� �ـــــــجال . وســــــــيتم تـــــــار�خ األحقيــــــــة�ــــــــ�  واحـــــــد يملكــــــــھحـــــــق أولو�ــــــــة مقابـــــــل �ــــــــل ســــــــهم  0.907534ع�ــــــــ�  الشــــــــركةمقيــــــــّ

ــــاهم�ن امل ــــافظ املســـــ ــــ� محـــــ ــــة �ـــــ ــــوق األولو�ـــــ ــــداع حقـــــ ــــدين إيـــــ ــــدقيـــــ ــــة  �عـــــ ــــركةموافقـــــ ــــة للشـــــ ــــ� العاديـــــ ــــة غ�ـــــ ــــة العامـــــ ــــيمنح ا�جمعيـــــ ــــد ســـــ ــــق واحـــــ ــــل حـــــ . و�ـــــ

. للمز�ـــــــد مـــــــن املعلومـــــــات حـــــــول أســـــــهم حقـــــــوق األولو�ـــــــة ر�ـــــــال ســـــــعودي  10البـــــــالغ مالكـــــــھ حـــــــق االكتتـــــــاب ع�ـــــــ� ســـــــهم جديـــــــد واحـــــــد �ســـــــعر الطـــــــرح 

 والتداول وغ��ها من التفاصيل، ير�� االطالع ع�� �شرة اإلصدار ا�خاصة بطرح أسهم حقوق األولو�ة. 

 وكيماو�ات (ب��ورا�غ): نبذة عن شركة را�غ للتكر�ر والب��

م كمشروع مش��ك ب�ن شركة أرام�و السعودية وشركة سوميتومو كيمي�ال ا�حدودة اليابانّية، و�عد من  2005ب��ورا�غ شركة مساهمة سعودية، تأّسست عام 

جّمع �� مدينة را�غ ع��  .  جمعات املت�املة للتكر�ر والب��وكيماو�ات �� الشرق األوسطا�أك��  
ُ
ع�� الساحل الغر�ي للمملكة العر�ية السعودية.    ،البحر األحمريقع ا�

ل ب��ورا�غ فرصة وقاعدة صلبة لتنمية الصناعات التحو�لية وتنويعها �� اململكة، كما أ��ا تتسق مع هدف إيجاد فرص لالستثمار ا�خاص
ّ
ا�ح�� �� مختلف   �ش�

وجھ اململكة العر�ية السعودية صوب دعم مشاريع �ساهم �� تنوع مصادر الدخل وخلق وظائف  الصناعات الب��وكيماو�ة ذات الصلة. ب��ورا�غ نموذج ناجح لت

 للشباب.

 من النفط ا�خام و�ستخدم  400,000  تقوم ب��ورا�غ بتكر�ر
ً
قيمة إلنتاج مجموعة متنوعة من املشتقات   1.2  برميل يوميا

َ
 من اإليثان كمواد ل

ً
مليون طن سنو�ا

 من املشتقات النفطية مثل النافثا والبن�ين والك��وس�ن ووقود الطائرات والديزل    140  ُينتج مجمع ب��ورا�غ.  يماو�ةالنفطية واملنتجات الب��وك
ً
مليون برميل سنو�ا

و  الوقود،  اإلث  2.4وز�ت  برو�ل�ن، وأكسيد ال��و�ل�ن وجالي�ول  والبو��  إثيل�ن  البو��  الب��وكيماو�ة مثل  املنتجات   من 
ً
األحاديمليون طن م��ي سنو�ا يتم  .  يل�ن 

 �سو�ق املشتقات النفطية واملنتجات الب��وكيماو�ة �� األسواق ا�حلية، ومنطقة ا�خليج، والشرق األوسط، وآسيا، وأورو�ا. 
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  https://www.petrorabigh.com/rights_issue/ar.html للمز�د من املعلومات، ير�� ز�ارة املوقع اإللك��و�ي ا�خاص بالطرح:

 بيانات االتصال:

 ب��و را�غ:

 إياد �جاج

+966 55 499 0242 

 AJAJEM@petrorabigh.com 

 فن�بري جلوفر ه��ينج: 

 حازم عسليھ 

+971505729648 

Hazem.assalieh@fgh.com 

 

 
 

 املستشارون: 

 املستشار املا�� ومدير االكتتاب 

 إ�ش إس �ي �ىي العر�ية السعودية

+966 920005920 

Prc.rightsissues@hsbcsa.com 

 املستشار القانو�ي

 خشيم محامون ومستشارون
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