نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

رشكة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات
فرتة التداول :تبدأ من يوم (●) (●))●(/)●(/هـ (الموافق (●))●(/)●(/م) حىت نهاية يوم (●) (●))●(/)●(/هـ (الموافق (●))●(/)●(/م)
فرتة االكتتاب :تبدأ من يوم (●) (●))●(/)●(/هـ (الموافق (●))●(/)●(/م) حىت نهاية يوم (●) (●))●(/)●(/هـ (الموافق (●))●(/)●(/م)
رشكة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات ،هي رشكة مساهمة سعودية مقيدة بالسجل التجاري برقم ( )4602002161وتاريخ 1426/08/15هـ (الموافق 2005/09/19م) وتحولت لرشكة مساهمة بموجب القرار
الوزاري رقم (/262ق) الصادر بتاريخ 1428/10/22هـ (الموافق 2007/11/03م).
طرح سبعمائة وخمسة وتسعون مليون ( )795,000,000سهم عادي بسعر طرح يبلغ عرشة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح») من خالل زيادة رأس مال الرشكة من ثمانية مليارات وسبعمائة
وستون مليون ( )8,760,000,000ريال سعودي إىل ستة عرش مليارًا وسبعمائة وعرشة ماليني ( )16,710,000,000ريال سعودي (أي بنسبة زيادة قدرها  )%90.75عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية («الطرح»).
تأسست شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (ويشار إليها في هذه النشرة بكلمة «بترو رابغ» أو» الشركة» أو «المصدر») كشركة
سعودية ذات مسؤولية محدودة وتحولت إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (/262ق) الصادر بتاريخ 1428/10/22هـ
(الموافق 2007/11/03م) ومقيدة في السجل التجاري برقم ( )4602002161وتاريخ 1426/08/15هـ (الموافق 2005/09/19م)
الصادر في مدينة رابغ بالمملكة العربية السعودية حيث يقع مقرها الرئيسي.
تأسست بترورابغ في تاريخ 1426/08/15هـ (الموافق 2005/09/19م) برأس مال يبلغ سبعمائة وخمسون مليون ()750,000,000
ريال سعودي .وفي تاريخ 1426/12/30هـ (الموافق 2006/01/30م) ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من سبعمائة وخمسون
مليون ( )750,000,000ريال سعودي إلى مليارين وستمائة وخمسة وعشرون مليون ( )2,625,000,000ريال سعودي من خالل
إصدار أسهم جديدة للمساهمين المؤسسين بمقابل حصص نقدية .وفي تاريخ 1428/01/18هـ (الموافق 2007/02/06م) ،قامت
الشركة بزيادة رأس مالها من مليارين وستمائة وخمسة وعشرون مليون ( )2,625,000,000ريال سعودي إلى خمسة مليارات ومئتان
وخمسون مليون ( )5,250,000,000ريال سعودي من خالل إصدار أسهم جديدة للمساهمين المؤسسين بمقابل حصص نقدية .وفي
تاريخ 1428/03/28هـ (الموافق 2007/04/16م) ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسة مليارات ومئتان وخمسون مليون
( )5,250,000,000ريال سعودي إلى ستة مليارات وخمسمائة وسبعون مليون ( )6,570,000,000ريال سعودي من خالل إصدار
أسهم جديدة للمساهمين المؤسسين بمقابل حصص نقدية .وفي تاريخ 1429/01/18هـ (الموافق 2008/01/27م) قامت الشركة
بزيادة رأس مالها كجزء من طرح عام أولي من ستة مليارات وخمسمائة وسبعون مليون ( )6,570,000,000ريال سعودي إلى ثمانية
مليارات وسبعمائة وستون مليون ( )8,760,000,000ريال سعودي عبر إصدار مئتان وتسعة عشر مليون ( )219,000,000سهم جديد
لالكتتاب العام( .لمزيد من المعلومات ،انظر القسم («( )1-5-4التغيرات التاريخية في رأس المال»))
وقد أوصى مجلس إدارة الشركة في تاريخ 1443/8/28هـ (الموافق 2022/3/31م) بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم
حقوق أولوية بقيمة سبعة مليارات وتسعمائة وخمسون مليون ( )7,950,000,000ريال سعودي («زيادة رأس المال») وذلك بعد الحصول
على جميع الموافقات النظامية الالزمة ،بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة الخاصة بزيادة رأس المال.
وفي تاريخ (●)هـ (الموافق (●)م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم
حقوق أولوية بطرح سبعمائة وخمسة وتسعون مليون ( )795,000,000سهماً عاد ًيا جديدًا («األسهم الجديدة») بسعر طرح يبلغ
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح») ،وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية وذلك
لزيادة رأس مال الشركة من ثمانية مليارات وسبعمائة وستون مليون ( )8,760,000,000ريال سعودي إلى ستة عشر مليا ًرا وسبعمائة
وعشرة ماليين ( )16,710,000,000ريال سعودي وزيادة عدد أسهم الشركة من ثمانمائة وستة وسبعون مليون ( )876,000,000سهم
إلى مليار وستمائة وواحد وسبعون مليون ( )1,671,000,000سهم عادي مدفوع بالكامل.
يبلغ رأس مال الشركة في وقت طرح حقوق األولوية ثمانية مليارات وسبعمائة وستون مليون ( )8,760,000,000ريال سعودي مقسم
إلى ثمانمائة وستة وسبعون مليون ( )876,000,000سهم عادي («األسهم») بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم
الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل («األسهم الحالية»).
سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول ( ويشار إليها مجتمعة بعبارة «حقوق األولوية» ومنفردة بعبارة «حق
أولوية») للمساهمين المالكين لألسهم في الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس مال
الشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق المالية («إيداع») في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بتاريخ (●)هـ (الموافق (●)م) («تاريخ األحقية») (ويشار إليهم مجتمعين
بعبارة «المساهمين المقيدين» ومنفردين بعبارة «المساهم المقيد») على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين
بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال (أخذاً في االعتبار إجراءات التسوية) وذلك بعدد ()0.907534
حق لكل سهم ( )1مملوك في الشركة ،ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين («المستثمرين الجدد») – الذين يحق لهم تداول الحقوق
واالكتتاب في األسهم الجديدة – تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة في السوق المالية السعودية («تداول» أو «السوق»).
وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم (●) بتاريخ (●)هـ (الموافق (●)م) على أن تنتهي فترة التداول في يوم (●)بتاريخ (●)هـ
(الموافق (●)م) («فترة التداول») وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم (●)بتاريخ (●)هـ (الموافق (●)م) («فترة االكتتاب») .وتجدر
اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من
بداية الفترة ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى انتهاء اليوم التاسع من بداية نفس الفترة.
وبتاريخ هذه النشرة ،يتمثل المساهمين الكبار في الشركة (أي الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس المال) في كل من شركة سوميتومو
كيميكال المحدودة (يشار اليها بعبارة «سوميتومو كيميكال») المالكة لما نسبته ( )%37.5من رأس المال وشركة الزيت العربية
السعودية (يشار اليها بعبارة «أرامكو السعودية») المالكة لما نسبته ( )%37.5من رأس المال .وتعهدت كل من أرامكو السعودية
سوميتومو كيميكال باالكتتاب في الطرح بممارسة جميع حقوق األولوية المقرر تخصيصها له واالكتتاب في حصته من األسهم
الجديدة والمتمثلة في مجملها في خمسمائة وستة وتسعون مليون ومائتان وخمسون ألف ( )596,250,000سهم والتي تمثل %75
من الطرح ،وذلك من خالل رسملة مبلغ خمسة مليارات وتسعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ( )5,962,500,000ريال
سعودي من المبالغ المستحقة على الشركة للمساهمين المؤسسين بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  1المبرمة
بين الشركة والمساهمين المؤسسين (لمزيد من المعلومات ،انظر القسم («( )1-2-7اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ )»1
والقسم («( )2-11التزام المساهمين المؤسسين»)).
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة لهم بشكل
كامل أو جزئي أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق .كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء
حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقاً لما يلي:

1سيتاح في هذه الفترة لجميع مالكي الحقوق من المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.2سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة في األسهم الجديدة بعدد الحقوق المخصصة له أو جزء منها خالل فترة االكتتاب.وفي حال شراء المساهم المقيد حقوقاً جديدة ،فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسوية عملية شراء الحقوق (يومي
عمل من تاريخ شراء الحقوق الجديدة).
3سيتاح للمستثمرين الجدد  -ممن قاموا بشراء حقوق خالل فترة التداول  -باالكتتاب في األسهم الجديدة بعد انتهاء فترةتسوية عملية شراء الحقوق (يومي عمل من تاريخ شراء الحقوق الجديدة).

4سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامرالشراء والبيع باإلضافة إلى االكتتاب من خالل القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.
وفي حال تبقى أسهم جديدة لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية») ،فستطرح تلك األسهم الجديدة على
عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (ويشار إليهم بعبارة «المؤسسات االستثمارية») .وتقدم تلك المؤسسات االستثمارية
عروضها لشراء األسهم المتبقية وتُستقبل تلك العروض ابتدا ًء من الساعة  10:00صباحاً من يوم (●) بتاريخ (●)هـ (الموافق (●)
م) وحتى الساعة  5:00مسا ًء من يوم (●) بتاريخ (●)هـ (الموافق (●)م) («فترة الطرح المتبقي») .وستخصص األسهم المتبقية
للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (بشرط أن ال يقل عن سعر الطرح) على أن تخصص األسهم بالتناسب
على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها
بالمثل .وستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من طرح األسهم المتبقية وكسور األسهم ،فيما ستوزع متحصالت
بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها ك ً
ال حسبما يستحقه وذلك في موعد أقصاه (●)
هـ (الموافق (●)م).
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية ،فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهدي التغطية الذين
سيقومون باالكتتاب بها بسعر الطرح (يرجى مراجعة القسم (« )13شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب»).
وسوف يتم التخصيص النهائي لألسهم الجديدة في موعد أقصاه (●) هـ (الموافق (●) م) («تاريخ التخصيص») (يرجى مراجعة
القسم (« )13شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب»).
وبعد اكتمال عملية الطرح واالكتتاب ،سيصبح رأس مال الشركة ستة عشر مليا ًرا وسبعمائة وعشرة ماليين ()16,710,000,000
ريال سعودي مقسم إلى مليار وستمائة وواحد وسبعون مليون ( )1,671,000,000سهم عادي .وستُستخدم صافي متحصالت الطرح
لسداد المبالغ المستحقة على الشركة بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  1المبرمة مع المساهمين المؤسسين من
خالل رسملة المبالغ المستحقة للمساهمين المؤسسين والسداد الجزئي للمبالغ المستحقة على الشركة بموجب اتفاقيات قروض
أسهم الملكية وذلك لغرض تخفيض معدالت مديونية الشركة بما يتماشى مع رؤية الشركة حيال الهيكل المالي المستدام على
المدى الطويل (لمزيد من التفاصيل بشأن استخدام المتحصالت ،يرجى مراجعة القسم («( )7استخدام متحصالت الطرح»).
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة ،وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية .وستكون األسهم الجديدة مدفوع ًة القيمة بالكامل
ومساوي ًة تماماً لألسهم الحالية .ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة («المساهم») حضور
اجتماعات الجمعية العامة للشركة والتصويت فيها .وسيستحق مالكي األسهم الجديدة الحصول على أي أرباح تُعلن الشركة عن
توزيعها بعد تاريخ إصدار األسهم الجديدة.
قامت الشركة بتاريخ 1429 /01/18هـ (الموافق 2008 /01/27م) بإدراج أسهمها البالغ عددها ثمانمائة وسبعة وستين مليون
( )876,000,000سهم في السوق المالية السعودية (تداول) وذلك من خالل طرح مائتان وتسعة عشر مليون ( )219,000,000سهم
لإلكتتاب العام ،وهو ما يمثل نسبة ( )%25من رأس مال الشركة .وقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية في المملكة
العربية السعودية («الهيئة») لتسجيل وطرح األسهم الجديدة ،كما قدمت طلب إلى تداول لقبول إدراجها ،وقد تم تقديم جميع
المستندات المطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه .ومن المتوقع أن يبدأ
تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة (يرجى مراجعة الصفحة (م)
«التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب») .وسيكون التداول في األسهم الجديدة – بعد تسجيلها وقبول إدراجها – متاحاً لمواطني
المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها إقامة نظامية ومواطنين دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات وصناديق االستثمار
السعودية والخليجية .وسيكون بإمكان المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة (وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية
األجنبية المؤهلة الصادرة من الهيئة) ،وكذلك المستثمرين االستراتيجيين األجانب (وفقاً للتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين
االستراتيجيين األجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة) التداول في األسهم .وعالوة على ذلك ،يحق للفئات األخرى من
المستثمرين األجانب الحصول على المنافع االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة من خالل ابرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات
السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة («مؤسسات السوق المالية») ،مع العلم أن مؤسسات السوق المالية ستكون في هذه
الحالة المالك القانوني المسجل لألسهم الجديدة.
ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ومراجعة القسم «إشعار مهم» والقسم («( )2عوامل المخاطرة») الواردين في هذه النشرة
قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.
المستشار المايل ومدير االكتتاب

متعهدو التغطية

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب قبول إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد
اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (د) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية
عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال
توجد أيّ وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أيّ إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيّ مسؤولية
عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج
عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أيّ جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/9/24هـ (الموافق 2022/4/25م).

«إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على حصول الشركة على الموافقات النظامية الالزمة بما في ذلك موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية .وفي حال لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة ،فإن إصدار أسهم حقوق األولوية لن يتم ،وستعتبر
هذه النشرة الغية .وفي هذه الحالة سيتم إشعار المساهمين بذلك».
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إشعار مهم
تحتوي نشرة اإلصدار هذه («النشرة») على تفاصيل وافية عن الشركة وعن األسهم الجديدة المطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب لالكتتاب
في األسهم الجديدة ،ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي من الممكن الحصول
على نسخة منها من المقر الرئيسي للشركة والمستشار المالي أو من خالل زيارة المواقع االلكترونية لكل من الشركة ()www.petrorabigh.com
والمستشار المالي ( )www.hsbcsaudi.comوهيئة السوق المالية (.)www.cma.org.sa
تم نشر هذه النشرة بعد الحصول على موافقة الهيئة .كما سيتم إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن ( )14يو ًما قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير
العادية الخاصة بزيادة رأس مال الشركة .وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة
الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية عدت موافقة الهيئة ملغاة.
وقد قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي («المستشار المالي») ومديراً لالكتتاب («مدير االكتتاب») ،كما قامت
بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ،وشركة األهلي المالية ،وشركة اإلنماء لالستثمار ،وشركة الجزيرة لألسواق المالية ،وشركة جي أي بي
كابيتال ،وشركة الرياض المالية ،وشركة السعودي الفرنسي كابيتال ،وشركة العربي الوطني لالستثمار كمتعهدي تغطية («متعهدي تغطية») ،وذلك فيما
يتعلق باألسهم الجديدة المقرر طرحها لالكتتاب بموجب هذه النشرة.
تحتوي هذه النشرة على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة .ويتحمل أعضاء
مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) من هذه النشرة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة،
ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء كافة الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها
في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية («تداول») أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال
تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان مسؤوليتيهما صراح ًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو
عن االعتماد على أي جزء منها.
وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بإجراء كافة الدراسات والتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ
إصدارها ،إال أن جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة تم الحصول عليها من مصادر
خارجية .وبالرغم من أنه ال يوجد لدى الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المستشار المالي أو مستشار السوق الواردة أسمائهم في الصفحات (و) و (ح)
من هذه النشرة («المستشارين») أي سبب يدفعهم لالعتقاد بأن أي من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة بصورة جوهرية ،إال أنه لم يتم
التحقق من هذه المعلومات على نحو مستقل ،وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو ضمان فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها.
إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص ،فإن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن
أن تتأثر بشكل سلبي بأية تطورات مستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب والتغيرات التي تطرأ على األنظمة واللوائح ذات العالقة أو
غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة (يرجى مراجعة القسم («( )2عوامل المخاطرة») .وال ينبغي
اعتبار هذه النشرة أو أي معلومات شفهية أو خطية متعلقة باألسهم الجديدة وال يجب تفسيرها أو االعتماد عليها بأية طريقة على أنها وعد أو تأكيد أو
إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات للشركة أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
وال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إداراتها أو ٍأي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب .وعالو ًة على
ذلك ،تعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي
أو االحتياجات االستثمارية الخاصة باألشخاص الراغبين في االستثمار في األسهم الجديدة .ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه قبل اتخاذ قراره
باالستثمار ،مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص االكتتاب في األسهم الجديدة لتقييم مدى
مالئمة هذا االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة ألهدافه وأوضاعه واحتياجاته المالية الخاصة به.
وسيكون بإمكان كافة المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد – الذين يحق لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة – التداول واالكتتاب في
أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية («تداول» أو «السوق») .وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب بتاريخ (●) (الموافق (●)) ،على أن تنتهي
فترة التداول في يوم (●) (الموافق (●)) وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم (●) (الموافق (●)) .وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب
سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع
من بداية نفس الفترة.

أ
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ويجوز للمساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول ،وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق
السوق .كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء الحقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة ،وفقاً لما يلي:
•سيتاح في هذه الفترة لجميع مالكي الحقوق من المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
•سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة في األسهم الجديدة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب ،وفي حال شراءه حقو ًقا جديدة ،فسيتاح له
االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسوية عملية شراء الحقوق (يومي عمل من تاريخ شراء الحقوق الجديدة).
•سيتاح للمستثمرين الجدد  -ممن قاموا بشراء حقوق خالل فترة التداول  -باالكتتاب في األسهم الجديدة بعد انتهاء فترة تسوية عملية شراء
الحقوق (يومي عمل من تاريخ شراء الحقوق الجديدة).

•سيتاح االكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر الشراء والبيع،
باإلضافة إلى االكتتاب عبر القنوات والوسائل األخرى المتاحة لدى الوسيط.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها ،بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم المتبقية»)،فسيتم طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع
المؤسسي (ويشار إليهم بـ «المؤسسات االستثمارية») بسعر ال يقل عن سعر الطرح (ويُشار له بعبارة «الطرح المتبقي») .وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية
بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال هذه العروض ابتدا ًء من الساعة  10:00صباحاً بتاريخ (●) (الموافق (●)) إلى الساعة 05:00
مسا ًء بتاريخ (●) (الموافق (●)) («فترة الطرح المتبقي») وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل
(بشرط أال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة لكسور األسهم
فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل .وستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من طرح األسهم المتبقية وكسور األسهم
وسوف يتم توزيع متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتجاوز سعر الطرح) على األشخاص المستحقين ك ٌل بحسب ما يستحقه وذلك في
موعد أقصاه (●) (الموافق (●)).
وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم ،فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهدي التغطية الذي سيقوم
ً
(فضل راجع القسم («( )13أحكام وشروط وتعليمات االكتتاب»).
بشرائها بسعر الطرح
إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة متوقف على حصول الشركة على الموافقات النظامية الالزمة بما في ذلك موافقة المساهمين على
زيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية .وفي حال لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة ،فإن إصدار
ٍ
وعندئذ سيتم إشعار المساهمين بذلك.
أسهم حقوق األولوية لن يتم ،وستعتبر هذه النشرة الغية،
كما يجب على متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود التنظيمية والقانونية المتعلقة بتداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة وااللتزام بذلك.

معلومات حول القطاع والسوق
تم الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاعات المنتجات المكررة ومنتجات البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية الواردة في القسم ()3
(«نظرة عامة على السوق») من هذه النشرة من عدة مصادر عامة أعدتها أطراف أخرى باإلضافة إلى تقرير السوق المقدم بشكل حصري للشركة من
خالل شركة نيكسانت إي سي أي ليمتد («نيكسانت إي سي أي» أو «مستشار السوق») والمقدم في القسم («( )3نظرة عامة على السوق») من هذه النشرة.
تأسست نيكسانت إي سي أي في عام 2000م ويقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة ،وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في تقديم
الدراسات السوقية والصناعية لقطاعات التكرير والصناعات البتروكيماوية.
وتعتقد الشركة أن المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من تقرير السوق التي أعدتها نيكسانت يمكن االعتماد عليها ،إال أن الشركة وأعضاء
مجلس اإلدارة والمستشارين لم يتحققوا بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات والبيانات ،وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو ضمان فيما يتعلق بدقة
هذه المعلومات أو اكتمالها .وقد بذلت الشركة كل الجهود المعقولة لضمان صحة المعلومات والبيانات .وتستند المعلومات الواردة في تقرير السوق إلى
افتراضات عرضة للتغيير ،األمر الذي قد ينتج عنه تغير في المعلومات ذاتها.
وال تمتلك «نيكسانت إي سي أي» أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة .وكما في تاريخ هذه النشرة ،وقدمت نيكسانت إي سي أي موافقتها الخطية
(ولم تسحبها) بخصوص نشر اسمها وشعارها وبياناتها والمعلومات ال ُمقدمة من قبلها إلى الشركة بالطريقة والصيغة الموضحتان في هذه النشرة.

ب
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المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م والقوائم المالية األولية غير المراجعة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م وكذلك اإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعمول بها في المملكة العربية
السعودية ،وغيرها من المعايير والبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،والمتطلبات التي يقتضيها نظام الشركات والنظام
األساسي للشركة.
وتنشر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي .وفي هذه النشرة ،فإن أي إشارة إلى «ريال» أو «ريال سعودي» يقصد بها عملة المملكة ،إال إذا نص
السياق على غير ذلك.
إن األرقام الواردة في هذه النشرة معروضة بالريال السعودي بالماليين ،إال إذا نص السياق على غير ذلك .وعلى هذا النحو ،قد تختلف األرقام الواردة
في القوائم المالية ،إذا تم تجميعها ،عن تلك الواردة في هذه النشرة نتيجة لتقريب األرقام .كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض األرقام والنسب المئوية الواردة
في هذه النشرة هي أرقام ونسب تقريبية .وعليه ،فقد تختلف األرقام المبينة لنفس الفئة المقدمة في جداول مختلفة بشكل طفيف ،كما أن األرقام المبينة
كمجموع في بعض الجداول قد ال تمثل متوسطاً حسابياً لمجموع األرقام السابقة .وفي حال تم تحويل بعض األرقام من عملة أجنبية إلى الريال السعودي،
فإن هذا التحويل قد تم بنا ًء على سعر الصرف للريال السعودي مقارن ًة بالعملة األجنبية ذات العالقة حسب السياسات المحاسبية للشركة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات المستقبلية والتقديرات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن
االفتراضات المستخدمة .وبالتالي ،فإنه ال يوجد أي تأكيد أو تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال ٍأي من هذه التوقعات.
تمثل بعض اإلفادات الواردة في هذه النشرة («إفادات مستقبلية») ،ويمكن بشكل عام تحديد تلك اإلفادات المستقبلية من خالل ما يستخدم فيها من
كلمات دالة على المستقبل مثل «تخطط» أو«تقدر» أو «تتوقع» أو «ترى»أو««تتنبأ «» أو«قد» أو«سوف» » أو«ينبغي» أو«من المتوقع» أو «ستكون» أو صيغ
النفي لهذه المفردات أو المفردات األخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها
بشأن األحداث المستقبلية ،ولكنها ال تشكل ضما ًنا لألداء المستقبلي ،نظراً لوجود العديد من العوامل التي قد تؤثر على أداء الشركة الفعلي أو إنجازاتها
أو نتائجها والتي قد تؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحه أو ضمناً في مثل هذه اإلفادات المستقبلية .وقد تم استعراض بعض أهم
المخاطر والعوامل التي قد يكون لها مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصي ً
ال في أقسام أخرى من هذه النشرة (الواردة في القسم («( )2عوامل المخاطرة»).
وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو االحتماالت أو ثبت عدم صحة أو دقة ٍأي من هذه االفتراضات األساسية ،فإن النتائج الفعلية قد تختلف
بصورة جوهرية عن تلك الواردة في هذه النشرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة ،تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة
إذا علمت في أي وقت بعد نشر هذه النشرة وقبل اكتمال طرح األسهم الجديدة بأي من ا ّالتي:
 أوجود تغيير مهم في األمور الجوهرية الواردة في هذه النشرة. بظهور أي مسائل إضافية مهمة كان من الواجب تضمينها في هذه النشرة.باستثناء الحالتين الواردتين أعاله ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو مراجعة أية معلومات واردة في هذه النشرة سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو
أحداث مستقبلية أو غير ذلك .وعليه ،فإن األحداث والظروف الخاصة بالتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث بالشكل الذي تتوقعه
الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً .وعليه ،يجب على المستثمرين المحتملين أن يدرسوا جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم
االعتماد على تلك االفادات المستقبلية بشكل كامل
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دليل الرشكة
مجلس اإلدارة
عدد األسهم الحالية المملوكة

االسم

الجنسية

العمر

المنصب

العضوية

تاريخ التعيين
في مجلس
اإلدارة

الجهة التي
يمثلها

إبراهيم
البوعينين

سعودي

55

رئيس مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي /
غير مستقل

2021/11/3

أرامكو
السعودية

-

نورياكي
تاكشيتا

ياباني

63

نائب رئيس
المجلس

غير تنفيذي /
غير مستقل

2021/11/3

سوميتومو
كيميكال

-

-

عثمان
الغامدي

سعودي

55

عضو

تنفيذي  /غير
مستقل

2021/11/3

أرامكو
السعودية

4400

-

4400

سليمان عامر
البرقان

سعودي

59

عضو

غير تنفيذي /
غير مستقل

2021/11/3

أرامكو
السعودية

-

-

-

-

سيجي
تاكيوتشي

ياباني

59

عضو

غير تنفيذي /
غير مستقل

2021/11/3

سوميتومو
كيميكال

-

-

-

-

تاكاشي
شيقيموري

ياباني

63

عضو

غير تنفيذي /
غير مستقل

2021/11/3

سوميتومو
كيميكال

-

-

-

-

عبداهلل جابر
الفيفي

سعودي

61

عضو

غير تنفيذي /
مستقل

2021/11/3

-

100

-

100

%0.000011

صالح بن فهد
النزهة

سعودي

63

عضو

غير تنفيذي /
مستقل

2021/11/3

-

1,000

-

1,000

%0.00011

محمد أحمد
العمير

سعودي

63

عضو

غير تنفيذي /
مستقل

2021/11/3

-

12

-

12

%0,0000014

المصدر :الشركة.

بشكل
مباشر

بشكل غير
مباشر*

اإلجمالي

-

-

-

-

%0.0005

النسبة
المئوية

* تعني األسهم الحالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة ،أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء
مجلس اإلدارة بشكل مباشر أو من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة.
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المقر الرئييس للرشكة
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
ص.ب101 .
رابغ 21911

المملكة العربية السعودية

هاتف00966124258887 :

فاكس00966124258889 :

البريد اإللكترونيInvestor.Relations@petrorabigh.com :
الموقع اإللكترونيwww.petrorabigh.com :

ممثلو الرشكة
عثمان علي الغامدي

محمد مامون فارسي

عضو مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

نائب الرئيس للهندسة والمساندةشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

رابغ  ،21911المملكة العربية السعودية

رابغ  ،21911المملكة العربية السعودية

فاكس00966124258889 :

فاكس00966124258889 :

ص.ب101 .

ص.ب101 .

هاتف00966124259999:

هاتف00966124258888 :

البريد اإللكترونيFARSIMM@petrorabigh.com :

البريد اإللكترونيGHAMDIOA@petrorabigh.com :

الموقع اإللكترونيwww.petrorabigh.com :

الموقع اإللكترونيwww.petrorabigh.com :

السوق المالية
السوق المالية السعودية (تداول)
أبراج التعاونية ،البرج الشمالي

طريق الملك فهد – العليا 6897
الرياض 12211-3388

المملكة العربية السعودية

هاتف 0096611920001919 :
فاكس00966112189133 :

البريد اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :
الموقع اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :
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المستشار المايل ومدير االكتتاب
إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي

 7267العليا  -المروج،

الرياض ،12283-2255

المملكة العربية السعودية

هاتف00966112992052 :

فاكس00966112992385 :

البريد اإللكترونيprc.rightsissue@hsbcsa.com :
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :

متعهدو التغطية
إتش إس بي سي العربية السعودية
 7267حي العليا  -المروج،

الرياض ،12283-2255

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف00966112992052 :

رقم الفاكس00966112992385 :

البريد اإللكترونيprc.rightsissue@hsbcsa.com :
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :

الرياض المالية
غرناطة بزنس  ،2414حي الشهداء
الوحدة رقم 69

الرياض 7279 – 13241

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف00966114865649 :

رقم الفاكس00966114865908 :

البريد اإللكترونيProject.Hope@riyadcapital.com :
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :

شركة اإلنماء لالستثمار
الرياض ،طريق الملك فهد (برج العنود)2-
ص.ب  55560الرياض 11544

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف00966112185999 :

رقم الفاكس00966112185970 :

البريد اإللكترونيinfo@alinmainvestment.com :

الموقع اإللكترونيwww.alinmainvestment.com :

جي أي بي كابيتال
المباني المنخفضة ،مبنى رقم  ،1واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية
طريق الدائري الشرقي
ص.ب89589 .

الرياض 11692

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف00966115112200 :

رقم الفاكس00966115112201 :

البريد اإللكترونيcustomercare@gibcapital.com :
الموقع اإللكترونيwww.gibcapital.com :
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شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود ،المبنى الرئيسي للبنك األهلي السعودي
ص.ب  ،22216الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف00966920000232 :

رقم الفاكس00966114060052 :

البريد اإللكترونيsnbc.cm@alahlicapital.com :
الموقع اإللكترونيwww.alahlicapital.com :

شركة العربي الوطني لالستثمار
طريق الملك فيصل

مبنى شركة العربي الوطني لالستثمار
ص.ب  ،220009الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف00966114062500 :

رقم الفاكس00966114062548 :

البريد اإللكترونيInvestment.Banking@anbinvest.com.sa : :
الموقع اإللكتروني www.anbinvest.com.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد 8092
ص.ب 23454

الرياض 12313-3735

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف00966112826666 :

رقم الفاكس00966112826823 :

البريد اإللكترونيinfo@fransicapital.com :
الموقع اإللكترونيwww.sfc.com :

شركة الجزيرة لألسواق المالية
طريق الملك فهد

ص.ب  20438الرياض 11455

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف00966112256000 :

رقم الفاكس00966112256182 :

البريد اإللكترونيcontactus@aljaziracapital.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.aljaziracapital.com.sa :
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المستشار القانوني للرشكة
خشيم محامون ومستشارون
الطابق  ،17برج ب ،أبراج العليا

الرياض ،المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف00966114618700 :
رقم فاكس00966114618799 :

البريد اإللكترونيProject.Hope@khoshaim.com :
الموقع اإللكترونيwww.khoshaim.com :

مستشار العناية المهنية المالية
شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
برج الفيصلية – الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد ص.ب2732 .
الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 215 9898 :
+966 11 273 4740

فاكس+966 11 273 4730 :

البريد اإللكترونيey.ksa@sa.ey.com :
الموقع االلكترونيwww.EY.com:

المحاسبون القانونيون للرشكة
كي بي إم جي لالستشارات المهنية
مركز زهران لألعمال ،الطابق التاسع

شارع األمير سلطان ،ص.ب،55078.
جدة 21534

المملكة العربية السعودية

هاتف00966 12 698 9595:

فاكس00966 12 698 9494 :

البريد اإللكترونيmarketingsa@kpmg.com :

الموقع اإللكترونيhttp:// www.kpmg.com.sa :

مستشار السوق
نيكسانت إي سي أي ليمتد
 11كانون ستريت

لندن –EC4N 6EU

المملكة المتحدة

هاتف+44 20)0( 7950 1600 :

فاكس+44 20)0( 7950 1550 :

البريد اإللكترونيcontactus@nexanteca.com :
الموقع اإللكترونيwww.nexanteca.com :

تنويه :قدم جميع المستشارون المذكورة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية إلدارج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة ولم يتم
سحب تلك الموافقات كما في تاريخ هذه النشرة.
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم نبذة موجزة عن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة .وبالتالي فإن هذا الملخص ال يحتوي على جميع المعلومات
التي قد تهم المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد .وعليه ،يتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ أي
قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة .كما يتعين دراسة قسم «إشعار مهم» والقسم («( )2عوامل المخاطر») الواردين في هذه النشرة قبل
اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة.

الشركة

تأسست شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بتاريخ 1426/8/15هـ (الموافق 2005/9/19م) من قِ بل أرامكو السعودية
وسوميتومو كيميكال كشركة ذات مسؤولية محدودة وق ّيدت في السجل التجاري برقم ( .)4602002161وتحولت الشركة
لشركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (/262ق) الصادر بتاريخ 1428/10/22هـ (الموافق 2007/11/03م).
وبتاريخ 1429/1/18هـ (الموافق 2008/1/27م)ُ ،طرح ( )%25من أسهم الشركة لالكتتاب العام وأدرجت أسهم الشركة في
السوق المالية السعودية تب ًعا لذلك.

يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة رابغ في المملكة العربية السعودية ،ويبلغ رأس مالها ثمانية مليارات وسبعمائة وستون
مليون ( )8,760,000,000ريال سعودي ،مقس ًما إلى ثمانمائة وستة وسبعون مليون ( )876,000,000سه ًما عاد ًيا متساوية
القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها ( )10رياالت سعودية.
للشركة مساهمين كبار اثنين ،وهما أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال ،ويملك ًّ
كل منهما ما نسبته ( )%37.5من رأس
مال الشركة.
تهدف الشركة إلى تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل لتكرير النفط والصناعات والبتروكيماويات ،ويشمل ذلك تصنيع
منتجات النفط المكررة ،والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات الهيدروكربونية األخرى والتي تشمل ما يلي:

أنشطة الشركة

غاز البترول المسال ،والنافثا ،والبنزين (الجازولين) ،وزيت الغاز التفريغي ،وزيت الغاز التفريغي المعالج ،والكيروسين (وقود
الطائرات) ،والديزل ،وزيت الوقود ،والهيدروجين ،والنيتروجين ،وسائل البترول ،والكبريت والحمأة ،واإليثيلين ،والبروبيلين،
والمونو إيثيلين غليكول ،وأكسيد البروبيلين ،والبنزين ،والبارا زلين ،والكومين ،والفينول ،واألسيتون ،واأليزوبيوتيلين ،وميثيل
ثالثي بيوتيل اإليثر ،وميثيل ميثاكريالت ،وإن بيوتان ،والعطريات الثقيلة ،والتولوين ،والزيلين المختلط ،واإليثيلين غليكول
الثقيل ،والناتج المتبقي باإلذابة ( ،)Raffinatesوشمع البولي إيثيلين منخفض الكثافة ،وخالت فينيل اإليثيلين ،والبولي
إيثيلين الخطي المنخفض الكثافة ،والبولي إيثيلين عالي الكثافة ،والبولي بروبيلين هومو بوليمر ،والبولي بروبيلين بلوك
كوبوليمر ،شمع البولي إيثيلن عالي الكثافة ،وبولي(ميثيل ميثاكريالت) ،ومطاط اإليثيلين بروبيلين ديين مونومر ،وأوليفينات
البالستيك الحرارية ،والبولي ميثاكريليت الميثيل ،ومطاط اإليثيلين بروبيلين دايين مونومر ،وأوليفينات البالستيك الحرارية،
والنايلون ( 6بولي أميد .)6

إن المساهمين الكبار في الشركة الذين يمتلكون نسبة  %5أو أكثر من أسهم الشركة هم ما يلي:
كبار املساهمني

1سوميتومو كيميكال ،وتمتلك ثالثمائة وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )328,500,000سه ًما حال ًيا ،والتي تمثلما نسبته ( )%37.5من رأس مال الشركة.

2أرامكو السعودية ،وتمتلك ثالثمائة وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )328,500,000سه ًما حال ًيا ،والتي تمثل مانسبته ( )%37.5من رأس مال الشركة.

الغرض من إصدار أسهم حقوق
األولوية

تخفيض معدالت المديونية بما يتماشى مع خطط الشركة حيال الهيكل الرأسمالي المستدام على المدى الطويل من خالل
سداد المبالغ المستحقة على الشركة بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  1المبرمة مع المساهمين المؤسسين
عن طريق رسملة المبالغ المستحقة للمساهمين المؤسسين والسداد الجزئي للمبالغ المستحقة بموجب اتفاقيات قروض
أسهم الملكية.

إجمالي املتحصالت املتوقع احلصول
عليها

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب سبعة مليارات وتسعمائة وخمسون مليون ( )7,950,000,000ريال سعودي.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب سبعة مليارات وتسعمائة وخمسون مليون ( )7,950,000,000ريال سعودي،
ومن المتوقع أن تبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي سبعة مليار وثمانمائة وتسعون ماليين ( )7,890,000,000ريال سعودي
بعد خصم تكاليف الطرح والبالغة ستون مليون ( )60,000,000ريال سعودي ،عل ًما بأن هذا المبلغ تقديري .وتعتزم الشركة
استخدام صافي متحصالت الطرح لسداد المبالغ المستحقة على الشركة بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ
 1المبرمة مع المساهمين المؤسسين عن طريق رسملة المبالغ المستحقة للمساهمين المؤسسين والسداد الجزئي للمبالغ
المستحقة بموجب اتفاقيات قروض أسهم الملكية.

يبين الجدول أدناه ملخص لالستخدام المقترح لمتحصالت الطرح:
االستخدام املقترح للمتحصالت

الوصف

اإلجمالي (بالريال سعودي)

سداد القرض الممنوح من المساهمين المؤسسين بموجب اتفاقية قرض المساهمين
لمشروع رابغ  1عن طريق رسملة المبالغ المستحقة للمساهمين المؤسسين

5,962,500,000

السداد الجزئي التفاقيات قروض أسهم الملكية

1,927,500,000

تكاليف الطرح المتوقعة

60,000,000

إجمالي متحصالت الطرح

7,950,000,000

لمزيد من المعلومات انظر القسم («( )7استخدام متحصالت الطرح»)

ط
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التعديالت اجلوهرية التي طرأت على
املعلومات التي مت اإلفصاح عنها يف
آخر نشرة إصدار

إن آخر نشرة إصدار للشركة هي تلك التي أصدرتها الشركة بتاريخ 1428/12/06هـ (الموافق 2007/12/16م) ألغراض
الطرح العام األولي.
وتم تضمين التعديالت الجوهرية التي طرأت على المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في آخر نشرة إصدار في القسم المعني
من هذه النشرة .ولالطالع على ملخص ألهم التعديالت الجوهرية التي طرأت على المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في آخر
نشرة ،يرجى مراجعة القسم («( )13-10التغيرات الجوهرية منذ آخر نشرة إصدار للشركة»).

طبيعة الطرح

زيادة رأس المال الشركة من ثمانية مليارات وسبعمائة وستون مليون ( )8,760,000,000ريال سعودي إلى ستة عشر مليا ًرا
وسبعمائة وعشرة ماليين ( )16,710,000,000ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

رأس مال الشركة قبل الطرح

ثمانية مليارات وسبعمائة وستون مليون ( )8,760,000,000ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم الشركة القائمة
واملصدرة قبل الطرح

ثمانمائة وستة وسبعون مليون ( )876,000,000سه ًما عاد ًيا مدفوعة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

إجمالي عدد األسهم اجلديدة
املطروحة لالكتتاب

سبعمائة وخمسة وتسعون مليون ( )795,000,000سهم عادي.

نسبة األسهم اجلديدة إلى رأس مال
الشركة

تمثل األسهم الجديدة زيادة نسبتها  %90.75من رأس مال الشركة.

سعر الطرح

عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

القيمة االجمالية للطرح

سبعة مليارات وتسعمئة وخمسون مليوناً ( )7,950,000,000ريال سعودي.

رسملة املبالغ املستحقة على الشركة
للمساهمني املؤسسني

التزم ًّ
كل من المساهمين المؤسسين باالكتتاب في الطرح بكامل الحقوق المخصصة لكل منهما ،والتي تتمثل بمجملها في
خمسمائة وستة وتسعين مليون ومائتين وخمسين ألف ( )596,250,000سهم والتي تمثل  %75من الطرح ،وذلك من خالل
رسملة مبلغ خمسة مليارات وتسعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ( )5,962,500,000ريال سعودي من المبالغ
المستحقة على الشركة للمساهمين المؤسسين بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ ( 1لمزيد من المعلومات،
انظر القسم («( )1-2-7اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  )»1والقسم («( )2-11التزام المساهمين المؤسسين»).

وبموجب االلتزام المسبق باالكتتاب ال ُمقدم من قبل المساهمين المؤسسين ،فسيحظر على المساهمين المؤسسين التداول
بحقوق األولوية المخصصة لكل منهما خالل فترة التداول .وبعد االنتهاء من فترة الطرح واالكتتاب ،سيتم تحويل الحقوق
المخصصة للمساهمين المؤسسين إلى أسهم وإيداعها في محافظهم االستثمارية وف ًقا لإلجراءات المتبعة في هذا الخصوص،
عل ًما بأنه سيتم إيداع األسهم الجديدة للمساهمين المؤسسين في نفس الوقت لغيرهم من مساهمي الشركة والمستثمرين
الذين سيكتتبون في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب أو فترة الطرح المتبقي (إن وجدت).

الهدف من رسملة املبالغ املستحقة
على الشركة للمساهمني املؤسسني

يتمثل الهدف من رسملة مبلغ خمسة مليارات وتسعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ( )5,962,500,000ريال سعودي
في تخفيض مجموع التزامات الشركة والفوائد المتراكمة بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ ( 1لمزيد من
المعلومات ،انظر القسم («( )1-2-7اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  )»1والقسم («( )2-11التزام المساهمين
المؤسسين»).

املعدل
السعر َّ

تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية إلى (●) ريال سعودي للسهم الواحد ،وذلك قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم
انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .وذلك يمثل انخفاض تلقائي في سعر السهم بمقدار (●) ريال
سعودي للسهم الواحد.

املساهمون املقيدون

المساهمون المالكون ألسهم في الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال،
والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى إيداع بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
الخاصة بزيادة رأس المال.

املستثمرون اجلدد

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات – غير المساهمين المقيدين  -ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة
التداول.

املستثمرون املستهدفون

المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد.

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لمالكها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة بعد الموافقة على زيادة رأس
المال .وتصبح هذه األوراق المالية حق مكتسب لكافة المساهمين المقيدين .ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول .ويمنح
كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح .وسيتم إيداع الحقوق األولوية بعد انعقاد
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال ،وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد
خاص بحقوق األولوية.

األسهم اجلديدة

سبعمائة وخمسة وتسعون مليون ( )795,000,000سهم عادي ،والتي ستصدر نتيج ًة لزيادة رأس المال.

معامل األحقية

يُمنح كل مساهم مقيد ( )0.907534حق عن كل سهم حالي يملكه في تاريخ األحقية .وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد
األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.

عدد حقوق األولوية املصدرة

سبعمائة وخمسة وتسعون مليون ( )795,000,000حق.

عدد األسهم اجلديدة املتعهد
بتغطيتها

مائة وثمانية وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ( )198,750,000سهم عادي ،والذي يمثل ما نسبته  %25من إجمالي
األسهم الجديدة.

ي
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إجمالي قيمة األسهم اجلديدة املتعهد
بتغطيتها

مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ( )1,987,500,000ريال سعودي ،والذي يمثل ما نسبته  %25من إجمالي
الطرح.

متعهدو التغطية

إتش إس بي سي العربية السعودية ،والرياض المالية ،وشركة اإلنماء لالستثمار ،وشركة جي أي بي كابيتال ،وشركة األهلي
المالية ،وشركة العربي الوطني لالستثمار ،وشركة السعودي الفرنسي كابيتال ،وشركة الجزيرة لألسواق المالية.

عدد األسهم املصدرة بعد زيادة رأس
املال

مليار وستمائة وواحد وسبعون مليون ( )1,671,000,000سهم عادي.

رأس مال الشركة بعد زيادة رأس املال

سوف يكون رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال ستة عشر مليا ًرا وسبعمائة وعشرة ماليين ( )16,710,000,000ريال
سعودي.

صايف متحصالت الطرح بعد خصم
تكاليف الطرح
تكاليف الطرح
تاريخ األحقية
فترة التداول
فترة االكتتاب

من المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي سبعة مليارات وثمانمائة وتسعون مليوناً ( )7,890,000,000ريال سعودي
بعد خصم تكاليف الطرح ال ُمق ّدرة بستون مليوناً ( )60,000,000ريال سعودي.
من المتوقع أن تبلغ تكاليف الطرح ستين مليوناً ( )60,000,000ريال سعودي ،لمزيد من المعلومات انظر القسم («( )7استخدام
متحصالت الطرح»).

المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال ،والمقيدون في
سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة
رأس المال ،وذلك بتاريخ (●) (الموافق (●)).
تبدأ فترة التداول يوم (●) (الموافق (●)) وتستمر حتى نهاية يوم (●) (الموافق (●)) .ويجوز لجميع حملة حقوق األولوية خالل
هذه الفترة  -سوا ًء أكانوا مساهمين مقيدين أو مستثمرين جدد  -تداول حقوق األولوية.
تبدأ فترة االكتتاب يوم (●) (الموافق (●)) وتستمر حتى نهاية يوم (●) (الموافق (●)) .ويجوز لجميع حملة حقوق األولوية
خالل هذه الفترة  -سوا ًء أكانوا مساهمين مقيدين أو مستثمرين جدد -ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

الطرح املتبقي

تُطرح األسهم المتبقية على المؤسسات االستثمارية .وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم
صباحا يوم (●) (الموافق (●)) حتى الساعة
المتبقية ،وسيتم استقبال تلك العروض ابتدءاً من الساعة العاشرة 10:00
ً
الخامسة  05:00مسا ًء يوم (●) (الموافق (●)) .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى
ثم األقل فاألقل (شريطة أال يقل عن من سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية
التي تقدم نفس العرض .وسيتم إضافة كسور األسهم لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت)

سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي (إن وجدت) لألشخاص المستحقين الذين لم يقوموا ببيع الحقوق خالل فترة التداول أو
ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب ولمستحقي كسور األسهم في موعد أقصاه (●) (الموافق
(●)) (انظر القسم («( )13أحكام وشروط وتعليمات االكتتاب») .علما بأن مبالغ التعويض تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر
الطرح من متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم خالل فترة الطرح المتبقي.

األشخاص املستحقون

جميع حملة حقوق األولوية الذين لم يتصرفوا بحقوقهم ،سوا ًء كانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد ممن
قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.
تُدرج حقوق األولوية في تداول ويتم تداولها خالل فترة التداول .ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن رمز األسهم
الحالية للشركة على شاشة السوق.

إدراج وتداول حقوق األولوية

ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات ،والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو أي جزء منها في السوق،
أو شراء حقوق إضافية من خالل السوق ،أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية.
وسيكون للمستثمرين الجدد ،خالل فترة التداول ،الحق في شراء الحقوق عن طريق السوق ،وكذلك بيع تلك الحقوق أو جزء
منها ،أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل فترة التداول.
وسيقوم نظام السوق بإلغاء رمز حقوق األولوية الشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة التداول وبالتالي سيتوقف تداول
حقوق األولوية مع انتهاء تلك الفترة.

يحق لألشخاص المستحقين خالل فترة االكتتاب ممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة عن طريق االكتتاب
إلكترونياً من خالل مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أية وسائل أخرى
يقدمها الوسطاء .ويجوز لألشخاص المستحقين خالل فترة االكتتاب ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة على
النحو التالي:
طريقة االكتتاب

1سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة في األسهم الجديدة ،بعدد الحقوق التي يملكها ،خالل فترة االكتتاب ،وفي حالشراءه حقو ًقا جديدة ،فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسوية عملية شراء الحقوق (يومي عمل من تاريخ شراء
الحقوق الجديدة).

2سيتاح للمستثمرين الجدد  -ممن قاموا بشراء حقوق خالل فترة التداول  -باالكتتاب في األسهم الجديدة بعد انتهاءفترة تسوية عملية شراء الحقوق (يومي عمل من تاريخ شراء الحقوق الجديدة(.

وفي حال عدم قيام أي من األشخاص المستحقين بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب،
فسيتم طرح األسهم الجديدة المرتبطة بتلك الحقوق لالكتتاب في فترة الطرح المتبقي.
تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.
قيمة احلق اإلرشادية

وستقوم تداول باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق.
وسيقوم أيضاً مزودي خدمة معلومات السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية
عند إدخال األوامر.
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سعر تداول احلق

هو السعر الذي يتم تداول الحق به ،ويتحدد هذا السعر من خالل آلية العرض والطلب في السوق ،وبالتالي ،فإنه قد يختلف
عن قيمة الحق اإلرشادية.

تاريخ التخصيص

سيتم تخصيص األسهم الجديدة في موعد أقصاه (●) (الموافق (●)).

تخصيص األسهم اجلديدة

سيتم تخصيص األسهم الجديدة لألشخاص المستحقين بنا ًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل صحيح ومكتمل .وسيتم
تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية بنا ًء على سعر كل سهم مطروح (شريطة أال يقل عن سعر الطرح) على أن
يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس السعر .وسيتم إضافة كسور األسهم لألسهم
المتبقية ومعاملتها بالمثل.

وستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم .وتوزَّع باقي المتحصالت
(أي ما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها الذين لم يقوموا بممارسة حقوقهم أو التصرف فيها خالل فترة التداول وفترة
االكتتاب وعلى مالكي كسور األسهم ،كل حسب ما يستحقه (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم («( )13أحكام
وشروط االكتتاب»).

تداول األسهم اجلديدة

يبدأ تداول األسهم الجديدة في تداول بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.

أرباح األسهم اجلديدة

تستحق األسهم الجديدة أية أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدار األسهم الجديدة.

حقوق التصويت

للشركة فئة واحدة فقط من األسهم العادية ،ويمنح كل سهم لحامله الحق في صوت واحد .ولكل مساهم الحق في الحضور
والتصويت في اجتماع الجمعية العامة ،وال يملك أي من المساهمين أية حقوق تصويت تفضيلية.

القيود املفروضة على تداول األسهم

القيود املفروضة على تداول احلقوق

إن جميع أسهم الشركة مدرجة في تداول والتخضع ألي قيود تحد من تداولها ،باستثناء فترة الحظر المفروضة على
المساهمين المؤسسين والقيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.
التزم ًّ
كل من المساهمين المؤسسين باالكتتاب في الطرح بكامل الحقوق المخصصة لكل منهما .وعليه ،فإن المساهمين
المؤسسين سيكونون مقيدين من التصرف بالحقوق المخصصة لهم.
باستثناء ذلك ،فال يوجد حالياً أي قيود تنظيمية مفروضة على تداول الحقوق من جانب ٍأي من مساهمي الشركة باستثناء
القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.

األسهم التي سبق إدراجها

في تاريخ 1429/1/18هـ (الموافق 2008/1/27م) ،قامت الشركة بطرح ثمانمائة وسبعة وستون مليون ( )876,000,000سهم
في السوق( .لمزيد من المعلومات ،انظر القسم («( )1-5-4التغيرات التاريخية في رأس المال»)).

عوامل املخاطرة

ينطوي االستثمار في األسهم الجديدة والحقوق على مخاطر معينة ،ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى )1( :مخاطر تتعلق
بأعمال الشركة ،و ( )2مخاطر تتعلق بالسوق ،و( )3مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة .وقد تم استعراض هذه المخاطر في
القسم («( )2عوامل المخاطرة») والذي يجب مراجعته بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم الجديدة أو الحقوق.

شروط االكتتاب يف األسهم اجلديدة

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة .ولالطالع
على أحكام وشرط االكتتاب يرجى مراجعة القسم («( )13أحكام وشروط االكتتاب»).

تنويه :ينبغي دراسة قسم («إشعار مهم») في الصفحة (أ) ،وقسم («( )2عوامل المخاطرة») في الصفحة ( )٧من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي
قرار استثماري يتعلق باألسهم الجديدة أو الحقوق.
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	  (1-1):لودجلاالتواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

التاريخ

الجدول الزمني

يوم (●) بتاريخ (●) (الموافق (●))
انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة المساهمين المقيدين هم المساهمون المالكون ألسهم الشركة في تاريخ الجمعية العامة غير
رأس المال وتحديد تاريخ األحقية والمساهمين المقيدين
العادية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع
بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
فترة التداول

فترة االكتتاب

تبدأ فترة التداول بتاريخ (●) (الموافق (●)) وتنتهي بتاريخ (●) (الموافق (●)).

ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية  -سواء كانوا مساهمين مقيدين أو مستثمرين
جدد  -القيام بتداول حقوق األولوية.
تبدأ فترة االكتتاب بتاريخ (●) (الموافق (●)) وتنتهي بتاريخ (●) (الموافق (●)).

ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية  -سواء كانوا مساهمين مقيدين أو مستثمرين
جدد – ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

فترة الطرح المتبقي

تبدأ من الساعة العاشرة  10:00صباحا يوم (●) (الموافق (●)) وتستمر إلى الساعة الخامسة
 5:00مسا ًء يوم (●) (الموافق (●)).

اإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم (●) بتاريخ (●) (الموافق (●))

دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) لألشخاص المستحقين الذين
لم يتخذوا إجراء خالل فترة التداول وفترة االكتتاب باالكتتاب في في موعد أقصاه يوم (●) بتاريخ (●) (الموافق (●))
األسهم الجديدة أو بيع حقوق األولوية ومستحقي كسور األسهم
التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة

يبدأ التداول في األسهم الجديدة بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية الالزمة ،وسيتم
اإلعالن عنه الحقاً على موقع تداول (.)www.saudiexchange.sa

مالحظة :جميع التواريخ المبينة في الجدول أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول (.)www.saudiexchange.sa

م

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية 2022 -
شـركـة رابــغ للتـكـريـر والبـتـروكيـمـاويـات

	  (1-2):لودجلاتواريخ اإلعالنات المهمة

اإلعالن

المعلن
الطرف
ِ

اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية
الخاصة بزيادة رأس المال

الشركة

يوم (●) بتاريخ (●) (الموافق (●))

اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة
رأس المال

الشركة

يوم (●) بتاريخ (●) (الموافق (●))

اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة
الحق اإلرشادية

تداول

يوم (●) بتاريخ (●) (الموافق (●))

اإلعالن عن إيداع الحقوق

إيداع

يوم (●) بتاريخ (●) (الموافق (●))

اإلعالن عن تحديد فترة التداول وفترة االكتتاب

الشركة

يوم (●) بتاريخ (●) (الموافق (●))

اإلعالن عن بدء فترة التداول وفترة االكتتاب

الشركة

يوم (●) بتاريخ (●) (الموافق (●))

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق والتنويه بأهمية
قيام الذين ال يرغبون في االكتتاب ببيع الحقوق التي يملكونها

الشركة

يوم (●) بتاريخ (●) (الموافق (●))

اإلعالن عن :نتائج االكتتاب ،تفاصيل عملية بيع األسهم التي
لم يتم االكتتاب بها (إن وجدت) وبدء فترة الطرح المتبقي

الشركة

يوم (●) بتاريخ (●) (الموافق (●))

إعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

الشركة

(●) (الموافق (●))

إعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

إيداع

(●) (الموافق (●))

الشركة

(●) (الموافق (●))

إعالن عن توزيع مبالغ التعويض (إن وجدت) لألشخاص
المستحقين

تاريخ اإلعالن

مالحظة :جميع التواريخ المبينة في الجدول أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول .))www.saudiexchange.com.sa
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين ،سواء كانوا مساهمين مقيدين أو مستثمرين جدد .على األشخاص المستحقين
الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلب االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في تطبيقات ومنصات التداول التي يتم من خاللها إدخال
أوامر الشراء والبيع أو من خالل أي وسائل وقنوات أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين ،مع مراعاة الشروط اآلتية :
•أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء المقدمين لتلك الخدمات.

•أن تكون معلومات الشخص المستحق محدثة ولم تطرأ عليها أي تغييرات منذ اكتتابه في طرح جرى حدي ًثا ،بما في ذلك إضافة أو حذف أحد
أفراد أسرته ،ما لم يتم إخطار الوسطاء بهذه التعديالت واعتمادها من قبلهم.

وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب في األسهم الجديدة ً
رفضا كلياً أو جزئ ًيا في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب.
ً
وال يجوز تعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه ،ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدا ملز ًما بين الشركة والمساهم المستحق (لمزيد من المعلومات
انظر القسم («( )13أحكام وشروط وتعليمات االكتتاب»).

س

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية 2022 -
شـركـة رابــغ للتـكـريـر والبـتـروكيـمـاويـات

أسئلة وأجوبة عن آلية إصدار أسهم حقوق األولوية
ما هي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة في رأس المال .وتعتبر هذه األوراق حق
مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
الخاصة بزيادة رأس المال .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.
لمن ُتمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المالكين ألسهم في الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال ،والمقيدون في سجل
مساهمي الشركة لدى إيداع بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وهو ما يعرف بتاريخ األحقية.
مىت يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية ،وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ
الخاصة بالمساهمين المقيدين في سجالت مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وستظهر
الحقوق في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،ولن يُسمح للمساهمين المقيدين بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي
التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهمني المقيدين بإيداع حقوق األولوية في محافظهم؟

يتم إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم عن طريق اإلعالن على موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة تداوالتي المقدمة من قبل مركز
إيداع وعبر الرسائل النصية القصيرة المرسلة من خالل شركات الوساطة.
كم عدد حقوق األولوية اليت سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد بناء على نسبة عدد األسهم التي يملكها في الشركة وذلك بحسب سجل مساهمي الشركة لدى
مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .وسيتم حساب عدد الحقوق المكتسبة لكل
مساهم مقيد بنا ًء على معامل األحقية.
ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن المساهم المقيد من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها وفق سجل مساهمي الشركة لدى
مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية .ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم
الحالية للشركة .فعلى سبيل المثال ،إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة يساوي ( )1,000سهم ورفعت تلك الشركة رأس مالها عن طريق طرح ()500
سهم جديد بحيث ارتفع عدد أسهمها إلى ( )1,500سهم ،فسيكون معامل األحقية في هذه الحالة حق واحد لكل سهمين.
ونظراً ألن معامل األحقية هو ( )0.907534حق لكل سهم حالي واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية ،فإذا كان المساهم المقيد يملك ألف
( )1,000سهم حالي في تاريخ األحقية فسيخصص له ( )907حق مقابل مايملكه من أسهم وسيتم تعويضه عن أي كسور إذا تم بيع أسهم الطرح المتبقي
بسعر يتجاوز سعر الطرح.
هل سيختلف اسم ورمز تداول الحقوق عن اسم ورمز أسهم الرشكة؟

نعم ،سيتم إضافة الحقوق المكتسبة إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ع
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ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحقوق وبين سعر الطرح (قيمة الحق اإلرشادية) .على سبيل
المثال (باستخدام أسعار افتراضية) :إذا كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق هو خمسة عشر ( )15ريـال سعودي وسعر الطرح عشرة ()10
ريـاالت سعودية ،فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة ( )5ريـاالت سعودية.
من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم ،يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق خالل فترة التداول.
هل من الممكن أن يفقد المساهم حقه بالحصول عىل حقوق حىت لو كان يحق له حضور الجمعية العامة غري العادية
والتصويت عىل زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

نعم ،يفقد المساهم حقه بالحصول على حقوق في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبل انعقادها بيوم عمل واحد.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتم تقديم طلبات االكتتاب من خالل المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب
من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين.
هل يمكن االكتتاب أكرث من مرة ومن خالل أكرث من وسيط؟

نعم يمكن ،وستعتمد كمية األسهم التي يمكن االكتتاب بها من خالل كل وسيط على عدد الحقوق المتوفرة في المحفظة االستثمارية لدى الوسيط ذي
الصلة .وفي جميع األحوال ،يجب مراعاة أن ال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق ،حيث أن أي زيادة
في كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول سينتج عنه إلغاء طلب االكتتاب.
هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكرث من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.
في حال امتالك أسهم الرشكة من خالل أكرث من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم ايداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق .فعلى سبيل المثال ،إذا كان المساهم يملك ألف ( )1,000سهم
في الشركة على النحو التالي :ثمانمائة ( )800سهم في محفظة (أ) ومائتي ( )200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع ( )907حق على
اعتبار أن لكل سهم ( )0.907534حق تقري ًبا .وعليه ،سيتم إيداع ( )726حق في محفظة(أ) و( )181حق في محفظة (ب).
وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور ،وإذا أكملت رقماً صحيحاً أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر
أكبر كمية من الحقوق.
في حال كان اإلكتتاب من خالل عدد من المحافظ ،أين يتم إيداع األسهم الجديدة؟

سيتم إيداع األسهم في المحفظة اإلستثمارية المنصوص عليها في طلب االكتتاب األول.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم ،يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب ولكن لن يستطيعوا تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية
عن طريق الوسطاء أو مركز إيداع األوراق المالية وبعد تقديم كافة المستندات المطلوبة.

ف
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ماذا يحصل في حال اكتتب المساهمون المقيدون ألسهم إضافية ومن ثم بيع حقوقهم؟

إذا قدم أحد المساهمين المقيدين طل ًبا لالكتتاب في األسهم الجديدة ولكن بعد ذلك باع حقوقه ولم يشتري حقو ًقا تعادل عدد األسهم الجديدة التي تم
االكتتاب فيها قبل نهاية فترة التداول ،فسيتم رفض طلب االكتتاب بالكامل إذا باع المساهم المقيد جميع حقوقه .وفي حال قام المساهم المقيد ببيع جزء
من حقوقه ،سيتم رفض طلب االكتتاب جزئياً بالتناسب مع الحقوق التي تم بيعها من قبل المساهم المقيد .وسيتم إخطار المساهم المقيد في حال تم
رفض طلبه وسيرد المبلغ المتعلق بالطلب المرفوض إلى بنك المساهم المقيد.
هل يحق لمستثمر اشرتى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم ،بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.
مىت يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية اليت اشرتاها خالل فرتة التداول؟

بعد انتهاء عملية تسوية شراء الحقوق ( وهي يومي عمل من تاريخ عملية الشراء) ،على أن يتم اإلكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب.
هل يستطيع صاحب حقوق األولوية بيع الحق بعد انقضاء فرتة التداول؟

ال يمكن ذلك .بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب باألسهم الجديدة (أو عدم ممارسة ذلك) .وفي حال عدم
ممارسة الحق ،قد يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية اليت لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فرتة التداول ومرحلة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب ،تطرح األسهم الجديدة التي لم يكتتب فيها (أي األسهم المتبقية) على عدد من
المؤسسات االستثمارية من خالل مدير االكتتاب ،ويتم دفع قيمة التعويض (إن وجد) لمالك الحقوق بعد خصم سعر الطرح ،عل ًما بأن المستثمر قد ال
يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.
من له األحقية في حضور الجمعية العامة غري العادية والتصويت عىل زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق
أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال حضور الجمعية
العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
مىت يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال.
لو قام مستثمر برشاء أسهم في الرشكة في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول عىل حقوق األولوية المرتتبة عىل
زيادة رأس مال المصدر؟

نعم ،حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية
غير العادية) ،مع األخذ باالعتبار بأن حقوق األولوية سوف تمنح لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد
الجمعية غير العادية للموافقة على زيادة رأس المال ،ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
ما هي فرتات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس ،بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في
هذه النشرة وإعالنات الشركة.

ص
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هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

كال ،ال يمكن ذلك.
هل يستطيع عامة المستثمرين من غري المساهمني المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق أولوية؟

نعم ،وذلك بعد إتمام وتسوية شراء حقوق األولوية عن طريق السوق خالل فترة التداول ،ويخضع للقيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.
هل سيتم إدراج أي مبالغ أخرى في معاملة تبادل الحقوق ؟

سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.
مساعدة إضافية:

في حال وجود أي استفسارات ،الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني Investor.Relations@petrorabigh.com :وألسباب قانونية ،سوف
يكون بمقدور الشركة تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى
تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية .ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب ،فضال راجع القسم («( )13شروط
وأحكام وتعليمات االكتتاب») وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.

ق
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ملخص المعلومات الرئيسية
يهدف هذا الملخص الى إعطاء نبذة موجزة عن المعلومات الرئيسية الواردة ضمن هذه النشرة .إن هذا الملخص ال يتضمن كافة المعلومات التي قد تكون
ذات أهمية للمساهمين وغيرهم من األفراد أو المؤسسات االستثمارية ولذلك يتعين على جميع مساهمي الشركة والمستثمرين المحتملين ومستلمي هذه
النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة وعدم االعتماد فقط على هذا الملخص.
وصف الرشكة
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ،هي شركة مساهمة مدرجة مقيدة في السجل التجاري برقم ( )4602002161وتاريخ 1426/08/15هـ (الموافق
2005/09/19م) الصادر في مدينة رابغ ،المملكة العربية السعودية ،وهو المركز الرئيسي للشركة .يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانية مليارات وسبعمائة
وستون مليون ( )8,760,000,000ريال سعودي مقسمة إلى ثمانمائة وستة وسبعون مليون ( )876,000,000سهم عادي مدفوع بالكامل ،وتبلغ القيمة االسمية
لكل منها عشرة ( )10رياالت سعودية .ويقع المركز الرئيس للشركة في ص.ب  ،101رابغ  ،21911المملكة العربية السعودية.
وفي تاريخ 1429/01/18هـ (الموافق 2008/01/27م) ،قامت الشركة بإدراج أسهمها في السوق بموجب طرح عام أولي حيث تم طرح ( )%25من أسهم
الشركة لالكتتاب العام عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة.
تهدف الشركة إلى تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل لتكرير النفط والصناعات والبتروكيماويات ،ويشمل ذلك تنصيع منتجات النفط المكررة،
والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات الهيدروكربونية األخرى والتي تشمل ما يلي :غاز البترول المسال ،والنافثا ،والبنزين (الجازولين) ،وزيت الغاز
التفريغي ،وزيت الغاز التفريغي المعالج ،والكيروسين (وقود الطائرات) ،والديزل ،وزيت الوقود ،والهيدروجين ،والنيتروجين ،وسائل البترول ،والكبريت
والحمأة ،واإليثيلين ،والبروبيلين ،والمونو إيثيلين غليكول ،وأكسيد البروبيلين ،والبنزين ،والبارا زلين ،والكومين ،والفينول ،واألسيتون ،واأليزوبيوتيلين،
وميثيل ثالثي بيوتيل اإليثر ،وميثيل ميثاكريالت ،وإن بيوتان ،والعطريات الثقيلة ،والتولوين ،والزيلين المختلط ،واإليثيلين غليكول الثقيل ،والناتج المتبقي
باإلذابة ( ،)Raffinatesوشمع البولي إيثيلين منخفض الكثافة ،وخالت فينيل اإليثيلين ،والبولي إيثيلين الخطي المنخفض الكثافة ،والبولي إيثيلين عالي
الكثافة ،والبولي بروبيلين هومو بوليمر ،والبولي بروبيلين بلوك كوبوليمر ،شمع البولي إيثيلن عالي الكثافة ،وبولي(ميثيل ميثاكريالت) ،ومطاط اإليثيلين
بروبيلين ديين مونومر ،وأوليفينات البالستيك الحرارية ،والبولي ميثاكريليت الميثيل ،ومطاط اإليثيلين بروبيلين دايين مونومر ،وأوليفينات البالستيك
الحرارية ،والنايلون ( 6بولي أميد .)6
تمتلك وتدير الشركة مرفق تكرير وبتروكيماويات عالمي ومتكامل في مدينة رابغ على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
وقد بدأ تشغيل المصفاة األصلية كمصفاة بسيطة للتكرير ذات طاقة استيعابية تبلغ  325ألف برميل في اليوم ،وتمت إزالة العوائق في المصفاة في عام
1998م لزيادة هذه الطاقة إلى  400ألف برميل في اليوم .وفي سبتمبر 2005م ،أطلقت أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال مشروعاً مشتركاً بهدف
تطوير المصفاة في رابغ إلى مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمستوى عالمي.
تم تشييد مشروع بترورابغ على مرحلتين ،تتمثل المرحلة األولى في المرافق األولية وتتمثل المرحلة الثاني في مرافق التوسع .وشملت المرافق األولية،
التي دخلت مرحلة التشغيل في عام 2009م ،توسيع مصفاة رابغ األصلية من خالل بناء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات على أساس وحدة التكسير
التحفيزي لسائل األوليفين العالي ووحدة تكسير اإليثان ،علماً بأن هذا المجمع يعد أحد أكبر المجمعات المتكاملة من هذا النوع التي تم بنائها في مرحلة
واحدة .وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمرافق األولية  17مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية المكررة و 2.4مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية
المشتقة من اإلثيلين والبروبيلين.
بينما تضمنت مرافق التوسع ،التي بدأ تشييدها في عام 2014م ،مجمع المواد العطرية ومرفق وحدة تكسير موسعة لمعالجة  30مليون قدم مكعب قياسي
يومياً من اإليثان الخام ،باإلضافة إلى  3مليون طن سنوياً من تدفقات النافثا من المرافق األولية إلنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية،
بما في ذلك الكيماويات المتخصصة .ومن أهم أهداف مرافق التوسع هي تحقيق التكامل في مرافق اإلنتاج القائمة ،إضافة إلى تقديم منتجات
كيميائية متخصصة جديدة في المملكة العربية السعودية .ويعد تشييد مرافق التوسع خطوة رئيسية نحو تطوير الصناعات البالستيكية في موقع رابغ
الصناعي ،وذلك مع القدرة على التصدير إلى األسواق العالمية .تم تشغيل جميع محطات المعالجة األساسية ،بما يحقق اإلنتاج على أساس المواصفات
المطلوبة في الربع األول من عام 2018م .كما اكتمل من اختبار موثوقية الدائنين لمرافق التوسع بنجاح وتم البدء في األعمال التجارية لمرافق التوسع
في 2020/10/01م التزا ًما بمتطلبات المقرضين .وتكمن أهمية االكتمال المالي لمرافق التوسع في تأكيد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية
باستخدام إيراداتها من العمليات ،وبالتالي دعم الوضع المالي للشركة.
يعد مشروع بترورابغ مشروعاً استراتيجياً بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،إذ أن له دوراً رئيسياً في تنويع االقتصاد وخلق فرص عمل داخل قطاع
البتروكيماويات المحلي المتوسع وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية وتوثيق العالقات بين المملكة العربية السعودية واليابان.

ر
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	  (1-3):لودجلاأحداث تاريخية رئيسية

التاريخ

الحدث

2005

تأسيس بترو رابغ كمشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال لبناء مرفق بتروكيماويات ومصفاة تكرير عالمية متكاملة ،والتي تمثل
أول استثمار ألرامكو السعودية في قطاع البتروكيماويات.

2006

بدأ تشييد مصنع للبتروكيماويات وتطوير المصفاة الحالية.

2008

الطرح العام األولي بترورابغ في السوق وطرح  %25من رأس مال الشركة .كما تم نقل المصفاة من أرامكو السعودية إلى الشركة.

2009

تم افتتاح مجمع البتروكيماويات وتطوير المصفاة وبدأ إنتاج البتروكيماويات بحيث أصبح أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات تم تشييده
على مرحلة واحدة.

2010

حصلت بترورابغ على جائزة منتدى التنافسية الدولي لكونها الشركة ذات االستثمار األجنبي األعلى في المملكة.

2014

بدأ تشييد مرافق التوسع.

2014

أول تصدير للبوليمرات من ميناء الملك عبد اهلل.

2015

تم نقل مرافق التوسع من المساهمون المؤسسون إلى بترورابغ بعد االنتهاء من هيكلة تمويل مرافق التوسع.

2017

االنتهاء من األعمال الميكانيكية لمرافق التوسع.

2018-2017

مباشرة تشغيل مرافق التوسع.

2019

اكتمال اختبار الموثوقية للمقرضين على مرافق التوسع.

2019

البدء باألعمال التجارية لمرافق التوسع.

2020

االكتمال المالي لمرافق التوسع.

2021

االستحواذ على مجمع رابغ لتقنيات البالستيك من أرامكو السعودية وشركة رابغ إلدارة الخدمات الصناعية التحويلية (شركة تابعة ومملوكة بالكامل
لسوميتومو كيميكال).

2021

تم نقل الحقوق وااللتزامات لبعض االتفاقيات المتعلقة بتسويق المنتجات البتروكيماوية من تابعي أرامكو السعودية (وهم شركة أرامكو للكيميائيات
وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة) إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)،وشركة أرالنكسيو القابضة بي .في ،.وشركة أرامكو للتجارة.

ش
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هيكل رأس المال والملكية
التغريات التاريخية في رأس المال
تأسست الشركة ابتدا ًء برأس مال قدره ( )750,000,000ريال سعودي .ومنذ تاريخ تأسيسها ،شهدت الشركة عد ًدا من التغييرات في رأس المال كما هو
موضح في الجدول أدناه:
	  (1-4):لودجلاالتغريات التاريخية في رأس المال

التاريخ

نوع الهيكلة

رأس مال الشركة قبل الهيكلة

رأس مال الشركة بعد الهيكلة

طريقة الهيكلة

2006/01/30م

زيادة رأس مال الشركة بقيمة
( )1,875,000,000ريال سعودي

 750,000,000ريال سعودي

 2,625,000,000ريال سعودي

إصدار أسهم جديدة للمؤسسين
مقابل حصص نقدية

2007/02/06م

زيادة رأس مال الشركة بقيمة
( )2,625,000,000ريال سعودي

 2,625,000,000ريال سعودي

 5,250,000,000ريال سعودي

إصدار أسهم جديدة للمؤسسين
مقابل حصص نقدية

2007/04/16م

زيادة رأس مال الشركة بقيمة
( )1,320,000,000ريال سعودي

 5,250,000,000ريال سعودي

 6,570,000,000ريال سعودي

إصدار أسهم جديدة للمؤسسين
مقابل حصص نقدية

2008/01/27م

زيادة رأس مال الشركة بقيمة
( )2,190,000,000ريال سعودي

 6,570,000,000ريال سعودي

 8,760,000,000ريال سعودي

إصدار أسهم جديدة لالكتتاب العام
كجزء من الطرح العام األولي للشركة

امتلك كل مساهم مؤسس  %50من إجمالي رأس مال الشركة منذ تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ الطرح العام األولي .وكانت نسبة  %50التي يملكها كل
مساهم من المساهمين المؤسسين قبل تاريخ الطرح العام األولي مباشرة تعادل ( )328,500,000سهم لكل مساهم من المساهمين المؤسسين .وتم إصدار
( )219,000,000سهم جديد إضافي وطرحه على الجمهور خالل عملية الطرح العام األولي.
سيبلغ رأس المال المدفوع للشركة بعد الطرح ستة عشر مليا ًرا وسبعمائة وعشرة ماليين ( )16,710,000,000ريال سعودي مقس ًما إلى مليار وستمائة
وواحد وسبعون مليون ( )1,671,000,000سه ًما بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

هيكل الملكية
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانية مليارات وسبعمائة وستون مليون ( )8,760,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثمانمائة وستة وسبعون مليون
( )876,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
وال يوجد أي مساهمين كبار في الشركة باستثناء المساهمين المؤسسين الذين يملك كل منهما ( )% 37.5من األسهم الحالية للشركة كما في تاريخ هذه
النشرة .ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية الحالي لرأس مال الشركة:
األسهم الحالية

النسبة ()%

المساهم
أرامكو السعودية

328,500,000

%37.5

سوميتومو كيميكال

328,500,000

%37.5

الجمهور

219,000,000

%25.0

اإلجمالي

876,000,000

%100.0

رسالة الرشكة واسرتاتيجيتها العامة
قامت الشركة مؤخراً بتحديد رؤيتها بهدف أن تكون أفضل شركة تكرير وبتروكيماويات متكاملة في فئتها وأن تعمل بطريقة مستدامة ،وقد تمت الموافقة
على تلك الرؤية من قبل مجلس إدارة الشركة .وتدعم هذه الرؤية مجموعة من القيم الرئيسية والتي تتضمن النزاهة والتميز والعمل الجماعي والشغف
والمواطنة والمحاسبة ،وقد أدت هذه القيم إلى وضع أهداف استراتيجية مبنية على السالمة ،وإدارة األصول ،وصافي الهامش النقدي ،والتميز التجاري،
واعتبار موظفي الشركة كأحد أكثر أصول الشركة أهمية ،وبيئة العمل ،واالستدامة ،والقدرة التنافسية التجارية ،والوضع المالي للشركة .ويرد أدناه موجز
للمبادئ التوجيهية لتحقيق هذه األهداف االستراتيجية.

ت
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قامت الشركة بتنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق استراتيجيتها ،وهي كالتالي:
•السالمة :تحقيق صفر حوادث السالمة.

•إدارة األصول :تنفذ الشركة عدداً من المبادرات لضمان تحسين التوافر الميكانيكي.
عال من توافر المصانع.
•صافي الهامش النقدي :تهدف الشركة إلى زيادة صافي الهامش النقدي إلى أقصى حد عن طريق تحقيق مستوى ٍ
•التميز التجاري :تدير الشركة جميع اتفاقيات التوزيع والتسويق واتفاقيات التصريف بهدف زيادة قيمة للشركة إلى أقصى حد.
•الموظفون :تعتبر الشركة موظفيها أهم أصولها ،وتشكل المحافظة على المواهب عالية األداء وتنمية الموظفين أحد مجاالت تركيز الشركة
في السنوات العديدة الماضية.
•بيئة العمل :تهيئة بيئة عمل مشتركة من خالل تعزيز التعاون وثقافة مكافأة األداء.
•االستدامة :تعتزم الشركة تطوير أعمالها إلى أعمال مستدامة من خالل تعزيز الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة.
•التنافسية التجارية :تعتزم الشركة تحسين قدرتها التنافسية في مجال األعمال التجارية من خالل عدد من اإلجراءات ،بما في ذلك إعادة
تقييم الخيارات الفنية لقاع البرميل ،وهي إحدى خطط التوسع التي ستزيد من هامش ربحية المصفاة وتحديد الحلول التي سيتم تطبيقها
على المدى القصير والمدى الطويل لنوعية الديزل.
•المالية :تحقيق هيكل مالي سليم.

نواحي القوة والمزيات التنافسية للرشكة
يمكن تلخيص نقاط قوة الشركة فيما يلي:
تمتلك وتدير الرشكة مرفق تكرير وبرتوكيماويات عالمي ومتكامل في مدينة رابغ عىل الساحل الغربي للمملكة.

يعد مجمع بترورابغ واحد من أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة في العالم ،باإلضافة لكونه األول من نوعه في المملكة العربية السعودية
وإتاحته لفرصة للتوسع.
كما تتيح درجة التكامل العالية التي يحظى بها المجمع إمكانية تحقيق أعلى قيمة ممكنة لكل من المنتجات المكررة والبتروكيماويات ،ويساعد هذا التكامل
ً
أيضا على التخفيف من حدة أثر تقلب أسعار المنتجات المكررة والبتروكيماويات عن طريق وضع بترورابغ في سوق مشتقات البترول والتي تكون فيها
نسبة الطلب مستقرة بشكل أكبر.
قامت إدارة الرشكة بتطوير العمليات واإلجراءات التشغيلية المكثفة المصممة لضمان استدامة األداء التشغييل وثباته.

تم إدخال نظام جديد في نهاية عام 2017م لتحسين األداء التشغيلي ،ومن المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثير إيجابي على كفاءة عمليات بترورابغ وإنتاجيتها
وربحيتها.
وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق أداء تشغيلي متسق وسجل حافل باألعمال خالل األشهر الثمانية عشر الماضية حيث ارتفعت معدالت التشغيل في
قطاع المنتجات المكررة و في قطاع البتروكيماويات.
ترتيبات تسويقية تفضيلية تتيح الوصول إىل شبكات تسويق وتوزيع واسعة النطاق.

لدى بترورابغ اتفاقيات مع المساهمين المؤسسين ذات شروط تفضيلية لبترورابغ بغرض الحد من تعرضها المباشر للسوق مع تمكين بترورابغ من الوصول
إلى شبكات تسويق وتوزيع واسعة النطاق.
كما أنه باإلضافة إلى مكانة الشركة المتميزة كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم المنتجات المكررة إلى المملكة ،تمنح االتفاقيات المبرمة مع أرامكو
السعودية االستقرار التعاقدي ووضوح في الرؤية .وتتضمن العقود التسويقية للمرافق األولية التزامات بتصريف اإلنتاج ( )off-takeوآليات محددة لتعويض
بترورابغ في حال تراجع شراء اإلنتاج عن نسبة قدرها  %90من كميات المنتجات المقررة ،م ّما يساعد على تخفيف حدة التقلبات المحتملة ويحد من
التأثير المالي الناجم عن التقلبات في عمليات تصريف اإلنتاج (.)off-take
وباإلضافة إلى ذلك ،تتمكن الشركة بفضل هذه الترتيبات من بيع منتجاتها تحت عالمات تجارية معترف بها دولياً تابعة ألرامكو السعودية وشركة أرامكو
للتجارة وسابك وأرالنكسيو وسوميتومو كيميكال .وتُصدر منتجات الشركة على المستوى العالمي وفق استراتيجيات التسويق التي وضعت في سبيل
استهداف األسواق التي تحقق أعلى معدالت الربح.

ث
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يتيح الموقع االسرتاتيجي للرشكة الوصول المبارش إىل البنية التحتية الالزمة للقيام بعملية التصدير والتوريد.

إن موقع بترورابغ االستراتيجي على البحر األحمر في الساحل الغربي للمملكة يمكنها من استغالل مصادر الطلب المحلي على المنتجات المكررة في
منطقة مكة المكرمة ،وكذلك استغالل البنية التحتية للتصدير فيما يخص المنتجات البتروكيماوية.
تستفيد الشركة من خطوط األنابيب المؤمنة والبنية التحتية للميناء والتي تعمل على تشغيلها أرامكو السعودية وبترورابغ كل فيما يخصه .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود
أي احتمال بحدوث انقطاع في اإلمدادات ،فإن الشركة تتمتع بالمرونة اﻟﻼزﻣﺔ للتكيف مع الوضع والحصول على إمدادات المواد اﻟﺧﺎم ﻋن طريق البحر
ﻣن ﺧﻼل المرافق الموجودة ﻓﻲ محطة رابغ البحرية.
الزتام ودعم ثابت لبرتورابغ من قبل المساهمني المؤسسني.

أظهر المساهمون المؤسسون دعماً ثابتًا لبترورابغ تجسد في عدة أمور ،منها المواءمة المستمرة لتخطيط اإلنتاج بصورة ديناميكية مع توفير إمدادات
مستدامة من المواد الخام بأسعار تنافسية ،وعمليات التسويق المستمرة لمنتجات الشركة المكررة والبتروكيماوية عن طريق اتفاقيات التصريف على
الصعيدين العالمي والمحلي.
وباإلضافة إلى ذلك ،تتمتع بترورابغ من خالل المساهمة في تعزيز رأس المال البشري واتفاقيات اإلعارة القائمة بإمكانية الوصول إلى معرفة وخبرة من
أكبر مجمعات الطاقة المتكاملة في العالم واإلمكانات التقنية إلحدى أكثر الشركات الكيميائية ابتكا ًرا وتنوعاً.
تكلفة ووضع نقدي منافس مقارنة مع منتجي البرتوكيماويات العالميني

المادة الخام الرئيسة لوحدة تكسير بترورابغ هي اإليثان الذي يتم توريده على أساس طويل األجل باألسعار المحلية المنظمة ،والتي تظل األكثر انخفاضاً

حسب المعايير العالمية ،وهذا يسمح للشركة بالعمل بتكلفة نقدية تنافسية تتفوق بها على المنافسين الدوليين في مجال البتروكيمياويات ،مما يجعلها من
ضمن أقل منتجي اإلثيلين تكلفة على مستوى العالم.
وهناك ميزة أخرى هامة في التكلفة النقدية للشركة تتمثل في دورة رأس المال العامل ،حيث تقوم الشركة بتحصيل قيمة المنتج الذي تبيعه في عدد أيام
أقل مما تلتزم فيها بسداد المبالغ إلى الموردين مقابل المواد الخام التي تستخدمها .ويساعد هذا الهيكل لرأس المال العامل الشركة على إدارة السيولة
النقدية لديها ،ويحمي على المدى القصير ضد التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط الخام.

قامت الشركة في عام 2021م بتدشين برنامج تحسين القيمة للمساهمين ،والذي بدوره أضاف ما يزيد عن  82,000,000ريال دوالر أمريكي (ما يعادل
 307,500,000ريال سعودي) كقيمة مباشرة في صافي أرباح الشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2021م ،وذلك عن طريق حوالي  45مبادرة تهدف إلى خلق
دخل إضافي أو تخفيض التكاليف .بين األعوام 2022م و2024م ،تتوقع الشركة أن تنفذ  125مبادرة أخرى لخلق قيمة إضافية للشركة.
الدور االسرتاتيجي الذي تلعبه الرشكة في توريد المنتجات المكررة والبرتوكيماوية إىل المملكة.

منذ تأسيس مصفاة تكرير رابغ ،كان لها دوراً استراتيجياً في توريد المنتجات المكررة في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية ،حيث تم تصميم
هيكل المصفاة وقائمة منتجاتها لتلبية الطلب في السوق المحلية .وتتمتع بترورابغ بموقع استراتيجي في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية
بالقرب من مراكز الطلب المرتفعة في جدة ومكة مما يساهم في تقليل مخاطر تقلب كميات التوريد ،والذي بدوره يتيح للشركة مواصلة تحقيقها لمعدالت
تشغيل رائدة في هذا القطاع.
وباإلضافة إلى موقعها االستراتيجي في مجال المنتجات المكررة ،تقوم الشركة أيضاً بدور مهم في تطوير مجال البتروكيماويات في المملكة ،باعتبارها
ثاني أكبر منتج للبتروكيماويات في السوق المحلية ،وهذا بدوره يضع بترورابغ في قلب استراتيجية المملكة في قطاع البتروكيماويات.
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النظرة العامة إىل السوق
االقتصاد الكيل
في أعقاب تباطؤ النمو االقتصادي العالمي خالل الفترة 2019-2018م  ،انكمش االقتصاد العالمي بشدة لم يسبق لها مثيل في عام 2020م مع انتشار
فايروس كورونا المستجد ( .)COVID-19وفي حين انخفض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة  ،%3.6فإن معظم األضرار قد وقعت في الجزء األول
من عام 2020م  ،وكان هناك انتعاش قوي في معظم المناطق بحلول الجزء األخير من العام.
وكان لتدابير احتواء فايروس كورونا المستجد ( )COVID-19أثر سريع وعميق على الطلب على وقود النقل ،مما أدى إلى انهيار أسعار النفط الخام ،وما
رافق ذلك من أثر اقتصادي على البلدان المصدرة للطاقة .وفي حين يتحرك العالم بحذر نحو التعافي على المدى القصير من حيث النمو االقتصادي
واستهالك النفط على حد سواء ،فإن سوق المنتجات المكررة يواجه توقعات طويلة األجل غير مؤكدة على نحو متزايد .وسيتأثر الطلب على النفط بمزيج
من التطورات التقنية الهامة في مجاالت كفاءة الطاقة  ،وكفاءة وقود المركبات  ،والمركبات الكهربائية والوقود البديل/الطاقة المتجددة  ،والسياسات
الحكومية  ،واللوائح البيئية .ويمكن لكيفية تطور هذه التأثيرات المختلفة المترابطة أن تغير كثيرا من التوقعات المتعلقة بالعرض/الطلب على المنتجات
المكررة وهوامش المصافي واالستثمارات.
وشهدت فترات فايروس كورونا المستجد ( )COVID-19في البداية تأث ًّرا سلب ًّيا بالطلب على البتروكيماويات في قطاعات مثل التشييد ،السيما في
قطاع السيارات ،ولكنها كانت قوية ج ًّدا في تغليف األغذية التي استفادت مباشرة من اإلغالق القسري للمطاعم واالعتماد السريع لخدمات التوصيل
عبر اإلنترنت وما إلى ذلك .وكانت البوليفينات أكثر مرونة بكثير من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020م ،حيث ثبت أن التسعير قوي ج ًّدا في
األسواق الغربية في عام 2021م حيث لم تتمكن مصادر اإلمدادات التنافسية من آسيا من اختراق السوق بسبب القيود اللوجستية التي تؤثر على
التجارة في أعماق البحار.
أسواق النفط
ومع توقف الطلب المفاجئ في جميع أنحاء العالم ،انخفضت أسعار جميع المنتجات المكررة انخفاضاً هائ ً
ال في النصف األول من عام 2020م ،وتفاقم
هذا االنخفاض نتيجة لالنخفاضات المفاجئة في األسعار الخام الناجمة عن التفكك البادي لتحالف منظمة األوبك +الذي عقد سياسة إمدادات األوبك
ً
انخفاضا في أبريل  2020عند مستوى أقل من  20دوالر أمريكي للبرميل ،في حين هبطت
والخام الروسي معاً في السابق .وسجلت أسعار خام برنت
أسعار خام شركة دبليو تي آي مؤقتاً إلى األراضي السلبية ،حيث دفعت قدرة التخزين االحتياطية المتناقصة منتجي الواليات المتحدة لفترة وجيزة إلى
دفع المستهلكين ألخذ إنتاجهم .تم حل النزاع السعودي الروسي في أبريل  ،مما أدى إلى التزام أوبك  +بتخفيضات كبيرة جدا في اإلنتاج  ،والتي تصل
إلى حوالي  ٪ 10من الناتج العالمي .وكان تجمع المنتجين حذراً إزاء تخفيف هذه التخفيضات خالل الفترة المتبقية من عام  ، 2020من أجل عدم تعطيل
االنتعاش االقتصادي الناشئ .ومع ذلك  ،ومع خروج بعض االقتصادات  ،وال سيما في آسيا  ،من الموجة األولى من الوباء  ،دعمت القيود المفروضة على
إمدادات منظمة األوبك انتعاش أسعار الخام والمنتجات حتى النصف الثاني من عام  .2020ومن نحو  18دوالرا من دوالرات الواليات المتحدة للبرميل
الواحد في نيسان/أبريل  ،أنهى برنت الخام عام  2020بنحو  50دوالرا من دوالرات الواليات المتحدة للبرميل الواحد.
وشهد عام  2021ارتفاعا مطردا في أسعار الخام والمنتجات  ،حيث بلغ برنت نحو  75دوالرا للبرميل في تموز/يوليو  ،وبلغ أكثر من  80دوالرا للبرميل
في تشرين األول/أكتوبر .وكان الدافع وراء هذا االتجاه الصاعد المستمر هو استمرار االنتعاش االقتصادي بعد الوباء في العديد من المناطق  ،إلى جانب
استمرار نقص اإلمدادات .أوبك  +خففت تدريجيا تخفيضات إنتاجها خالل العام ؛ وفي تموز/يوليه  ، 2021وافقت المجموعة على زيادة اإلمدادات بمقدار
 400ألف برميل يوميا كل شهر حتى شباط/فبراير  ، 2022وبنسبة  432ألف برميل يوميا كل شهر بعد ذلك حتى انقلب التخفيضات في نيسان/أبريل
 .2020ومع ذلك  ،ومع استمرار االنتعاش االقتصادي  ،واضطراب إنتاج الواليات المتحدة بسبب األعاصير  ،وارتفاع حاد في أسعار الغاز الذي شجع على
التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة  ،زاد الطلب بشكل متزايد عن المعروض.
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المنتجات المكررة
الطلب

محسوسا لبعض الوقت .والواقع أن نافثا  ،والديزل البري  ،وزيت الوقود  ،كانت أقل تأثراً بالقيود
سيكون تأثير الوباء على سوق المنتجات المكررة
ً
المفروضة على التنقل  ،مع استمرار إنتاج البتروكيماويات  ،واستمرار نقل السلع وتسليمها في مختلف أنحاء العالم (ولو أنها تضرب القيود اللوجستية
الناجمة عن إغالق الموانئ بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد ( )COVID-19في الصين  ،والقيود المتراكمة لتسليمها إلى سوق الواليات المتحدة
بسبب ازدحام الموانئ) .وقد تأثر الطلب على البنزين بشدة بتدابير اإلغالق ولكنه يميل أيضا إلى االنتعاش بقوة حيثما خففت هذه القيود .وما زالت سوق
المركبات الجديدة تتطور  ،حيث شهدت المركبات الكهربائية  ،وال سيما تيسال  ،مبيعات قوية نسبيا خالل الفترة .وفي األجل الطويل  ،ستؤثر زيادة تغلغل
المركبات الكهربائية على الطلب على البنزين في تلك األسواق مع وجود بنية تحتية الستخدام المركبات الكهربائية على نطاق واسع .وقد تأثر السفر
الجوي تأثرا أعمق  ،وسيحتاج إلى وقت أطول السترداده من المنتجات األخرى  ،مع ما يترتب على ذلك من انتعاش بطيء ومطول في الطلب على وقود
الطائرات النفاثة قد ال يستعيد اتجاهات النمو السابقة في األجل المتوسط.
ومن المتوقع أن ينتعش نمو الطلب العالمي على النفط  ،مدفوعاً بالطلب الصحي على البنزين في المناطق النامية مثل آسيا والشرق األوسط ،والطلب القوي
على الوقود المحصن بسبب لوائح المنظمة البحرية الدولية  ،والطلب القوي على غاز البترول المحمول والنيفثا كمادة أساسية للبتروكيماويات بسبب النمو في
االستهالك العالمي للبوليمر .بيد أنه من المتوقع أن يؤدي مزيج من التطورات التقنية الهامة في مجاالت كفاءة الطاقة  ،وكفاءة وقود المركبات  ،والمركبات
الكهربائية  ،والوقود البديل/الطاقة المتجددة  ،والسياسات الحكومية  ،واللوائح البيئية  ،إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى ذروته ثم إلى االنخفاض.
العرض

احتلت آسيا والشرق األوسط الصدارة في زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصافي.في السنوات الخمس األخيرة ،وسترى حصة األسد من اإلضافة الجديدة في
التوقعات في األجل القريب  ،على الرغم من اآلفاق للمجمعات المتكاملة العمالقة لتكرير البتروكيماويات هي غال ًبا مما كان يُتو ّقع مسب ًقا.
وال تزال االستثمارات األصغر حجما ممكنة في أوروبا الشرقية والواليات المتحدة ومشروع واحد-على األقل -كبير في أفريقيا .بعض المناطق ستغلق
مصافي تكرير صغيرة وبدائية وغير تنافسيةمع زيادة هذه اإلمكانية باستغالل المواد الخام البيولوجية في مواقع مختارة إلثبات إمكانية المواد الخام
المتجددة إلنتاج الوقود.
التسعري

تاريخ ًيا  ،كانت هوامش التكرير في األسواق العالمية تتابع بعضها البعض على نطاق واسع  ،ألن النفط الخام والمنتجات المكررة يجري تداولها بشكل كبير
 ،كما أن انخفاض تكلفة شحن البضائع السائلة السائبة يساعد على الحفاظ على التقارب الوثيق في األسعار اإلقليمية .وقد حدث تباين في الهوامش بين
المناطق استجابة للتغيرات التي طرأت على توازن العرض/الطلب اإلقليمي وتحوالت في تكاليف التكرير النسبية عبر المناطق.
وفي اآلونة األخيرة  ،أدت االختالفات في وتيرة وجدول االنتعاش االقتصادي من الموجات المتتالية لوباء فايروس كورونا المستجد ( )COVID-19إلى بعض
االختالف بين المناطق .غير أن هذا التباين كان ضئيال عموما مقارنة باألثر الشائع لهذا الوباء ،الذي تسبب في وصول الهوامش شاملة إلى السلبية في
عام  2020واستمر في ممارسة ضغوط سلبية في بعض المناطق حتى عام .2021
البرتوكيماويات
مشتقات اإليثيلني

هناك تطبيقات كثيرة في مجموعة من القطاعات االستهالكية والصناعية للبولي إيثيلين عالي الكثافة ( )HDPEوالبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة
( )LLDPEوالبولي إيثيلين منخفض الكثافة ( )LDPEوأسيتات فينيل-إيثيلين ( ،)EVAوالتي يُشار إليها مجتمع ًة بلفظ «البولي إيثيلين».وعلى الرغم من تأثير
فايروس كورونا المستجد ( ، )COVID-19فإن السوق العالمي للطلب على مشتقات اإليثيلين استمر في النمو .وقد تجلت مرونة تجارة مشتقات اإليثيلين
من خالل استخدامها في التغليف االستهالكي والطبي  ،فضال عن معدات الحماية الشخصية التي كانت ضرورية للتصدي للوباء .وانتعش إنتاج السيارات
وأنشطة التشييد حيث تمكنت االقتصادات من إعادة فتحها .وال يزال هناك ضغط طويل األجل على التغليف االستهالكي واألصناف التي يمكن التخلص
منها ،وسينخفض الطلب في هذه القطاعات مع العثور على بدائل يمكن أن تفي بمتطلبات األداء واألسعار ،ولكن حتى هذه القطاعات تستفيد في األجل
القصير من ارتفاع مستويات النظافة الصحية المطلوبة نتيجة فايروس كورونا المستجد (.)COVID-19
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آسيا هي المستورد الرئيسي لمشتقات اإليثيلين التي يتوقع أن تستمر وارداتها إلى المنطقة في االستيراد خالل الفترة المتوقعة رغم الزيادة الكبيرة في
القدرات الجارية في تلك المنطقة .ومن المتوقع أن يظل الشرق األوسط المصدر الرئيسي لجميع مشتقات اإليثيلين .ومن المتوقع أن تزداد صادرات
أمريكا الشمالية في األجل المتوسط بعد اإلضافات للقدرات الالستيعابية في المنطقة .وستظل أوروبا مستور ًدا صاف ًيا خالل فترة التوقع.
وتشمل العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير مشتقات اإليثيلين معيار سوق اإليثيلين وكذلك ديناميكية العرض/الطلب في أسواق المشتقات .وتمثل تكاليف
اإليثيلين عادة الجزء األكبر من تكاليف إنتاج المشتقات .وعادة ما تشهد أسعار اإليثيلين الكامنة أث ًرا قو ًيا من أسعار النفط الخام .بيد أن األسواق الغربية
شهدت تسعيراً قوياً للغاية خالل عام 2021م ،حيث شهد العديد من البوليمرات مستويات قياسية في التسعير رغم بقاء النفط الخام األساسي عند
مستويات أدنى مما كان عليه الحال قبل عقد من الزمان .وستتكرر فترات التسعير المرتفعة هذه في حين يتأثر النظام اللوجستي العالمي بفايروس كورونا
المستجد ( ،)COVID-19ألن هذه القيود تحول دون سهولة نقل المواد الفورية التنافسية ،مما يؤدي عادة إلى إغالق فروق كبيرة في األسعار.
مشتقات الربوبيلني

تشتمل مشتقات البروبيلين في مجموعة منتجات بترورابغ على البولي بروبيلين وأكسيد البروبيلين واإلثيلين بروبيلين ديين مونومر واألوليفين الحراري.
وعلى الصعيد العالمي ،من المتوقع أن يظل نمو الطلب على مشتقات البروبيلين المذكورة أعلى من نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط خالل العقد
المقبل ،ومن المتوقع كذلك أن تظل آسيا المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي على هذه المنتجات.
تتكامل مصانع البولي بروبيلين الجديدة عاد ًة مع استثمارات البروبيلين الجديدة ،مع بعض االستثناءات القليلة .وما زال يتم الحصول على البروبيلين بصورةٍ
أساسية كمنتج فرعي من أجهزة التكسير بالبخار ومصافي النفط ،على الرغم من أن العمليات المقصودة (مثل نزع هيدروجين البروبان وتحويل «الميثانول
إلى أوليفينات») من المتوقع أن تمثل مصدراً مهماً لتوريد كميات كبيرة من البروبلين .وسيتركز نمو الكميات الثابتة لمشتقات البروبيلين على نطاق واسع
في آسيا وفي المقام األول الصين ،بسبب موجة إمدادات اللقيم الجديدة وزيادة االستهالك المحلي في ذلك السوق .ومن المتوقع أيضا التعجيل بإضافة
القدرات في بلدان آسيوية أخرى وأمريكا الشمالية والشرق األوسط.
وبصفة عامة ،تتأثر تكاليف إنتاج مشتقات البروبيلين تأثراً شديداً بتكاليف البروبيلين التي تتأثر هي نفسها بأسعار النفط الخام .ومن ثم ،فإن من أكبر
العوامل التي تؤثر في أسعار المشتقات هي األسعار المرجعية في سوق البروبيلين وطبيعة العرض/الطلب على المشتقات .وكانت أسعار البوليمر اآلسيوي
أقل بكثير من األسعار في األسواق الغربية في عام  2021بسبب انقطاع التدفقات التجارية بين المناطق .ومن المتوقع أن تعود األسعار في آسيا واألسواق
الغربية إلى االرتباط بفروق األسعار اإلقليمية األكثر اعتيا ًدا مع تبدد هذه المسائل اللوجستية.
ويمكن للقيود اللوجستية أن تؤثر بنفس القدر على األسواق اآلسيوية للمنتجات التي يلزم فيها استيراد صاف كبير ،وزادت أسعار السوق اآلسيوية لعمليات
البناء لتحديد الحد األقصى لألسعار العالمية خالل عام  2021لهذا السبب .وقد ال تعود األسعار اإلقليمية العادية ما لم يخف التأثير التخريبي لوباء
فايروس كورونا المستجد ()COVID-19
المواد العطرية ومشتقاتها

تشمل المنتجات العطرية ومشتقاتها التي تنتجها بترورابغ البنزين والبارازيلين والكيومين والفينول واألستون ،ويمثل البارازيلين المنتج الرئيسي من حيث
الكمية .وقد كان القيود اللوجستية أقل تأثي ًرا على قطاع األروماتيكا حيث أن األروماتيكا ومعظم المشتقات المباشرة تتحرك بواسطة ناقلة مواد كيميائية
وليس على متن سفينة حاويات .ومع ذلك  ،كان المنتج البارز هو البنزين  ،حيث شهدت أوروبا الغربية تسعي ًرا قو ًيا جدًا على مدى سلسلة البنزين ،حيث
أن مصادر التوريد العالمية العادية فشلت في تلبية متطلبات االستيراد العادية في المنطقة.
تتأثر جميع التحركات في أسعار البنزين والبارازيلين والفينول واألستون بشكل كبير بتكاليف المواد الخام -التي تتأثر هي نفسها بأسعار النفط
الخام  -وطبيعة العرض/الطلب .وبالنسبة للبنزين والبارازيلين ،تتشابه األسعار في األسواق بين المناطق عموماً  ،بينما يمكن أن تختلف بالنسبة
للفينول واألسيتونات بسبب المتطلبات اللوجستية األكثر تعقيداً .وبالنسبة للبنزين فقد تعطلت حتى عالقات التسعير المنتظمة والراسخة خالل أسوأ
فترات اإلغالق.
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مشتقات أخرى
ميثاكريالت المثيل

•من المتوقع أن تكون معدالت نمو الطلب العالمي مقاربة لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي وذلك بسبب السوق اآلسيوي.

•المتوقع أن تتحسن ربحية البولي ميثيل ميثاكريالت خالل السنوات القليلة المقبلة نظراً لتواضع بناء القدرات خالل المدى القريب.
نايلون 6

•تضم األنواع الرئيسية للنايلون النايلون  6والنايلون  .6-6يتزايد حجم السوق للنايلون  6ومعدالت نمو الطلب عليه عن النايلون .6-6
•يتوقع أن تكون معدالت نمو الطلب العالمي بسبب زيادة الطلب على المنتجات من اللدائن الهندسية ،والمنسوجات والكهرباء واإللكترونيات،
والتطبيقات اآللية .وفي غضون ذلك ،أصبحت تطبيقات النسيج اآلن قادرة على النمو ألن القطاعات المهددة من البوليستر قد استبدلت.
تحسنت أرباح «نايلون  »6بشكل خاص عندما أثرت المسائل اللوجستية على حركة المواد الفورية.

ملخص المعلومات المالية
الملخص المالي للمعلومات المالية التاريخية عن الفترة الخاضعة للمراجعة مأخوذ من:
•القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
•القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
•القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر2020م.
•القوائم المالية المرحلية غير المدققة عن السنة المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
•القوائم المالية األولية غير المدققة عن الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
تم الحصول على المعلومات المالية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م والمدرجة في هذه النشرة دون
تعديل جوهري من البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م .كما تم الحصول على
المعلومات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و  30سبتمبر 2021م والمدرجة في هذه النشرة دون تعديل جوهري من البيانات
المالية األولية غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و  30سبتمبر 2021م.
يجب على المكتتبين المحتملين قراءة ملخص المعلومات المالية التالي مع األخذ باالعتبار المعلومات الواردة في القسم («( )2عوامل المخاطرة») والقسم
(«( )4خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها») والقسم («( )6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة») من هذه النشرة والقوائم المالية.
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المعلومات المالية ومقاييس األداء التشغييل المختارة
يعرض الجدول التالي المعلومات المختارة للشركة من قوائم الدخل وقوائم المركز المالي وقوائم التدفقات المالية ومقاييس األداء التشغيلي للسنوات
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترتين المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م:

مليون ريال سعودي

2018م

2019م

2020م

في فترة التسعة
أشهر المنتهية
في سبتمبر
2020م

في فترة التسعة
أشهر المنتهية
في سبتمبر
2021م

البنود احملددة من قوائم الدخل
اإليرادات

40,998

34,062

21,870

13,820

32,522

()38,683

()32,344

()22.773

()15,525

()28,933

مجمل الربح (الخسارة)

2,315

1,718

()903

()1,705

3,589

ربح (خسارة) تشغيلي

1,016

440

()2,436

()2,765

2,452

الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

853

()318

()3,739

()3,824

1,765

إجمالي الدخل (الخسارة) الشاملة

657

()603

()3,838

()3,842

1,588

تكلفة المبيعات

البنود احملددة من قائمة املركز املالي
الموجودات المتداولة

14,636

11,520

9,506

9,346

14,185

الموجودات غير المتداولة

49,458

62,509

61,187

62,009

58,523

إجمالي الموجودات

64,094

74,029

70,693

71,355

72,708

المطلوبات المتداولة

24,890

27,946

20,185

20,331

21,923

المطلوبات غير المتداولة

28,662

36,042

44,305

44,824

42,982

إجمالي املطلوبات

53,552

63,988

64,490

65,155

64,905

إجمالي حقوق امللكية

10,542

10,041

6,203

6,200

7,803

إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

64,094

74,029

70,693

71,355

72,708

البنود احملددة من قوائم التدفقات املالية
3,943

1,829

944

5,916

3,583

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()3,325

( )1,815

( )2,336

( )2,176

()269

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من األنشطة التمويلية

()512

()961

2,092

( )2,869

( )3,269

106

()947

700

871

45

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه
مقاييس األداء التشغيلي
اإلنتاجية السنوية (ألف برميل)

140,705

135,610

99,983

65,970

97,042

متوسط اإلنتاجية يوميا (ألف برميل)

385

372

298

271

355

سعة االستغالل

%96

%93

%68

%68

%89

112,137

100,991

78,037

50,916

76,041

2,269

2,569

3,051

2,006

3,183

متوسط هامش الربح للمصفاة (ريال سعودي لكل برميل)

9

3

(صفر)

()1

()1

متوسط هامش الربح للمصفاة (دوالر أمريكي لكل برميل)

3

1

(صفر)

(صفر)

(صفر)

متوسط سعر بيع المنتجات المكررة (ريال سعودي لكل برميل)

276

255

167

168

259

متوسط سعر بيع المنتجات البتروكيماوية (ريال سعودي لكل طن متري)

4,209

3,186

2,838

2,623

4,039

كمية المنتجات المكررة المباعة (ألف برميل)
كمية المنتجات البتروكيماوية المباعة (ألف طن متري)
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نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية 2022 -
شـركـة رابــغ للتـكـريـر والبـتـروكيـمـاويـات

1.التعريفات والمصطلحات
تحمل العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة المعنى الموضح أمام كل منها ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك.
التعريف

الم َعرف
المصطلح أو االختصار ُ
شركة أرامكو للكيماويات

شركة أرامكو للكيماويات ،شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين وأنظمة المملكة ،مقيدة في السجل
التجاري برقم ( .)2052101252ويقع مركزها الرئيس في الظهران ،المملكة العربية السعودية.

أكوا باور

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور).

املستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب ،والمستشار القانوني للشركة ،ومستشار السوق ،ومراجعي الحسابات ،وغيرهم من
مستشاري الشركة (ممن تظهر أسماؤهم في الصفحات رقم (و) (ز) (ح) من هذه النشرة).

تابع

أي شخص يسيطر على شخص آخر ،أو يسيطر عليه ذلك الشخص ،أو يشترك معه في كونه مسيط ًرا عليه من قبل شخص
ثالث ،وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

شركة تابعة

فيما يتعلق بشركة ،أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة.

تاريخ التخصيص

هو التاريخ الذي سيتم فيه التخصيص النهائي لألسهم الجديدة.

أرالنكسيو

شركة أرالنكسيو القابضة بي .في ،شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين دولة هولندا ،ويقع مقرها
الرئيس في شفينينسيويغ  62-66-2517كي إكس ،الهاي ،هولندا.

شركة أرامكو للتجارة

شركة أرامكو للتجارة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين وأنظمة المملكة ،ويقع مركزها الرئيس
في برج المدرا ،الدور الثالث ،الجناح الشرقي ،مدينة الظهران  ،31311المملكة العربية السعودية.

شركة أرامكو للتجارة سنغافورة

شركة أرامكو للتجارة سنغافورة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين وأنظمة سنغافورة ،ويقع مركزها
الرئيس في أوي باي فرونت 50 ،كولير كاي  ،01-13#سنغافورة.

مراجعي احلسابات

كي بي إم جي للخدمات المهنية.

جلنة املراجعة

لجنة المراجعة لدى الشركة.

مؤسسة سوق مالية

الشخص المرخص له من قبل هيئة السوق المالية لممارسة أعمال األوراق المالية.

الوسطاء

مؤسسات سوق مالية مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية بالتعامل في األوراق المالية.

املجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

يوم عمل

أي يوم عمل رسمي للبنوك يفتح فيه البنوك أبوابهم للعمل داخل المملكة ،عدا الجمعة والسبت والعطالت الرسمية.

النظام األساس

النظام األساس للشركة.

معدل النمو السنوي املركب
ّ

مع ّدل النمو السنوي المركب خالل مدة معينة من الزمن.

نظام السوق املالية

نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م) المعدل
بموجب المرسوم الملكي رقم م 16/بتاريخ 1440/1/19هـ (الموافق 2019/9/18م).

الرئيس وكبير اإلداريني التنفيذيني

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين للشركة.

املدير التنفيذي للمالية

المدير التنفيذي للمالية للشركة.

رئيس املجلس

رئيس مجلس إدارة الشركة.

الهيئة أو هيئة السوق املالية

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

بدء التشغيل التجاري ملرافق التوسع

هو التاريخ الذي تم فيه بدء التشغيل التجاري لمرافق التوسعة بشكل رسمي وفقاً ألحكام وشروط اتفاقيات تمويل المشاريع
المبرمة من قبل الشركة فيما يتعلق بمرافق التوسعة.

نظام الشركات

نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ  1437/1/28هـ (الموافق 10
2015/11/م) ،المعدل بالمرسوم الملكي رقم م 79/بتاريخ 1439/7/25هـ (الموافق 2018/4/11م).

الشركة أو املصدر أو بترورابغ

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ،شركة مساهمة مدرجة ،مقيدة في السجل التجاري برقم ( )4602002161وتاريخ
1426/8/15هــــ (الموافق 2005/9/19م) ،ويقع مقرها الرئيسي في مدينة رابغ ،المملكة العربية السعودية.

مبالغ التعويض

مبالغ التعويض التي تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح من متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم خالل فترة
الطرح المتبقي ،والتي سيتم دفعها ألولئك الذين لم يمارسوا الحق في االكتتاب في األسهم الجديدة ولحاملي كسور األسهم.

اللجنة أو جلنة املجلس

إحدى لجان مجلس اإلدارة للشركة ،وتشمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية واللجنة التوجيهية
التسويقية ولجنة إدارة المخاطر.
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الم َعرف
المصطلح أو االختصار ُ
السيطرة

التعريف
القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منفر ًدا أو مجتم ًعا مع قريب أو تابع،
من خالل:
•امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.
•حق تعيين  %30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قراره رقم ( )2017-16-8الصادر بتاريخ 16
 1438/5/هـ (الموافق 2017/2/13م) المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2021-7-1وتاريخ 1442/6/1م
(الموافق 2021/1/14م)

اختبار املوثوقية

اختبار الموثوقية للمقرضين الخاص بمرافق التوسع والذي يتطلب من الشركة إثبات قدرة مرافق التوسع على العمل وفقاً
لمعايير فنية محددة ،والذي يتكون من تشغيل وحدات المرافق لمدة ( )90يوماً متصلة ،واختبار الموثوقية والتشغيل واختبار
دمج األداء (والذي يمتد لسبعة أيام) للوحدات في المرافق األولية ومرافق التوسعة.

الئحة صناديق االستثمار

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قراره رقم ( )2006-219-1الصادر بتاريخ
1427/12/3هـ (الموافق 2006/12/24م) المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-2وتاريخ 1442/7/12هـ
ا(لموافق 2021/2/24م).

األسهم احلالية

رأس مال الشركة البالغ ثمانية مليارات وسبعمائة وستون مليون ( )8,760,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثمانمائة وستة
وسبعون مليون ( )876,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.

األعضاء أو أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة الشركة.

خسائر االئتمان املتوقعة

النسبة المتوقعة من خسائر االئتمانات.

إيداع أو مركز إيداع

شركة مركز إيداع األوراق المالية المؤسسة بموجب نظام الشركات السعودي ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،مملوكة بالكامل
لشركة السوق المالية السعودية.

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية للشركة.

تاريخ األحقية

نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال وذلك بتاريخ (●)هـ (الموافق
(●)م).

األشخاص املستحقون

جميع حملة حقوق األولوية سوا ًء أكانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد ممن قاموا بشراء حقوق األولوية
خالل فترة التداول.

نظام البيئة

نظام البيئة الصادر بمرسوم ملكي رقم (م )165/وتاريخ 1441/11/19هـ (الموافق 2020/07/10م)

السوق أو تداول

السوق المالية السعودية (تداول).

مرافق التوسع أو رابغ 2

المرحلة الثانية من مشروع بترورابغ.

اجلمعية العامة غير العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والذي يُعقد وفقاً للنظام األساسي للشركة.

اجتماع اجلمعية العامة غير العادية
اخلاص بزيادة رأس املال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ (●) (الموافق (●)) ،لغرض قيام المساهمين بالتصويت على زيادة
رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

املستشار املالي

إتش إس بي سي العربية السعودية

القوائم املالية

القوائم المالية للفترة الخاضعة للمراجعة -والمالحظات المرافقة لها -وتشمل:
ً
•القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م والتي تم إعدادها وفقا لمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية؛
•القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية؛
•القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية؛
•القوائم المالية األولية (غير المدققة) عن الفترة المنتهية في 2020/09/30م والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية؛
•القوائم المالية األولية ( غير المدققة) عن الفترة المنتهية في 2021/09/30م والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية.

املساهمون املؤسسون أو املساهمون
الكبار

أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال.

كسور األسهم

كسور األسهم الجديدة المقرر جمعها وطرحها كجزء من األسهم المتبقية خالل فترة الطرح المتبقي.

م

التقويم الميالدي

مجلس التعاون

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وأعضاؤه هم :المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان
ودولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
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التعريف

الم َعرف
المصطلح أو االختصار ُ
اجلمعية العامة

اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة والمنعقد وفقاً لنظام األساسي للشركة سوا ًء أكانت الجمعية العامة العادية أو
الجمعية العامة غير العادية.

احلكومة

حكومة المملكة العربية السعودية

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

هـ

التقويم الهجري.

نظام ضريبة الدخل

نظام ضريبة الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 1/بتاريخ 1425/1/15هـ (الموافق 2004/3/6م) المعدل
بالمرسوم الملكي رقم م 153/بتاريخ 1441/11/05هـ (الموافق 2020/6/26م).

القيمة اإلرشادية للحق

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.

املرافق األولية أو رابغ 1

المرحلة األولى من مشروع بترورابغ.
تشمل مجموعة من المؤسسات االستثمارية ،المبينة على النحو التالي:

1الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة ،سواء بشكل مباشر أو من خالل مدير محفظة خاصة  ،أو أي هيئة أوكيان دولي تعترف به الهيئة ،أو تداول أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة أو مركز إيداع.
2صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحاً عاماً باإلضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمرفي األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) ،في حال كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك،
مع مراعاة االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.

3المؤسسات المالية المرخص لهم بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع االلتزام بمتطلبات الكفاية المالية.املؤسسات االستثمارية

4عمالء المؤسسات المالية المرخص لهم بممارسة أعمال إدارة األوراق المالية ،شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخصله قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في سوق األسهم،
نيابة عن العميل ودون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة منه.

5أي شخص اعتباري آخر يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز يداع ،مع مراعاة ضوابط شركاتاالستثمار المدرجة في األسواق المالية ،على أال يترتب على مشاركة الشركة أي تعارض في المصالح.

6المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية ،والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلسالتعاون.
7-المستثمرون األجانب المؤهلون.

8مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية من خالل اتفاقية مبادلة مبرمة مع المؤسسات المالية المرخص لها وفقشروط وضوابط اتفاقيات المبادلة.

نشرة اإلصدار أو النشرة

نشرة اإلصدار هذه والمعدة من قبل الشركة فيما يتعلق بالطرح.

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

مجموعة من المعايير المحاسبية والتفسيرات الخاصة بها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في
المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في
المملكة العربية السعودية.

املشروع املستقل

مشروع المياه والبخار والكهرباء المستقل.

اململكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية

مدير االكتتاب

إتش إس بي سي العربية السعودية

املستشار القانوني

خشيم محامون ومستشارون ،وهو مكتب زياد بن سمير خشيم للمحاماة واالستشارات القانونية.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قراره رقم ( )2017/123/3بتاريخ 1439/4/9هـ (الموافق
2017/12/27م) المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2022-19-1بتاريخ 1443/7/12هـ (الموافق
2022/02/13م)

احملطة البحرية أو محطة رابغ
البحرية

المحطة البحرية الحالية في رابغ والمكونة من ميناء المياه العميقة والحوض الدائري والميناءان الجاف والسائل وحوض
أذرعة التحميل والتنزيل ،حسب الوصف الوارد لها في القسم («( )2-6-4محطة رابغ البحرية») من هذه النشرة.

مستشار السوق

شركة نيكسانت إي سي أي ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة ومؤسسة بموجب قوانين إنجلترا وويلز ،ومقيدة في
السجل التجاري برقم ( ،)3851671ويقع مركزها الرئيس في  110كانون ستريت ،لندن .EC4N 6EU -

املسوقون

شركة أرامكو للتجارة أو أرامكو السعودية أو شركة سوميتومو كيميكال آسيا أو سابك أو أرالنكسيو ،حسبما يقتضيه السياق،
وهم المتعهدين بالتصريف والمسوقين للمنتجات المكررة أو المنتجات البتروكيماوية (حسبما ينطبق).

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية.

وزارة التجارة

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.

وزارة املالية

وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الطاقة

وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية
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التعريف

الم َعرف
المصطلح أو االختصار ُ
وزارة اإلستثمار

وزارة االستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

طن متري

طن متري ( 1,000كجم أو  2,204.62رطل).

صايف املتحصالت

إجمالي متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف االكتتاب.

املستثمرون اجلدد

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات – غير المساهمين المقيدين – ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة
التداول.
األسهم المقرر إصدارها من الشركة لزيادة رأس المال ،والبالغ عددها سبعمائة وخمسة وتسعون مليوناً ()795,000,000
سهم.

األسهم اجلديدة
الناجت احمللي اإلجمالي االسمي

القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المعترف بها على المستوى المحلي والتي يتم إنتاجها في بلد معين خالل
فترة زمنية محددة ،ويتم تحديدها بنا ًء على األسعار الحالية.

اإلخطار بالتخصيص النهائي

اإلخطار النهائي بعدد األسهم المخصصة لكل شخص مستحق دون أي رسوم أو استقطاعات والذي يلزم إرساله في موعد
أقصاه (●)هـ (الموافق (●)م).

جلنة الترشيحات واملكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للشركة.

الطرح أو االكتتاب

طرح األسهم الجديدة لالكتتاب من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية وبسعر طرح يبلغ عشرة رياالت سعودية ( )10للسهم
الواحد.

شروط وأحكام االكتتاب

شروط وأحكام االكتتاب الواردة بالقسم («( )13شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب») من هذه النشرة.

اجلمعية العامة العادية

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والذي يُعقد وفقاً للنظام األساسي للشركة.
الفترة المتعلقة بما يلي:

•القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

الفترة اخلاضعة للمراجعة

•القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
•القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر2020م.

•القوائم المالية المرحلية غير المدققة عن السنة المنتهية في  30سبتمبر 2020م.
•القوائم المالية األولية غير المدققة عن الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
مشروع بترورابغ أو مجمع بترورابغ

مشروع رئيسي متكامل للبتروكيماويات والتكرير ،والذي يشمل المرافق األولية ومرافق التوسعة.

الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

القيمة اإلجمالية للسلع والخدمات النهائية المعترف بها على المستوى المحلي والتي يتم إنتاجها في بلد معين خالل فترة
زمنية محددة ،ويتم تحديدها بناء على األسعار المعدلة حسب التضخم.

املستندات املالية لرابغ 2

االتفاقيات التالية :اتفاقية ظروف أسهم الصعبة المعدلة ،اتفاقية الشروط العامة واتفاقية وكيل الدائنين ،اتفاقية خدمة
قروض أرامكو السعودية رابغ  ،2اتفاقية تسهيالت مرافق المرحلة الثانية مع بنوك تجارية ،اتفاقية تسهيالت مرافق المرحلة
الثانية مع البنك الياباني للتعاون الدولي ،اتفاقية تسهيالت مرافق المرحلة الثانية مع صندوق االستثمارات العامة ،اتفاقية
تسهيالت مرافق مشتريات الدوالر المرحلة الثانية (كل منها كما تمت اإلشارة إليها بالمزيد من التفصيل في القسم (-10
«( )3اتفاقيات التسهيالت») ،وجميع التسهيالت واتفاقيات التحوط المسموح ،ومستندات األوراق المالية خطابات الرسوم
المتعلقة باالتفاقيات المذكورة أعاله).

شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء
أو راوك

شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ،شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين وأنظمة المملكة ،والمقيدة
في السجل التجاري برقم ( .)4602006014ويقع مركزها الرئيس في ص.ب ،100 .رابغ –  ،21911شارع سليمان بن بريدة،
حي المرجانية ،مدينة رابغ ،المملكة العربية السعودية.

املساهمون املقيدون

المساهمون المالكون لألسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس مال الشركة والمقيدون في
سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني فترة تداول تلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال،
وذلك بتاريخ (●) (الموافق (●)).
يقصد به ما يلي:

1-تابعو المصدر.

2-المساهمون الكبار في المصدر.

طرف ذو عالقة

3-أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.

4-أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

5-أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمون الكبار في المصدر.

6-أي أقارب لألشخاص المشار إليهم في ( 1أو  2أو  3أو  4أو  )5أعاله.

7-أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( 1أو  2أو  3أو  4أو  5أو  )6أعاله.

القريب

الزوج والزوجة واألوالد القصر.
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التعريف

الم َعرف
المصطلح أو االختصار ُ

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في رأس المال.
وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين ،ويمنح كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح
ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على زيادة رأس المال ،وستظهر هذه الحقوق
في حسابات المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية .وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق
في محافظهم.

إصدار حقوق األولوية

طرح أسهم جديدة يكون لمساهمي الشركة الحق في االكتتاب فيها بما يتناسب مع نسبة ملكيتهم في رأس مال الشركة.

معامل األحقية

سيحصل كل مساهم مقيد على ( )0.907534حق عن كل سهم حالي يملكه .وهذه النسبة هي نتيجة قسمة عدد األسهم
الجديدة على عدد األسهم الحالية.

الريال أو الريال السعودي

العملة الرسمية الحالية للمملكة العربية السعودية.

مجمع رابغ لتقنيات البالستيك

مجمع رابغ لتقنيات البالستيك ،وهو مشروع تجاري يتألف من مجمع صناعي مجاور لمجمع التكرير المتكامل لبترورابغ،
والذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل أرامكو السعودية وشركة رابغ إلدارة الخدمات الصناعية التحويلية وهي أحد تابعي
سوميتومو كيمكال.

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
املستمرة

طرح األسهم املتبقية

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بموجب قراره رقم
( )2017/123/3بتاريخ  1439/4/9هـ (الموافق  2017/12/27م) المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم -5-5
 2022بتاريخ 1443/06/02هـ (الموافق 2022/01/05م).
ً
تطرح األسهم المتبقية على عدد من المؤسسات االستثمارية ،شريطة أن تقدم تلك المؤسسات عروضا لشراء األسهم
المتبقية .وسيتم استقبال تلك العروض ابتداءاً من الساعة  10:00صباحاً في (●) (الموافق (●)) حتى الساعة  5:00مسا ًء في
(●) (الموافق (●)) .وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شريطة
أال يقل عن سعر الطرح) ،على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب للمؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض .أما بالنسبة
لكسور األسهم ،فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

فترة الطرح املتبقي

من الساعة10:00صباحاً في (●) (الموافق (●)) حتى الساعة 5:00مسا ًء في (●) (الموافق (●)).

األسهم املتبقية

األسهم الجديدة -وأي كسور لألسهم -التي لم يتم االكتتاب فيها بعد انتهاء فترة االكتتاب.

سابك

الشركة السعودية للصناعات األساسية ،وهي شركة مساهمة مدرجة والمقيدة في السجل التجاري برقم ()1010010813
في تاريخ 1397/1/14هـ (الموافق 1977/01/04م) .ويقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية.

غاز البيع

الغاز الطبيعي.

أرامكو السعودية

شركة الزيت العربية السعودية ،وهي شركة مساهمة مدرجة والمقيدة في السجل التجاري برقم ( )2052101150في تاريخ
1439/7/11هـ (الموافق 2018/03/28م) .ويقع مركزها الرئيس في الظهران  ،31311المملكة العربية السعودية.

اتفاقية قرض املساهمني ملشروع رابغ 1

اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  1المبرمة بين الشركة والمساهمين المؤسسين بصفتهما دائنين والتي تتمثل في
تسهيالت ائتمانية .ولمزيد من التفاصيل عن هذه االتفاقية ،الرجاء مراجعة القسم («( )17-3-10اتفاقية قرض المساهمين
لمشروع رابغ )»1

اتفاقيات قروض أسهم امللكية

اتفاقية قروض أسهم الملكية ألرامكو السعودية واتفاقية قروض أسهم الملكية لسوميتومو كيميكال.

اتفاقية قروض أسهم امللكية ألرامكو
السعودية

اتفاقية قروض أسهم الملكية المؤرخة في 2015/3/16م والمبرمة بين الشركة وعدد من المؤسسات المالية من ضمنها شركة
ميتسوي سوميتومو المصرفية التي تضمنها أرامكو السعودية ،والمعدلة في تاريخ 2020/09/30م .ولمزيد من التفاصيل عن
هذه االتفاقية ،الرجاء مراجعة القسم («( )10-3-10اتفاقية قروض أسهم الملكية ألرامكو السعودية»).

مواطنون سعوديون

أي شخص يحمل الجنسية العربية السعودية.

السعودة

توظيف المواطنين السعوديين وفقاً للوائح وأنظمة العمل التي تُلزِ م الشركات العاملة في المملكة بتوظيف نسبة معينة من
المواطنين السعوديين.

سوميتومو كيميكال آسيا

شركة سوميتومو كيميكال آسيا ،شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين وأنظمة سنغافورة ،والمقيدة
في السجل التجاري برقم (199003514سي) ،ويقع مركزها الرئيس في  3فريزر ستريت ،28-07# ،ديو تايور ،سنغافورة
.189352

الشركة السعودية للكهرباء

الشركة السعودية للكهرباء ،وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست في المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم / 16م الصادر
بتاريخ  1420/09/6هـ (الموافق 1999/12/14م) والمقيدة في السجل التجاري برقم ( .)1010158683ويقع مركزها الرئيس
في أبراج غرناطة ،مدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية.

الضمانات

الضمانات المقدمة من الشركة فيما يخص القروض الممنوحة إلى الشركة والمتعلقة بالمرافق األولية ومرافق التوسع  ،والتي
تشمل ممتلكات الشركة والمصنع والمعدات والنقد وما في حكمه وودائع ألجل بقيمة دفترية تبلغ  44,528مليون ريال سعودي
و 1,061مليون ريال سعودي على التوالي.

كبار التنفيذيني

أي شخص طبيعي يكون مكلفاً – وحده أو مع آخرين – من قبل مجلس إدارة الشركة أو من قبل أحد أعضاء مجلس اإلدارة
بمهام إشراف وإدارة وتكون مرجعيته إلى مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس وكبير االداريين التنفيذيين.

اإلدارة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية للشركة ،والمذكور أسماء أعضائها في الجدول في القسم («( )4-5اإلدارة التنفيذية»).

املساهم

أي مالك لألسهم في الشركة من وقت آلخر.
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التعريف

الم َعرف
المصطلح أو االختصار ُ
األسهم أو سهم

األسهم العادية للشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم.

البنك األهلي السعودي

البنك األهلي السعودي (سابقاً البنك األهلي التجاري) ،وهي شركة مساهمة سعودية مؤسسة وقائمة بموجب قوانين وأنظمة
المملكة العربية السعودية والمقيدة في السجل التجاري برقم( .)4030001588ويقع مركزها الرئيس في مركز الملك عبداهلل
المالي ،طريق الملك فهد – 3208 ،حي العقيق ،وحدة رقم  ،778الرياض  ،6676-13519المملكة العربية السعودية.

املكتتب
ِ

أي شخص يكتتب في األسهم الجديدة.

فترة االكتتاب

تبدأ في (●) (الموافق (●)) وتستمر حتى نهاية يوم (●) (الموافق (●)) .ويحق لجميع حاملي حقوق األولوية خالل هذه الفترة،
سوا ًء أكانوا مساهمين مقيدين أم مستثمرين جدد ،ممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة.

سعر االكتتاب أو سعر الطرح

عشرة ( )10ريال سعودي لكل سهم جديد.

سوميتومو كيميكال

شركة سوميتومو كيميكال المحدودة ،شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين اليابان ،والمقيدة في
السجل التجاري برقم ( .)2010001071327ويقع مركزها الرئيس في طوكيو ،نيهومباشي تاور2-7-1 ،و نيهومباشي ،تشو-
كو ،طوكيو  ،103-6020اليابان.

اتفاقية قروض أسهم امللكية
لسوميتومو كيميكال

اتفاقية قروض أسهم الملكية المؤرخة في 2015/3/16م والمبرمة بين الشركة وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية التي
تضمنها سوميتومو كيميكال ،والمعدلة في تاريخ 2020/09/30م .ولمزيد من التفاصيل عن هذه االتفاقية ،الرجاء مراجعة
القسم («( )9-3-10اتفاقية قروض أسهم الملكية لسوميتومو كيميكال»).

تداول السعودية

شركة السوق المالية السعودية (تداول)  ،والمسؤولة عن إدراج وتداول األوراق المالية في السوق.

نظام تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

فترة التداول

الفترة الممتدة من (●) (الموافق (●)) إلى (●) (الموافق (●)) .ويتم تداول حقوق األولوية في تداول خالل هذه الفترة.

متعهدو التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ،وشركة الرياض المالية ،وشركة اإلنماء لالستثمار ،وشركة جي أي بي كابيتال،
وشركة األهلي المالية ،وشركة العربي الوطني لالستثمار ،وشركة السعودي الفرنسي كابيتال ،وشركة الجزيرة لألسواق
المالية.

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب المبرمة بين الشركة ومتعهدي التغطية لغرض تغطية طرح األسهم الجديدة .ولمزيد من
التفاصيل عن هذه االتفاقية ،الرجاء مراجعة القسم («( )11تغطية االكتتاب»).

الدوالر األمريكي

العملة الرسمية الحالية للواليات المتحدة األمريكية.

اتفاقية حتويل الطاقة واملياه

اتفاقية تحويل المياه والطاقة المبرمة في تاريخ 2015/3/9م بين الشركة وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء .ولمزيد من
التفاصيل عن هذه االتفاقية ،الرجاء مراجعة القسم («( )6-4-10اتفاقية تحويل المياه والطاقة»).

هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية.

6

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية 2022 -
شـركـة رابــغ للتـكـريـر والبـتـروكيـمـاويـات

2.عوامل المخاطرة
يتعين على المستثمرين المحتملين دراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية ،بما في ذلك عوامل المخاطرة المبينة أدناه ،قبل اتخاذ أي قرار
بشأن االستثمار في حقوق األولوية أو األسهم الجديدة ،عل ًما بأن عوامل المخاطرة المبينة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة،
إذ من الممكن تحقق مخاطر إضافية غير معلومة للشركة في الوقت الحالي ،أو مخاطر قد تعتبرها الشركة غير جوهرية كما في تاريخ هذه النشرة ،والتي
من شأنها في حال تحققها التأثير سل ًبا على األداء التشغيلي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ،على حد علمهم واعتقادهم ،ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف تلك المذكورة في
هذا القسم والتي قد تؤثر على قرارات المستثمرين المحتملين باالستثمار في الحقوق أو األسهم الجديدة.
إن االستثمار في األسهم الجديدة ال يناسب إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار ،والذين تتوفر لديهم موارد كافية لتحمل أية
خسارة قد تنتج عن هذا االستثمار .ويجب على أي مستثمر محتمل لديه أية شكوك بخصوص االستثمار في حقوق األولوية أو األسهم الجديدة أن يستشير
مستشار مالي مرخص من قِ بل الهيئة للحصول على المشورة المالئمة بشأن االستثمار في حقوق األولوية واألسهم الجديدة.
إن تحقق المخاطر الموضحة أدناه قد يؤثر سل ًبا وبصورة جوهرية على نشاط الشركة بما في ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – أعمال الشركة،
وعملياتها ،والتدفقات النقدية ،واألوضاع المالية ،والتوقعات المستقبلية وغيرها من األمور الواردة في هذه النشرة .كما قد تتحقق مخاطر أخرى بخالف
تلك المفصح عنها أدناه (والتي ال تعتقد الشركة بأنها جوهرية حال ًيا ولكنها قد تكون جوهرية عند تحققها ،أو مخاطر غير معلومة للشركة كما في تاريخ
هذه النشرة) ،والتي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،والذي بدوره قد يؤدي إلى انخفاض سعر سهم الشركة في السوق وخسارة
المستثمر لجزء أو كامل استثماره في األسهم الجديدة.
لم تُس َرد المخاطر أدناه بتسلسل مع ّين يعبر عن مدى أهميتها أو باألثر المتوقع على الشركة أو احتمالية حدوثها.
2مخاطر تتعلق بأعمال الرشكة1
-1-1

2المخاطر المتعلقة بسيطرة المساهمني المؤسسني

احتفظ كل من المساهمين المؤسسين بملكية تبلغ ( )%37.5من رأس مال الشركة وذلك منذ الطرح العام األولي للشركة في عام 2008م .ووف ًقا لخطاب
االلتزام المقدم من قبل كل من المساهمين المؤسسين ،فقد التزم كل منهما باالكتتاب بكامل حصته من الطرح ولذلك سيحتفظ كل من المساهمين
المؤسسين بنسبة ملكيته في رأس مال الشركة .وبنا ًء على ذلك ،سيستمر المساهمين المؤسسين باالحتفاظ بأغلبية حقوق التصويت مما يسمح لهم
باالستمرار في السيطرة على الشركة ،سوا ًء منفردين أو بالمجمل .وال يمكن للشركة أن تضمن عدم شرائهم المزيد من األسهم وبالتالي زيادة نسبة ملكيتهم
وسيطرتهم على الشركة.
نتيج ًة لذلك ،فإنه لدى المساهمين المؤسسين القدرة على التأثير على جميع األمور التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة ،والتأثير بشكل كبير على أعمال
الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،وأوضاعها المالية ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية ،بما يشمل تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة ،والقرارات
التجارية الجوهرية ،وتعديل رأس مال الشركة ،وجميع هذه الصالحيات قد تُمارس بطريقة ال تحقق ما هو في مصلحة باقي المساهمين .وعليه ،فإن أي
تغيير في استراتيجية المساهمين المؤسسين أو سياساتهم تجاه الشركة قد ينتج عنه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية،
ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
-1-2

2المخاطر المتعلقة باالعتماد عىل المساهمني المؤسسني

يعتمد نجاح الشركة على عالقاتها مع المساهمين المؤسسين وتقديمهم للخدمات ودعمهم ألعمال الشركة ،والذي يشمل تقديم اللقيم والخدمات
التقنية وإعارة الموظفين والتسهيالت االئتمانية ،باإلضافة إلى كون المساهمين المؤسسين وتابعيهم المسوقين والمتعهدين بالتصريف الحصريين
لمنتجات الشركة (ولمزيد من التفاصيل بخصوص هذه المخاطر ،الرجاء مراجعة القسم (« )3-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على خبرة المساهمين
المؤسسين والموظفين» والقسم (« )5-1-2المخاطر المتعلقة باتفاقيات التوزيع والتسويق»).
وبشكل خاص ،فإن الشركة تعتمد بشكل كبير على أرامكو السعودية فيما يتعلق بإمدادات اللقيم وكونها المؤجر لألراضي التي تقع عليها مرافق الشركة.
(ولمزيد من التفاصيل بخصوص هذه المخاطر ،الرجاء مراجعة القسم (« )14-1-2المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار وعدم تملك الشركة لألراضي التي
تقع عليها مرافقها» والقسم (« )4-1-2المخاطر المتعلقة بإمدادات اللقيم وتسعيره»).
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ال يمكن ضمان بقاء كال المساهمين المؤسسين أو أحدهما كمساهمين في الشركة أو أن تستمر استراتيجياتهم فيما يتعلق باستثمارهم في الشركة كما
هي عليه حال ًيا .وفي حال حدث أي تغيير على ما سبق ،فإن الخدمات المقدمة من قبل أحد أو كال المساهمين المؤسسين إلى الشركة قد تتأثر سل ًبا تب ًعا
لذلك .باإلضافة لذلك ،فإن بعض اتفاقيات التسهيالت المبرمة من قبل الشركة تشترط حفاظ المساهمين المؤسسين على ملكيتهم وعدم انخفاضها عن
النسبة الحالية .وبنا ًء على ذلك ،ففي حال انخفاض ملكية أي من المساهمين المؤسسين ،فقد تعد الشركة في حالة إخالل بهذه االتفاقيات (ولمزيد من
التفاصيل عن هذه االتفاقيات ،الرجاء مراجعة القسم (« )3-10اتفاقيات التسهيالت»).
وفي حال تحقق أي من المخاطر أعاله ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
-1-3

2المخاطر المتعلقة باالعتماد عىل خربة المساهمني المؤسسني والموظفني

تعتمد الشركة على خبرات المساهمين المؤسسين الواسعة في مجال تكرير المنتجات والبتروكيماويات من خالل اتفاقيات اإلعارة واتفاقيات الخدمات
التي أبرمتها الشركة مع كل من المساهمين المؤسسين لتوفير الكوادر البشرية والدعم الفني الذي تحتاجه الشركة لتعزيز أدائها التشغيلي .وتشمل
التزامات كل من المساهمين المؤسسين بموجب هذه االتفاقيات إعارة الموظفين من ذوي الخبرة والمهارة العالية لشغل بعض المناصب ،والتي تشمل على
سبيل المثال ال الحصر المناصب اإلدارية العليا كمنصب المدير التنفيذي للمالية ونائب الرئيس للهندسة والمساندة ونائب الرئيس األعلى للتصنيع ،وكذلك
التنفيذيين ذوي الخبرة والذين يشكلون جز ًءا من فريق إدارة الشركة الرئيسي (بما في ذلك الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين) ،كما يُساند المساهمين
تباعا
المؤسسين الشركة في توظيف وتدريب العاملين .وتتمثل نسبة الموظفين المعارين إلى إجمالي عدد موظفي الشركة بـ %6.8و %2.8و %1.9وً %1.1
كما في تاريخ  31ديسمبر  ،2018و  31ديسمبر  ،2019و 31ديسمبر  2020و 30سبتمبر  .2021وكما في تاريخ  31مارس 2022م ،بلغت نسبة الموظفين
المعارين إلى إجمالي عدد موظفي الشركة نسبة .%0.86
وبالنظر إلى طبيعة اتفاقيات اإلعارة ،فإن اإلعارات قد تنقضي في فترة وجيزة ،وليس هناك ما يضمن بأن الشركة ستتمكن من االحتفاظ بالموظفين
المعارين أو استقطاب المزيد من الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم كلما دعت الحاجة .كما أن اتفاقيات اإلعارة تمنح كل من المساهمين المؤسسين
الحق في إنهائها في حال أخلت الشركة بهذه االتفاقيات ،وفي حال حصول ذلك ،أو في حال لم تستمر الشركة بتلقي الدعم الالزم من المساهمين
المؤسسين عند الحاجة ،أو تعذر عليها الحصول على بدائل من أي طرف ثالث خارجي في الوقت المناسب ،فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
-1-4

2المخاطر المتعلقة بإمدادات اللقيم

تعتمد الشركة بشكل كلي على أرامكو السعودية في توريد احتياجاتها من اللقيم الذي يشمل النفط الخام واإليثان والبيوتان وغاز البيع .وبلغت قيمة النفظ
الخام واإليثان والبيوتان المورد من أرامكو السعودية للشركة قرابة  38,119مليون ريال سعودي و 34,096مليون ريال سعودي و 17,139مليون ريال سعودي
و 25,059مليون ريال سعودي كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م ،و  31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر2020م ،و 30سبتمبر  ،2021على التوالي .وفيما يتعلق
بغاز البيع ،فقد بدأت الشركة توريده من أرامكو السعودية في سنة 2020م وبلغت قيمة غاز البيع المورد  21مليون ريال سعودي و  34مليون ريال سعودي،
وذلك كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
تخصيصا للقيم من وزارة الطاقة ،إذ تعتمد على عقود طويل المدى مع أرامكو السعودية إلمدادات اللقيم (ولمزيد من التفاصيل عن هذه
وال تتلقى الشركة
ً
العقود ،الرجاء مراجعة القسم (« )2-4-10االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع الموردين الخارجيين») .وفي حال انتهت مدة هذه االتفاقيات أو تم إنهاء
االتفاقية وف ًقا ألحكامها أو إذا حصلت تعديالت على شروط العقود المتعلقة بتوريد اللقيم عند تجديدها ،مثل زيادة السعر أو تخفيض الكميات الموردة
أو أي تغيير في أحكام وشروط االئتمان والشروط واألحكام األخرى ،فإنه ال يوجد ما يضمن أن الشركة ستتمكن من توريد كافة احتياجاتها من اللقيم
من مصادر أخرى بديلة أو تحقيق ذلك بشروط تجارية مناسبة ،مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها
المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
يتم توريد لقيم النفط الخام من خالل خط أنبوب واحد ،وهو خط األنابيب شرق-غرب ،في حين يُو َّرد االيثان والبيوتان وغاز البيع عبر خط أنابيب
ينبع-بترورابغ .وستتأثر الشركة بشكل سلبي وجوهري في حال إغالق أحد خطوط األنابيب التي تعتمد عليها الشركة لتوريد اللقيم أو وقوع أي حادث
يؤدي إلى تأخر أو انقطاع توريد اللقيم .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ إﻣﺪادات اللقيم ألي سبب ،بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر ،تعطل خطوط األنابيب
أو اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو التغير في الملكية أو نزاع محتمل على ملكية صك األرض التي يمر بها خط األنابيب أو غيرها من العوامل ،ﻓﺴتضطر الشركة
إلى توفير إﻣﺪادات ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ اللقيم ،وليس هناك ما يضمن أن الشركة ستتمكن من تأمين جميع احتياجاتها من إمدادات اللقيم أو تحقيق ذلك بشروط
تجارية مناسبة ،وفي حال تحققت أي من المخاطر أعاله ،سيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،وأوضاعها المالية،
وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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وتورد الشركة احتياجاتها من اإليثان والبيوتان من أرامكو السعودية فقط وف ًقا التفاقيات توريد اإليثان واتفاقيات توريد البيوتان (ولمزيد من التفاصيل
عن عقود التوريد ،الرجاء مراجعة القسم (« )2-4-10االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع الموردين الخارجيين») .ويمثل اإليثان العنصر الرئيسي الالزم
إلنتاج البتروكيماويات .وفي السنوات المالية المنتهية ﻓﻲ  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م ،ﺗﺄﺛرت الشركة ﺑﻧﻘص اﻹيثان اﻟﻣورد من أراﻣكو اﻟﺳﻌودية ﺑﺳﺑب مشاكل
فنية في مرافق أرامكو السعودية،حيث تأثر ما يقارب  %12من تخصيص اإليثان للشركة .وهو ما أدى إلى انخفاض كميات اإليثان الموردة خالل سنة
2016م ،األمر الذي نجم عنه تراجع مستويات اإلنتاج وعدم تمكن الشركة من تحقيق أهدافها المخطط لها في سنة 2016م .وعليه ،في حال تكرار مثل
هذه الحادثة ،أو حدوث أي نقص جوهري في إمدادات اللقيم ،فإن ذلك سينتج عنه أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها
المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
-1-5

2المخاطر المتعلقة باتفاقيات التوزيع والتسويق

أبرمت الشركة منذ تأسيسها عدة اتفاقيات مع المساهمين المؤسسين وتابعيهم لشراء وتسويق المنتجات التي ينتجها مجمع بترورابغ .ويقوم المساهمون
المؤسسون ،بشكل مباشر أو من خالل تابعيهم ،بالتسويق الحصري للمنتجات البتروكيماوية والمنتجات المكررة التي ينتجها مجمع بترورابغ بموجب
اتفاقيات شراء وتسويق طويلة األمد (ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات التوزيع والتسويق أو اتفاقيات التصريف ،الرجاء مراجعة القسم ()3-4-10
«اتفاقيات التوزيع والتسويق أو اتفاقيات تصريف المنتجات المكررة» والقسم (« )4-4-10اتفاقيات التوزيع والتسويق لمنتجات بترورابغ للمنتجات
البتروكيماوية»).
تباعا ما نسبته  ،%97و ،%99و %98و %98من المنتجات البتروكيماوية المنتجة من
وتباع منتجات الشركة بشكل أساس للمساهمين المؤسسين ،إذ بيعت ً
الشركة إلى أرامكو السعودية وسوميتومو ،وشركاتهم التابعة ،كما في تاريخ  31ديسمبر ،2018و  31ديسمبر  ،2019و 31ديسمبر  2020و 30سبتمبر .2021
كما قد بيعت خالل تلك الفترات ما نسبته  %100من المنتجات المكررة إلى أرامكو السعودية.
ويترتب على اتفاقيات التوزيع والتسويق واتفاقيات التصريف مخاطر عديدة ،وتشمل على سبيل المثال ال الحصر ،مواجهة المسوقين صعوبات مالية
وإخاللهم بالتزاماتهم وف ًقا للعقود المبرمة .وفي حال إخالل أي من المسوقين بالتزاماتهم بموجب هذه االتفاقيات ،فقد ال تتمكن الشركة من تسويق
منتجاتها بشكل سريع وفعال كونها تعمل مع المسوقين بشكل حصري فيما يتعلق بالتسويق .وتشمل هذه المخاطر ً
أيضا احتمالية إنهاء اتفاقيات التصريف
أو اتفاقيات التوزيع والتسويق من قِ بل المسوق في حال أخلت الشركة بالتزاماتها وف ًقا للعقود المبرمة .وفي هذه الحاالت ،فستحتاج الشركة إلى االستعانة
بمسوقين آخرين ،مما سيتطلب استثما ًرا إضاف ًيا في موارد المبيعات والتسويق لديها ،وال يوجد ما يضمن تمكن الشركة من التوصل إلى اتفاقيات مع
مسوقين آخرين أو تحقيق ذلك بشروط تجارية مناسبة ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي،
وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالعقود الجوهرية

تعتمد الشركة في أعمالها على أطراف خارجية وشركاء استراتيجيين (ولمزيد من التفاصيل حول االتفاقيات ،الرجاء مراجعة القسم (« )4-10االتفاقيات
الجوهرية» ،ولمزيد من التفاصيل حول االعتماد على العقود الجوهرية ،الرجاء مراجعة القسم (« )4-1-2المخاطر المتعلقة بإمدادات اللقيم» والقسم
(« )5-1-2المخاطر المتعلقة باتفاقيات التوزيع والتسويق») .وقد تعتمد الشركة من حين إلى أخر على أطراف خارجية أخرى لتقديم خدمات أخرى.
قد يواجه هؤالء األطراف المتعاقدين مع الشركة صعوبات ،أو تغيرات جوهرية في عالقة العمل القائمة مع الشركة ،أو عدم القدرة على تنفيذ التزاماتهم
تجاه الشركة .باإلضافة لذلك ،فقد تنشأ نزاعات فيما بينهم وبين الشركة ،والتي في حال عدم حلّها ،قد يترتب عليها عدم قدرة الشركة على االعتماد
على خدمات هؤالء األطراف .وفي حال انتهاء هذه العقود ،قد ال يجدد الطرف اآلخر العقد أو قد يطلب رفع قيمة الخدمات أو يغير من شروطها بشكل ال
يناسب الشركة .وفي حال حدوث أي م ّما سبق ،فقد تواجه الشركة صعوبة في إيجاد بديل مناسب يقدم تلك الخدمات في وقت مناسب ،مما قد يؤدي إلى
تعطل أعمال الشركة والتأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
وعالو ًة على ما ذكر ،فإن الشركة ذاتها قد تُخل بالتزاماتها وف ًقا لهذه العقود الجوهرية ألسباب خارجة عن سيطرتها .وفي هذه الحالة ،فقد يقوم الطرف
ً
تعويضا أو قد يقوم بإيقاف خدماته .باإلضافة لذلك ،فقد تنشأ نزاعات جوهرية أو إشكاليات مع األطراف
المتعاقد بإنهاء أو فسخ العقد أو أن يطلب
لفضها أو قد تؤثر بدورها على عالقة الشركة مع هؤالء األطراف وعلى الخدمات المقدمة من قِ بلهم.
المتعاقدة قد تُك ّبد الشركة تكاليف ّ
وفي حال تحقق أي من المخاطر أعاله ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتوفري الخدمات األساسية من أطراف خارجية

تمتلك وتشغل شركة رابغ العرب ّية للمياه والكهرباء (راوك) المشروع المستقل إلنتاج المياه والكهرباء ( .)IWSPPإن شركة رابغ العرب ّية للمياه والكهرباء
(راوك) هي شركة مملوكة من قِ بل الشركة العربية المحدودة لمشروعات المياه والكهرباء (أكوا باور) وتابعيها والشركة (حيث تبلغ حصة الشركة نسبة ()%1
من رأس مال شركة رابغ العرب ّية للمياه والكهرباء) .وتوفر اتفاقية تحويل الطاقة والمياه بين الشركة وراوك إمدادات طويلة األجل للشركة من الماء والبخار
والطاقة ،ولكن تبقى عمليات المشروع المستقل إلنتاج المياه والكهرباء ( )IWSPPمعرضة لخطر تعطل األعمال بسبب حاالت انقطاع التيار الكهربائي
وعمليات اإلغالق غير المخطط لها أو بسبب عدم تشغيل شركة راوك للمشروع بشكل مناسب .وتعرضت الشركة في عام 2013م لعمليات إغالق لمرافقها
نتيجة عدم توفر إمدادات البخار والماء والطاقة بسبب أعطال في المشروع المستقل إلنتاج المياه والكهرباء ( )IWSPPالتي سببت بدورها أضرا ًرا كبيرة
في أنابيب فرن تكسير اإليثان .وطالبت الشركة بنا ًء على ذلك بتعويض مقداره ( )200مليون دوالر أمريكي من المشروع المستقل إلنتاج المياه والكهرباء
( )IWSPPوف ًقا ألحكام اتفاقية تحويل الطاقة والمياه ،وقد تحصلت على كامل مبلغ المطالبة.
وفي حال عدم حصول الشركة على احتياجاتها من الماء والبخار والطاقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو إغالق غير مخطط له في المشروع المستقل
إلنتاج المياه والكهرباء ( ،)IWSPPفإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
وعالو ًة على ذلك ،في حال تم إنهاء اتفاقية تحويل الطاقة والمياه وشراء مشروع راوك بالكامل ،فإنه ال يمكن للشركة ضمان أن تكون قادرة على إدارة
المشروع المستقل إلنتاج المياه والكهرباء ( )IWSPPفي حالة تعطل سير عمليات راوك أو تأثرها بالتأخير المتكرر أو باإلخالل بأحكام اتفاقية تحويل
الطاقة والمياه ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية للقيم

يتم توريد لقيم النفط الخام عبر خط أنابيب النفط الخام المملوك ألرامكو السعودية ،وهو خط أنابيب متفرع من خط األنابيب الرئيسي شرق-غرب،
وتمتلك الشركة خط أنابيب ينبع-رابغ ،والذي تقوم أرامكو السعودية بتشغيله .وتحصل الشركة على كامل إمداداتها من اإليثان والبيوتان وغاز البيع عبر
خط أنابيب ينبع-رابغ .إن هذه البنية التحتية عرضة للعديد من المخاطر والتي تشمل األضرار والقوة القاهرة مثل الزالزل والهجمات وأعمال التخريب
المتعمدة والمشاكل التشغيلية ومخاطر نزع الملكية وغيرها من المخاطر .وعليه ،فإن تحقق أي من المخاطر التي تؤثر على البنية التحتية للقيم سيؤثر
على إمدادات اللقيم للشركة ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها
المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بالرتاخيص والموافقات النظامية

يجب على الشركة استخراج كافة التراخيص المطلوبة منها والمحافظة على سريانها ،مثل الترخيص الصناعي وترخيص االستثمار األجنبي الصادر من
وزارة االستثمار وغيرها من التراخيص والتصاريح البيئية وغيرها والحصول على كافة الموافقات التنظيمية األخرى المطلوبة فيما يتعلق بأنشطتها (لمزيد
من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم (« )1-10التراخيص والتصريحات الحكومية» من هذه النشرة) .وتُصدر بعض التراخيص لفترة محددة حيث يُستلزم
تجديدها بصفة دورية .وتُصدر بعض التراخيص بأحكام وشروط خاصة بالرخصة يجب االلتزام بها.
إن أي مخالفة للمتطلبات النظامية قد ينتج عنه عقوبات من الجهات المعنية ،بما يشمل فرض الغرامات أو عقوبات أو سحب الرخصة وإيقاف النشاط
ذو العالقة.
وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يسبق للشركة استخراج ترخيص بيئي وال رخص بلدية ألي من منشآتها .وفي حال اعتبرت أي من الجهات المعنية أن الشركة
ُ
ُملزمة باستخراج تلك التراخيص ،فقد تتعرض الشركة لعقوبات من الجهات المعنية ،بما يشمل غرامات مالية قد تصل إلى ( )20,000,000ريال سعودي،
أو المطالبة بدفع أي ضرر بيئي ناتج وإصالحه ،أو إيقاف النشاط ذو العالقة.
إضاف ًة إلى ذلك ،تملك الشركة وتشغل مصن ًعا لتحلية المياه (ألغراض صناعية ال تجارية) وتشغل ميناء بحري ،ولم تستخرج الشركة أي تصاريح أو رخص
خاصة للقيام بهذه األعمال .وإذا اتضح أن الشركة كانت ملزمة نظا ًما باستخراج مثل هذه الرخص والتصاريح ،فقد تتعرض الشركة لعقوبات من الجهات
المعنية ،بما يشمل فرض الغرامات وإيقاف النشاط ذو العالقة.
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إن سياسات ومتطلبات التراخيص عرضة للتغير ،وقد تُلزم الشركة في المستقبل بمتطلبات ترخيص أوسع وأشمل ،وقد يكون االلتزام بها شا ًقا على
الشركة .إن فشل الشركة في الحصول على ترخيص مطلوب نظا ًما ،أو عدم تجديد ترخيص منتهي ،أو عدم التزام الشركة بشروط وأحكام التراخيص
ً
مستقبل ،فقد يترتب على ذلك
أو في حال إلغاء أو تعليق أي من تراخيصها الحالية ،أو إذا تعذر على الشركة الحصول على تراخيص إضافية مطلوبة
إيقاف الشركة من ممارسة النشاط ذو العالقة بالترخيص ،أو إيقاع عقوبات أو غرامات على الشركة ،أو مطالبة الشركة بتعويضات معينة أو التأثير على
سمعة الشركة .ونتيجة لذلك ،قد تتعرض الشركة النقطاع في التشغيل وعمليات اإلنتاج .باإلضافة لذلك ،فإن فشل الشركة في االلتزام بهذه المتطلبات
ً
إخالل بالتزاماتها التعاقدية التي توجب عليها االلتزام بمتطلبات التراخيص النظامية ،مما قد يترتب عليه حق الطرف اآلخر في فسخ العقد أو
قد يع ّد
المطالبة بتعويض ،وسوف ينتج عن تحقق أي م ّما سبق تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالسعودة وغريها من األمور العمالية

تشترط وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على الشركات في المملكة توظيف نسبة محددة من المواطنين السعوديين بناء على القطاع الذي تعمل
به تلك الشركات وحجمها .وكما بتاريخ  28فبراير 2022م ،فقد حققت الشركة نسبة سعودة تقارب ( ،)%81.6مما يضع الشركة ضمن النطاق البالتيني
في مبادرة نطاقات.
وفي حين أن الشركة مستوفية حال ًيا لمتطلبات السعودة ،إال أنه ليس هناك ما يضمن استمرارها بالمحافظة على نسبة السعودة المطلوبة ،كما أن هناك
ً
أيضا احتمالية زيادة متطلبات نسبة السعودة في المستقبل أو فرض نسب أعلى من قِ بل جهات تنظيمية أخرى مثل وزارة الطاقة .وفي حال انخفضت نسبة
السعودة لدى الشركة إلى ما دون النسبة المطلوبة ،فقد تتعرض الشركة إلى عقوبات مثل تعليق خدمات استخراج التأشيرات أو نقل كفالة الموظفين غير
السعوديين ،وقد يكون من شأن فرض هذه العقوبات التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها
النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى متطلبات نسبة السعودة ،هناك احتمالية فرض قيود أو متطلبات إضافية على الموظفين غير السعوديين ،والذي بدوره قد يؤدي إلى ارتفاع
معدل استقالة هؤالء الموظفين أو نقص عددهم .إن أي ازدياد مؤثر في معدل استقالة هؤالء الموظفين أو نقص عددهم قد يكون له أثر سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية .كما أن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد رخص
اإلقامة التي يتكبدها كل موظف غير سعودي قد تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة ،مما قد يصعب على الشركة الحفاظ على موظفيها غير السعوديين.
عالو ًة على ما سبق ،فإن إدارة الشركة تعتمد بشكل أساسي على الموظفين المؤهلين لشغر المناصب الرئيسية في الشركة ،وقد ال تنجح الشركة في
ِ
الحفاظ على هؤالء الموظفين أو استقطاب موظفين بديلين .باإلضافة إلى أن استقطاب والحفاظ على المواهب يستغرق جهدًا كبي ًرا وتكاليف عالية،
وخصوصا في قطاع البتروكيماويات والتكرير .وفي حال عدم قدرة الشركة على الحفاظ على موظفيها نظ ًرا للتنافس العالي بين الشركات في السوق أو
ً
ألي سبب آخر ،فقد يكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالتقنية واألمن السرباني

الجهات ال ُمرخصة للتقنيات
يعتمد نجاح الشركة وأعمالها وعملياتها التشغيلية على التقنية وأنظمة تقنية المعلومات ال ُمستخدمة من قِ بلها ،باإلضافة إلى ِ
التي تحتاجها لتسيير أعمالها .وقد ال تستطيع الشركة حماية حقوقها وف ًقا التفاقيات الترخيص ،أو قد يفشل مقدمي الخدمات بتقديمها ،أو قد يخل
مقدمي الخدمات المعتمد عليهم بالتزاماتهم وف ًقا لالتفاقيات المبرمة مع الشركة ،أو قد تنتهي هذه االتفاقيات بدون أن يتم تجديدها بنفس األحكام أو
أحكام أفضل .وتؤدي جميع هذه األحداث إلى التأثير على قدرة الشركة على استعمال التقنية المرخص لها أو عدم قدرتها على االستمرار في استخدامها،
مما قد ينتج عنه تأثير سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
وعالو ًة على ذلك ،قد يحدث أي خلل أو عطل في أنظمة التشغيل التقنية أو أنظمة تقنية المعلومات نتيج ًة لعدة أسباب تشمل على سبيل المثال ال الحصر
الكوارث الطبيعية والفيروسات واألعطال الفنية واألخطاء البشرية وأخطاء االتصال وفشل أنظمة الحماية باإلضافة إلى أعمال القرصنة اإللكترونية،
وليس هناك ما يضمن بأن أعمال الشركة لن تتعطل أو تتأثر في حالة حدوث خلل أو عطل جزئي أو كامل في أي من أنظمتها الرئيسية ،أو في حالة تعرض
الشركة لهجمات إلكترونية تهدد أمنها المعلوماتي .وقد يؤدي كذلك أي هجوم أو عطل إلكتروني إلى فقدان الشركة لبعض بياناتها أو كلها .وبالتالي ،فإن
أي عطل في األنظمة التقنية للشركة أو أي حادث يعرض الشركة لهجمات إلكترونية قد يضر ببنيتها التحتية اإللكترونية سينتج عنه تأثير سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-12المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الرشكة عىل مواكبة التطورات الفنية

تستخدم الشركة تقنيات وأنظمة متقدمة ومكلفة في تصنيع منتجاتها .وتتطلب مواكبة التطورات في قطاع البتروكيماويات والتكرير القيام بتحديث
وتحسين استعمال هذه التقنيات المتقدمة ،حيث يوجد العديد من هذه التطورات التي تحاول الشركة مواكبتها .وبالرغم من ذلك ،فال يمكن للشركة
ضمان قدرتها على االستمرار في مواكبة التطورات التقنية أو عدم تكبدها تكاليف عالية في القيام بذلك أو قدرتها على توفير تقنيات جديدة بشكل سريع
وتطبيقها على أنظمتها ومنتجاتها خالل المدة وبالطريقة المطلوبة .وإن عدم قدرة الشركة على مواكبة التطورات التقنية في مجالها قد يكون له تأثير
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-13المخاطر المتعلقة بالملكية الفكرية والعالمات التجارية

ال تملك الشركة عالمات تجارية في المملكة ،بينما تملك عدد من العالمات التجارية خارج المملكة .باإلضافة لذلك ،فإن الشركة لم تتمكن من تسجيل
بعض العالمات التجارية المملوكة من قبلها خارج المملكة (ولمزيد من التفاصيل حول العالمات التجارية المملوكة من قبل الشركة ،الرجاء مراجعة القسم
(« )10-10العالمات التجارية») .إن فشل الشركة في تسجيل العالمات التجارية التي تستعملها أو فشلها في تجديد تسجيل العالمات عند انتهائه قد
يمكن اآلخرين من تسجيل هذه العالمات باسمهم ومنع الشركة من استخدامها .باإلضافة لذلك ،وحتى مع تسجيلها ،فقد يتم انتهاك هذه الحقوق من قِ بل
اآلخرين واستخدامها من دون موافقة الشركة المسبقة ،مما قد يسبب أضرار لسمعة الشركة وفقدان لقيمة هذه العالمات التجارية .وال يمكن للشركة
ضمان عدم حدوث ذلك ،والذي في حال حدوثه قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها
النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
-1-14

2المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار وعدم تملك الرشكة لألرايض اليت تقع عليها مرافقها

كما بتاريخ هذه النشرة ،ال تملك الشركة أي أراضي ،بما يشمل األراضي المقامة عليها مرافقها ويشمل ذلك األراضي المقام عليها مجمع بترورابغ و مجمع
رابغ السكني ومجمع رابغ لتقنيات البالستك والمحطة البحرية ،بل تستأجر الشركة هذه األراضي من أرامكو السعودية بموجب عقود إيجار (ولمزيد من
التفاصيل حول عقود اإليجار ،الرجاء مراجعة القسم (« )10-4-10عقود اإليجار» من هذه النشرة).
وقد تنهى اتفاقيات اإليجار المبرمة مع أرامكو السعودية في حال إخالل الشركة بالتزاماتها أو بسبب قوة قاهرة .وفي حال إنهاء اتفاقية التأجير من
أرامكو السعودية أو انتهاء مدة االتفاقية وعدم تجديدها ،فلن تتمكن الشركة من االستمرار في استعمال وتشغيل مرافقها مما قد يجبر الشركة على
التنازل عن هذه األصول بدون تعويض ،مما سيؤدي إلى حدوث تعطيل وانقطاع في أعمال الشركة وعملياتها وقد تضطر الشركة إلى إيجاد بدائل قد
تكون مكلفة مال ًيا وقد تتطلب وقت طويل؛ وهذه األمور جميعها ستؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها
النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
وبطبيعة الحال ،فإن عقود اإليجار تنتهي بعد مدة معينة ،ويشمل ذلك عقود تأجير أراضي مجمع بترورابغ والمحطة البحرية ومجمع رابغ السكني ،وال
يوجد ما يضمن تمكن الشركة من تجديد هذه العقود بنفس أحكامها أو بأحكام أفضل .وفي حال انتهاء هذه العقود وعدم تجديدها ،فلن تستطيع الشركة
االستمرار في استعمال هذه األراضي والمرافق المقامة عليها ،وقد تُلزم بتسليم األراضي خالية من المرافق مما قد يترتب عليه تكبدها لتكاليف إزالة
المرافق بدون تعويض؛ وهذا بدوره يشكل عامل ُمخاطرة جوهري على الشركة.
وفي حال تحقق أي من المخاطر أعاله ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-15المخاطر المتعلقة بالمستحقات الزكوية والرضيبية

إن الشركة ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل سنوي .والشركة ُعرضة لمخاطر التغيرات الجوهرية في
األنظمة التي قد تُؤثر على نسبة الضريبة أو الزكاة ال ُمستحقة من الشركة أو تغير سياسات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو ممارساتها ،وتكبد الشركة
مستحقات ضريبية وزكوية إضافية نتيج ًة لذلك ،وهو األمر الذي في حال تحققه سيؤثر على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي،
وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري.
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قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية حتى السنة المالية 2020م ،وقامت الشركة بإغالق ملف الربط الزكوي حتى عام 2008م ولألعوام ما بين
2011م و2016م .ونوضح أدناه تفاصيل الربوط الزكوية للشركة لألعوام األخرى كما في تاريخ  31ديسمبر 2021م:
•لألعوام  2009و2010م :طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات بمبلغ ( )43,300,000ريال سعودي لعام 2009م ومبلغ ( )200,000ريال
سعودي لعام 2010م .وقامت الشركة بتقديم اعتراضها لألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ،وصدر قرار اللجنة بتخفيض المبلغ
إلى ( )31,400,000ريال سعودي لعام 2009م وبعدم استحقاق أي فروقات لعام 2010م ،وقامت الشركة بتقديم اعتراضها على القرار وهو قيد
النظر اآلن .ويجدر الذكر بأن الشركة قامت بتقديم ضمان بنكي بمبلغ ( )43,500,000ريال سعودي لكامل الفروقات.
•لألعوام 2017م و2018م :طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات بمبلغ ( )100,700,000ريال سعودي لعام 2017م ومبلغ ()10,500,000
ريال سعودي لعام 2018م .وقدمت الشركة اعتراضها المبدئي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك إال أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رفضت
االعتراض .وعليه ،قامت الشركة بتقديم اعتراضها لألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ،واالعتراض قيد النظر حال ًيا.
•للعام  :2019طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات بمبلغ ( )11,500,000ريال سعودي .وقامت الشركة بتقديم اعتراض مبدئي لهيئة
الزكاة والضريبة والجمارك ،وما زال االعتراض قيد النظر حال ًيا.
•للعام 2020م :طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات بمبلغ ( )62,300,000ريال سعودي .وقامت الشركة بتقديم اعتراض مبدئي
لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وما زال االعتراض قيد النظر حال ًيا.
وفي حال إلزام الشركة بدفع المبالغ المذكورة أعاله ،فقد تتمكن الشركة من استرجاع مبلغ ( )56,200,000ريال سعودي فيما يخص الزكاة ومبلغ
( )700,000ريال سعودي فيما يخص الضريبة ،وذلك من المساهمين المؤسسين.
ولم تقم الشركة بوضع أي مخصصات في قوائمها المالية للمبالغ التي سبق ذكرها .وعليه ،ففي حال عدم تأييد اعتراض الشركة وإلزامها بدفع جميع
المبالغ الموضحة أعاله أو جزء منها ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم («( )12-10الوضع الزكوي والضريبي للشركة»).
-1-16

2المخاطر المتعلقة برشكة رابغ العربيّة للمياه والكهرباء (راوك)

تملك الشركة حصة ( )%1في شركة راوك ،والتي تم تأسيسها لبناء وتملك وتشغيل المشروع المستقل إلنتاج المياه والكهرباء ( ،)IWSPPوتم تأسيس
المشروع بهدف وحيد وهو توفير الخدمات األساسية من طاقة وماء وبخار للشركة (ولمزيد من التفاصيل حول االعتماد على هذه الخدمات ،الرجاء
مراجعة القسم (« )7-1-2المخاطر المتعلقة بتوفير الخدمات األساسية من أطراف خارجية») .وبالرغم من أن الشركة تعتمد على راوك فيما يخص
توفير الخدمات األساسية للشركة ،إال أن الشركة ال تملك حصة سيطرة في راوك .ويترتب على ذلك أن المساهمين اآلخرين في راوك قد يتمكنون
من السيطرة على عمليات واستراتيجية وأعمال راوك دون الحصول على موافقة الشركة أو حتى بدون علمها ،وقد يستعملوا سيطرتهم لتنفيذ قرارات
واستراتيجيات قد ال تكون في مصلحةالشركة ،األمر الذي قد ينتح عنه في حال تحققه أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية،
ووضعها ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-17المخاطر المتعلقة بالمنازعات القضائية

كما بتاريخ هذه النشرة ،فإن الشركة طرف في قضية واحدة تتعلق بمبلغ إجمالي يبلغ قرابة ( )317,980,135ريال سعودي وال توجد أي قضايا قائمة من
قبل الشركة (بصفتها مدعي) كما بتاريخ هذه النشرة (ولمزيد من التفاصيل حول المنازعات القضائية ،الرجاء مراجعة القسم (« )7-10المنازعات» من
هذه النشرة) .ولم تقم الشركة بتكوين مخصص مالي للقضية المرفوعة ضدها .وحيث أنه ال يمكن ضمان أن يُحكم لصالح الشركة ،فإن الشركة قد تُضطر
لدفع كامل المبلغ محل النزاع أو جزء منه؛ وهو األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها ،وتدفقاتها
النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
إن الشركة عرضة دائ ًما لمخاطر التقاضي في سياق أعمالها االعتيادية والتي قد تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،النزاعات المحتملة الناتجة عن
االلتزامات التعاقدية والنزاعات البيئية والتنظيمية ،والنزاعات العمالية وغيرها من النزاعات .وعليه ،فقد تدخل الشركة في قضايا ونزاعات كنتيجة لهذه
االلتزامات الناتجة عن أعمالها ،وتبقى الشركة عرضة دائ ًما لمخاطر الدعاوى القضائية في سياق أعمالها.
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وقد تكون الشركة طر ًفا في نزاع أو إجراء قضائي ينتج عنه حكم ضد الشركة وصدور حكم ضد الشركة بدفع مبالغ تعويضية كبيرة أو بتقييد أعمال
أو تصرفات الشركة بشكل جوهري .وسيكون لهذه الحاالت تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها
النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
دفاعا عن القضايا المقامة ضدها ،وحتى لو تم الحكم لصالحها أو كانت الدعوى بدون أي أسس
وعالو ًة على ما ذكر ،فإن الشركة قد تتكبد مبالغ طائلة
ً
أو كيدية .وهذا األمر قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-18المخاطر المتعلقة باإلجراءات التنظيمية والعقوبات

تخضع الشركة إلشراف العديد من الجهات التنظيمية في المملكة ،وقد تكون عرضة لفرض جزاءات أو غرامات في سياق أعمالها من وقت آلخر .وقد
تخضع الشركة لتحقيقات إدارية من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة ،وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض غرامات جوهرية وجزاءات على الشركة،
أو قد يؤدي إلى فرض قيود تنظيمية وتعطيل عمليات الشركة (ولمزيد من التفاصيل حول الجزاءات والغرامات المفروضة على الشركة ،الرجاء مراجعة
القسم (« )8-10العقوبات») .وفي حال فرض غرامات مالية كبيرة على الشركة أو في حال فرض قيود تنظيمية أو غيرها من الجزاءات ،فسينتج عن ذلك
تكاليف ومبالغ إضافية على الشركة باإلضافة إلى احتمالية تعطيل أعمال الشركة وعملياتها .وفي حال تحقق هذه المخاطر ،فسينتج عن ذلك أثر سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-19المخاطر المتعلقة بااللزتام بقواعد هيئة السوق المالية

نظ ًرا إلى أن الشركة مدرجة في السوق ،فإن الشركة خاضعة للوائح وقواعد الهيئة بما يشمل الئحة حوكمة الشركات وقواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة ،والتي تفرض على الشركات المدرجة في السوق متطلبات تتعلق باإلفصاح والحوكمة وحقوق المساهمين وغيرها من األمور.
وتتضمن قواعد هيئة السوق المالية التزامات مفصلة ومحددة على جميع الشركات المدرجة وتفرض عقوبات على عدم االلتزام بها .وتجدر اإلشارة إلى
أن الشركة ليست ملتزمة بشكل كامل بأنظمة الهيئة ،بما يشمل عدم وجود سياسات داخلية مطلوبة نظا ًما مثل معايير المنافسة وإجراءات الجمعية العامة
وسياسة عضوية مجلس إدارة الشركة وإجراءات مجلس إدارة الشركة .باإلضافة لذلك ،فقد ال تلتزم الشركة بهذه القواعد من وقت آلخر وال يمكن للشركة
ضمان عدم مخالفتها لهذه القواعد في المستقبل.
إن عدم االلتزام بقواعد هيئة السوق المالية قد ينتج عنه فرض عقوبات على الشركة من قِ بل الهيئة بما يشمل غرامات ،باإلضافة لإلضرار بسمعة الشركة،
األمر الذي ينتج عنه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
-1-20

2المخاطر المتعلقة بتنفيذ اسرتاتيجية الرشكة

إن نجاح الشركة وقدرتها على زيادة دخلها وتحسين ربحيتها يعتمد على تنفيذ خطة أعمالها بشكل ف ّعال والتنفيذ الناجح الستراتيجيها ،مثل  -على سبيل
المثال ال الحصر  -تحسين خطوط اإلنتاج والتوسع في منتجاتها أو األسواق.
إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل وقدرتها على تحقيق استراتيجيتها تعتمد على قدرة الشركة على مواصلة تنفيذ وتحسين النظم
التشغيلية والمالية واإلدارية ونظم المعلومات وغيرها في الوقت المناسب وبشكل فعال ،وكذلك قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها
والمحافظة عليها .وعالو ًة على ذلك ،فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة والجدول
الزمني المحدد لها ،وإذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ خطط التوسع أو مشاريعها الجديدة أو استراتيجيتها وف ًقا للجدول الزمني المحدد لها أو وفق
التكاليف المقدرة أو في حال لم تحقق تلك المشاريع األرباح ال ُمستهدفة ،والتي قد تُعزى لعدة أسباب منها أوضاع السوق وقت تنفيذ المشروع أو خلل في
دراسة الجدوى ،فسيؤثر بالوضع التنافسي للشركة ،ونتيج ًة لذلك على أعمال وربحية الشركة.
وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرة الشركة ،مثل األوضاع االقتصادية والتنظيمية والسياسية .وفي
حال فشلت الشركة في تنفيذ أي جزء جوهري من استراتيجيتها ألي سبب ،فيسؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية،
ووضعها المالي ،وتوقعاتها المستقبلية.وقد تحتاج الشركة لالعتماد على موارد بشرية أو تقنية أو مالية إضافية لتنفيذ استراتيجيتها وقد ال تكفي هذه
الموارد أو قد ال يمكن توفيرها بشروط مقبولة.
إذا لم تنجح الشركة في تحقيقها أهدافها االستراتيجية ،أو تحقيق النتائج المتوقعة من تنفيذ استراتيجيتها ألي سبب كان ،أو في حال تحقق أي من
المخاطر أعاله ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-21المخاطر المتعلقة بسداد الديون

بلغت نسبة تغطية الديون ( )debt service coverage ratioما يقارب ( )0.09و( )0.07و( )0.02و( )0.12وذلك كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م،و 31
ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م ،على التوالي .وفيما يتعلق بديونها ،فإن الشركة ملزمة بموجب عقودها التمويلية بتعهدات مالية
وغيرها من التعهدات الملزمة بموجب شروط التمويل والتي تحد من قدرتها على القيام بعدة أمور من ضمنها إعالن توزيع أرباح ،أو االقتراض ،أو الرهن
ومنح الضمانات ،أو بيع الموجودات ،أو التصرف فيها .كما تتطلب شروط التمويل من الشركة أن تزاول أنشطتها ضمن نسب مالية محددة مسب ًقا .وقد
تقيد هذه التعهدات الشركة من بعض األنشطة ،بما قد يؤثر على أعمال الشركة وقدرتها على التوسع في أنشطتها.
وتعتزم الشركة استخدام صافي متحصالت الطرح ،بعد خصم نفقات الطرح ،سيُستخدم صافي متحصالت الطرح لتسديد المبالغ بموجب اتفاقية قرض
المساهمين لمشروع رابغ  1المستحقة على الشركة عن طريق رسملة المبالغ المستحقة للمساهمين المؤسسين والسداد الجزئي للمبالغ المستحقة
بموجب اتفاقيات قروض أسهم الملكية بما يخفض معدالت مديونية الشركة بما يتماشى مع رؤية الشركة حيال الهيكل المالي المستدام على المدى
الطويل .ومع ذلك ،ستظل الشركة تتحمل التزامات تمويلية جوهرية على المدى الطويل بعد إتمام الطرح ،وتشمل هذه االلتزامات القروض والمديونيات
والتزامات التأجير التمويلي( .ولمزيد من التفاصيل حول نسبة الدين إلى رأس المال بعد زيادة رأس المال ،الرجاء مراجعة القسم (« )7استخدام
متحصالت الطرح»).
كما أن الصعوبات التشغيلية أو المالية التي قد تواجه الشركة في المستقبل قد تدفع بالشركة إلى عدم االلتزام ببعض التعهدات المالية وغيرها من
االلتزامات المتفق عليها أو عدم قدرتها على سداد المبالغ المستحقة عليها في األوقات المحددة ألي سبب وف ًقا التفاقيات التمويل ذات الصلة ،وقد يؤدي
ذلك إلى اعتبار الشركة في حالة إخالل بموجب شروط اتفاقيات التسهيالت والقروض المبرمة من قبل الشركة ،وهذا من شأنه أن يسمح للمقرضين
بالمطالبة بالسداد المبكر أو الفوري للقروض ذات الصلة وتمكينهم من تسييل الضمانات المقدمة لهم في حالة عدم السداد المبلغ المستحق (بما في ذلك
إمكانية ممارسة حقوقهم في التدخل وتشغيل مشروع بترو رابغ من خالل تعيين وكيل لهذه الغاية أو بيع مشروع بترورابغ إلى أطراف ثالثة).
كما تجدر اإلشارة بأنه في حال إخالل الشركة بأي من التزاماتها بموجب أي من اتفاقيات التمويل ،فإن ذلك قد يؤدي إلى إخالل الشركة بشكل تلقائي
باتفاقيات التمويل األخرى ،مما يعطي ح ًقا للدائنين اآلخرين بمطالبة الشركة بسداد كافة مبلغ المديونية بموجب هذه االتفاقيات قبل تاريخ استحقاها
الفعلي ،مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
عالوة على ذلك ،قد تتطلب أعمال الشركة أن تقوم الشركة بالحصول على تمويل إضافي في المستقبل .وفي حال عدم قدرة الشركة على الحصول على
التمويل فإن ذلك قد يؤثر على قدرة الشركة على تنفيذ أعمالها وف ًقا الستراتيجيتها ،والذي بدوره قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
وتوقعاتها المستقبلية.
وفي حال تحقق أي من المخاطر أعاله ،فقد تضطر الشركة لدفع مبالغ القروض فو ًرا أو إيجاد تمويل آخر وهو األمر الذي قد ال يكون ممكنًا أو قد يترتب
عليه تكلفة عالية ونسبة فوائد عالية ،األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها
النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-22المخاطر المتعلقة برتكز اإليرادات

تقع جميع األصول الثابتة للشركة في المملكة ،وتعد اإليرادات من المملكة جز ًءا جوهر ًيا من إيرادات الشركة .ولذلك ،فتتأثر أعمال الشركة وعملياتها
ومركزها المالي بالعوامل المالية والسياسية واالقتصادية العامة في الشرق األوسط وفي المملكة تحديدًا ،نتيجة لعدد من المخاطر والتي تشمل المخاطر
القانونية واالقتصادية والسياسية وأي عوامل تؤثر بهذه األمور ستؤثر بشكل جوهري على الشركة نظ ًرا لتركز إيراداتها وأصولها في المملكة .ويوضح
الجدول التالي التقسيم الجغرافي لإليرادات (اإليرادات من المملكة في مقابل اإليرادات من خارج المملكة) بناء على نوع المنتج:
المنتجات المكررة
2019م

2018م

فترة التسعة أشهر في 2021م

2020م

مليون ريال
سعودي

%

مليون ريال
سعودي

%

مليون ريال
سعودي

%

مليون ريال
سعودي

%

داخل المملكة

24,149

%77

23,657

%91

11,088

%84

13,900

%71

خارج المملكة

7,298

%23

2,220

%9

2,126

%16

5,767

%29

31,447

%100

25,877

%100

13,214

%100

19,667

%100

المنتجات البتروكيماوية
2019م

2018م

فترة التسعة أشهر في 2021م

2020م

مليون ريال
سعودي

%

مليون ريال
سعودي

%

مليون ريال
سعودي

%

مليون ريال
سعودي

%

داخل المملكة

529

%6

613

%7

568

%7

957

%7

خارج المملكة

8,959

%94

7,572

%93

8,088

%93

11,898

%93

9,551

%100

8,185

%100

8,656

%100

12,855

%100

المصدر :الشركة

بالرغم من أن المملكة تهدف إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على الموارد الطبيعية وذلك من خالل جذب االستثمار األجنبي ،والتقليل من
المصروفات وتقليل اإلعانات الحكومية بشكل تدريجي ،إال أن اقتصاد المملكة ال يزال يعتمد بشكل كبير على قطاع الغاز والنفط .وأي انخفاض في
األسعار العالمية للمنتجات الهيدروكربونية سيؤثر على اقتصاد المملكة بشكل سلبي ،والذي بدوره سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة،
وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
وإن أهم منتجات الشركة التي قد تتأثر بالتغير في أسعار النفط العالمية تشمل الديزل وزيت الوقود في مجموعة المنتجات المكررة والبوليمرات
والمونيمرات في مجموعة البتروكيماويات .وتمثل مبيعات الديزل ( ،)%33.6و( ،)%39و( )%41.8و( )%39.2من إجمالي مبيعات المنتجات المكررة في
السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،على التوالي .وتمثل مبيعات زيت
الوقود ( ،)%27.9و( ،)%26.7و( ،)%23.4و( )%23.3من إجمالي مبيعات المنتجات المكررة خالل نفس الفترات .ومثل ذلك ،فإن مبيعات البوليمرات تمثل
( ،)%58.9و( ،)%65.2و( ،)%47.9و( )%42من إجمالي مبيعات المنتجات البتروكيماوية في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و2019م
و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،على التوالي ،بينما تمثل مبيعات المونيمرات ( ،)%36.1و( ،)%36.1و( ،)%47.3و( )%47من
إجمالي مبيعات المنتجات البتروكيماوية في ذات الفترات .وإن قوى الطلب المؤثرة والتغيير في أسعار هذه المنتجات ،نظ ًرا لتركز المبيعات ،سيكون له
تأثير سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-23المخاطر المتعلقة بخسائر الرشكة المرتاكمة

بلغت الخسائر المتراكمة للشركة ما نسبته ( )%8.01من رأس المال كما في  31ديسمبر 2021م ،وال يوجد ما يضمن عدم تفاقم هذه الخسائر وزيادتها
في المستقبل أو ما يضمن قدرة الشركة على التعافي منها في حال تفاقمها .إن الخسائر المتراكمة تؤثر على قدرة الشركة على توزيع األرباح واإليفاء
بالتزاماتها .باإلضافة لذلك ،ففي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة ( )%20أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة «اإلجراءات
والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة ( )%20فأكثر من رأس مالها» الصادرة من الهيئة ،والتي تتطلب
عدة متطلبات بما تشمل إعالن الخسائر للجمهور.
وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة ( )%50أو أكثر فإن الشركة ستخضع لمتطلبات أكثر صرامة ،وعلى وجه الخصوص المادة ( )150من نظام
الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فورعلمه ببلوغ الخسائر المتراكمة للشركة ( )%50أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس
مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ،وعلى المجلس خالل ( )15يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير
العادية لالجتماع خالل ( )45يوماً من تاريخ علم المجلس بالخسائر ،لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة
الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في النظام األساسي للشركة .وفي حال لم تجتمع الجمعية العامة غير
العادية خالل المدة المحددة أعاله أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في المادة
( )150من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل ( )90يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة ،فإن الشركة ستعد منقضية بقوة
النظام.
وفي حال تحقق أ ًّيا مما سبق ،فإن ذلك سيؤثر على سيولة الشركة الالزمة للقيام بأعمالها والتوسع والذي بدوره سيكون له تأثير جوهري وسلبي على
أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية ونتائجها المالية وتدفقاتها المالية وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-24المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفني أو أخطائهم

قد تتعرض الشركة لمخاطر ناجمة عن أخطاء الموظفين وسوء سلوكهم ،بما يشمل  -على سبيل المثال ال الحصر  -االحتيال ،أو االختالس ،أو إساءة
استعمال السلطة أو الصالحيات ،أو التصرف بدون تفويض ،أو تنفيذ صفقات ذات خطورة عالية على الشركة ،أو عدم االمتثال للمتطلبات التنظيمية
والسياسات الداخلية للشركة ،أو استخدام معلومات الشركة السرية ألهداف شخصية أو أهداف غير نظامية ،أو إخفاء معلومات مهمة أو غيرها من
السلوكيات ،والتي بدورها قد تعرض الشركة لدعاوى مسؤولية ،أو تبعات ومسؤوليات مالية ،أو عقوبات نظامية أو قد تؤثر على سمعة الشركة .وال يمكن
للشركة أن تضمن تمكنها من منع هذه السلوكيات والتصرفات أو أن تضمن التزام موظفيها بسياسات الشركة الداخلية ،وال يمكنها أن تضمن أن تكون هذه
السياسات بذاتها كافية أو تضمن التزام الموظفين بها .إن ارتكاب الموظفين لهذه السلوكيات أو األخطاء قد يكبد الشركة خسائر وغرامات ومسؤولية
مالية وقد يضر بسمعة الشركة .وعليه ،فإن أي سلوك سيء أو خاطئ من قِ بل موظفي الشركة سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية،
ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-25المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية

نظ ًرا ألنها تعمل في قطاع البتروكيماويات والتكرير ،قد تكون الشركة مسؤول ًة عن مخاطر ال يمكن أن يؤمن ضدها .وقد ال يكون التأمين كاف ًيا لتغطية
جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ،أو قد تكون هناك حاالت مستقبلية ال يغطيها تأمين الشركة أو قد تتعرض الشركة لخسائر ال يغطيها التأمين
بشكل كامل أو قد ال يغطيها إطال ًقا .باإلضافة لذلك ،فإن جميع وثائق التأمين التي قامت الشركة بشرائها تتضمن استثناءات وحاالت غير مشمولة قد
تجعل الشركة عرضة لمخاطر ال يغطيها التأمين .وعليه ،فإن جميع الخسائر التي تتكبدها الشركة بسبب المخاطر غير المؤمن ضدها سينتج عنها تأثير
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
وعالو ًة على ما ذكر ،ففي حال انتهاء أي وثيقة تأمين وعدم القدرة على تجديدها بنفس التغطية أو وف ًقا لشروط معقولة تجار ًيا ،أو إن لم تجدد إطال ًقا،
أو في حال عدم استخراج أو تجديد وثائق التأمين المطلوبة تعاقد ًيا تحت اتفاقية تحويل الطاقة والمياه أو اتفاقيات التمويل وف ًقا ألحكامها المتفق عليها،
أو في حال عدم وجود تأمين كافي لتغطية نشاطات الشركة المختلفة ،فإن جميع ذلك قد يؤدي لتكبد الشركة خسائر كبيرة ال يكون لديها مخصصات
مالية كافية لها ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
ولمزيد من التفاصيل عن التغطية التأمينية للشركة ،الرجاء مراجعة القسم (« )9-10التأمين»).
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2 -1-26المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة

تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة ،وبشكل خاص مع المساهمين المؤسسين وشركاتهم التابعة ،ووف ًقا ألنظمة السوق
المالية ،فيجب على الشركة اإلفصاح عن هذه العقود وف ًقا لمتطلبات اإلفصاح المنصوص عليها في اللوائح ذات العالقة وأن يتم مراجعة هذه العقود من
قِ بل لجنة المراجعة .وعليه ،فإن فشل الشركة في اإلفصاح عن هذه التعامالت والتأكد من مراجعتها من قِ بل لجنة المراجعة قد يُعرض الشركة لعقوبات
من هيئة السوق المالية.
نظ ًرا إلى اعتماد الشركة بشكل أساس على المساهمين المؤسسين ،فقد أبرمت الشركة عد ًدا كبي ًرا من االتفاقيات ودخلت في ترتيبات معقدة مع
المساهمين المؤسسين وتابعيهم (ولمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم (« )2-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على المساهمين المؤسسين»)،
بما في ذلك عدد من االتفاقيات التي أبرمت وقت تأسيس الشركة.
تباعا هو  39,919مليون ريال سعودي (يمثل ما نسبته  %97من صافي اإليرادات) ،و 33,833مليون ريال
إن صافي اإليرادات من عقود األطراف ذات العالقة ً
سعودي (يمثل ما نسبته  %99من صافي اإليرادات) و 21,358مليون ريال سعودي (يمثل ما نسبته  %98من صافي اإليرادات) ،و 31,729مليون ريال سعودي
(يمثل ما نسبته  %98من صافي اإليرادات) ،كما في تاريخ  31ديسمبر ،2018و  31ديسمبر  ،2019و 31ديسمبر  2020و 30سبتمبر .2021
وقد يكون تقييم هذه العقود مع األطراف ذات العالقة من وقت آلخر عسي ًرا على الشركة نظ ًرا للتطورات في معايير الحوكمة خالل السنوات الماضية،
بما في ذلك إصدار مجلس هيئة السوق المالية لالئحة حوكمة الشركات .وعليه ،فال يمكن ضمان أن جميع العقود مع األطراف ذات العالقة تبرم دون
أي شروط أو مزايا تفضيلية أو أنها تبرم وفق مصلحة الشركة ،وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها
المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
إن فشل الشركة في تعريف وتحديد األطراف ذات العالقة أو فهم البيئة التنظيمية المحيطة بها قد يؤثر على التزامها بمراقبة هذه التعامالت والتأكد من
مراجعتها من قِ بل لجنة المراجعة واإلفصاح عنها مما قد يُعرض الشركة لعدة مخاطر تشمل عقوبات من هيئة السوق المالية باإلضافة إلى عدم التأكد
من أن شروط هذه التعامالت تجري وف ًقا لمصلحة الشركة .وسيكون لهذه المخاطر في حال تحققها أثر سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية،
ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
إن نجاح الشركة في المستقبل يعتمد على استمرارية عالقاتها مع األطراف ذوي العالقة الذين تتعاقد معهم .وفي حال انتهاء مدة هذه العقود أو فسخها،
فسيؤثر ذلك سل ًبا على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية .وال تضمن الشركة قدرتها على
تجديد العقود مع األطراف ذوي العالقة في حال انتهاء العقد بنفس أحكامها أو بأحكام أفضل .وفي حال قيام أي من األطراف ذوي العالقة بتجديد هذه
العقود بأحكام ال تتماشى مع مصلحة الشركة أو استراتيجيتها سيترتب على ذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها
المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-27المخاطر المتعلقة بالعقود واألعمال اليت يوجد ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة ،بموجب المادة ( )71من نظام الشركات ،أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية ،ووف ًقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة .وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ،ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع .وال يجوز لهذا العضو االشتراك
في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين .ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند
انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات
الشركة الخارجي .ووف ًقا للمادة ( )71من نظام الشركات ،إذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن مصلحته ،جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة
أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة لديهم مصلحة في العديد من العقود المبرمة من قبل الشركة ،وحصلوا على موافقة الجمعية العامة
على أغلبية هذه العقود .ويوجد عقود أخرى لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة عليها حتى اآلن حيث تنوي الشركة رفعها للجمعية العامة للحصول
على موافقتها (ولمزيد من التفاصيل عن هذه العقود ،الرجاء مراجعة القسم (« )4-10االتفاقيات المبرمة مع األطراف ذوي العالقة»).
وبنا ًء على ذلك ،فإن تخلف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن اإلفصاح عن أي مصلحة له في أي عقد أو عمل يتم لحساب الشركة أو تخلفه في
الحصول على موافقة الجمعية قد يُعرض الشركة والعضو لعقوبات وف ًقا لنظام الشركات وأنظمة الهيئة ،باإلضافة إلى قدرة ذوي المصلحة بالمطالبة
بإبطال العقد ،مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-28المخاطر المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة والموظفني المشاركني في أعمال تنافس أعمال الرشكة

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة ،بموجب المادة ( )72من نظام الشركات ،أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس الشركة في أحد
فروع النشاط الذي تزاوله وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب ،ما لم يكن حاص ً
ال على ترخيص من الجمعية
العامة العادية يسمح له القيام بذلك ،ووف ًقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
وتتمثل مخاطر مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين في أعمال منافسة للشركة في إمكانية قيام هؤالء بالتأثير على قرارات الشركة ومجلس اإلدارة
أو حصولهم على معلومات الشركة واستخدامهم لها بطريقة تضر بمصالحها أو تخدم مصالح منافسيها .وال يمكن ضمان عدم اشتراك أي من أعضاء
مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في أي عمل قد ينجم عنه منافسة للشركة ،أو ضمان التزام العضو باإلفصاح والحصول على موافقة الجمعية في حال
حدوث ذلك أو عدم تأثر قرارته بهذه المنافسة ،وجميع هذه العوامل في حال تحققها قد يكون لها أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها
التشغيلية ،وأوضاعها المالية ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-29المخاطر المتعلقة بالسيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير النقد أو األصول الكافية للوفاء بااللتزامات الواجبة عليها .إن معدالت السيولة
تباعا  ،1 :0.59و ،1 :0.47و ،1 :0.41و 1 :0.65كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر
للشركة هي ً
2021م (ولمزيد من التفاصيل حول سيولة الشركة والمسؤولية المالية وغيرها من التحليل ،الرجاء مراجعة القسم (« )6-2-4تكلفة المنافسة وحالة
النقد بالمقارنة مع منتجي البتروكيماويات العالميين») وتعمل الشركة بمبدأ تنظيم السيولة لتضمن بالحد المستطاع أن يكون لديها السيولة الالزمة
للوفاء بالتزاماتها في وقتها ،في الظروف الطبيعية والظروف تحت الضغط ،من غير أن تتكبد خسائر غير مقبولة وتخاطر باإلضرار بسمعة الشركة .إن
فشل الشركة في إدارة سيولتها بشكل فعال وجيد ،أو في حال حصول ظروف خارجة عن سيطرتها ،فإن ذلك قد يؤثر على معدل السيولة لدى الشركة،
والذي بدوره سيؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالة ،مما قد تضطر معه الشركة إلى تسييل أصول أو إلى إعادة جدولة هذه االلتزامات أو
محاولة الحصول على بدائل تمويلية عالية التكلفة وغيرها ،مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها
النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-30المخاطر المتعلقة باالئتمان والتحصيل

تعتمد أعمال الشركة على قدرتها على الحصول على مستحقاتها .وكما في تاريخ  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و30
تباعا ،مثلت خسائر االئتمان المتوقعة نسبة  ،%0.47و ،%0.53و %0.71و %0.39من الذمم المستحقة .ومثلت الذمم المستحقة من
سبتمبر 2021م ً
أرامكو السعودية وشركة سوميتومو آسيا ما مجموعه ( ،)%98.6و( ،)%99.9و( ،)%97.4و( )%99من إجمالي الذمم المستحقة التجارية للشركة كما في
 31ديسمبر 2018م ،و2019م ،و2020م وفترة التسعة األشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،على التوالي.
وبلغت الذمم المستحقة المتجاوزة لفترة  45يو ًمأ مبلغ  59.2مليون ريال سعودي (يمثل ما نسبته  %1من الذمم المستحقة) و 440.3مليون ريال سعودي
(يمثل ما نسبته  %8من الذمم المستحقة) و 276.7مليون ريال سعودي (يمثل ما نسبته  %7من الذمم المستحقة) و 342.6مليون ريال سعودي (يمثل ما
نسبته  %5من الذمم المستحقة) كما في تاريخ  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م على التوالي.
وال تملك الشركة ضمانات فيما يخص الذمم المستحقة لها ،وعليه فهي عرضة لمخاطر االئتمان وتحصيل الذمم فيما يخص التزام األطراف المتعاملة
معها بالتزاماتهم .باإلضافة لذلك ،فإن الترتيبات التعاقدية مع هذه األطراف تنص على طريقة معينة لتحصيل الذمم المستحقة والتي قد ال يتفق عليها
األطراف في سياق األعمال االعتيادية .إن فشل الشركة في تحصيل الذمم المستحقة لها قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها
التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
2 -1-31المخاطر المتعلقة بجودة المنتجات

تعتمد جودة منتجات الشركة على كفاءة نظام مراقبة الجودة ،والتي تعتمد على عدد من العوامل مثل تصميم النظام والبرامج التدريبية حول مراقبه الجودة
وضمان اتباع عمال الشركة لهذا النظام وسياساته ومعاييره ،وعليه ال يمكن للشركة ضمان سير نظام مراقبة الجودة بكفاءة وأن منتجاتها ستبقى على نفس
مستوى جودتها الحالية .إن فشل الشركة في الحفاظ على مستوى جودة المنتجات التي توفرها قد يؤثر سل ًبا على سمعتها في السوق ومع عمالئها وقد
يؤدي إلى تردد العمالء في التعامل مع الشركة ويضعف قدرتها على الحفاظ على مركز الشركة التنافسي في السوق .باإلضافة لذلك ،فإن خسارة الشركة
لشهادات الجودة التي تمتلكها قد يؤثر على حجم الطلب على منتجات الشركة .وإن تحقق أي من هذه العوامل سوف ينتج عنه تأثير سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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2-2مخاطر تتعلق بالسوق
-2-1

2المخاطر المتعلقة بتوريد اللقيم وتسعريه

يعتمد نجاح الشركة وأعمالها وعملياتها على حصولها على اللقيم وبشكل أساسي لقيم النفط الخام واإليثان والبيوتان وغاز البيع .ولذلك أي عامل يؤثر على
أسعار هذه المواد وتوافرها سيكون له تأثير مباشر على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
وتتأثر قوى العرض والطلب وأسعار لقيم النفط الخام بعدد من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر توقعات
السوق حول قوى العرض والطلب المستقبلية ،والعوامل االقتصادية والسياسية الدولية ،وقرارات الدول األعضاء في أوبك ( )OPECحول مستوى اإلنتاج،
واكتشاف مصادر جديدة بما يشمل مصادر بديلة لإلنتاج مثل الطاقة النظيفة وغيرها من العوامل .إن أي تذبذب في أسعار لقيم النفط الخام قد يؤدي
إلى زيادة التكاليف على الشركة مما سيؤثر بشكل مباشر على النتائج المالية للشركة .وتنظم حكومة المملكة أسعار اإليثان والبيوتان وغاز البيع ،وهي
ثالثة من مواد اللقيم األساسية للشركة ،وعليه ،فهناك احتمالية زيادة الحكومة لألسعار .فعلى سبيل المثال ،بنا ًء على اتفاقية توريد لقيم اإليثان مع أرامكو
السعودية ،كان السعر المبدئي للوحدة ( )0.75دوالر أمريكي .ولكن في عام 2016م وبنا ًء على توجيه من وزارة الطاقة تم زيادة أسعار اإليثان إلى ()1.75
دوالر أمريكي للوحدة ،وهو ما يمثل زيادة بنسبة ( .)%133وال يمكن توقع أسعار اللقيم في المستقبل وال يمكن أن تضمن الشركة عدم ارتفاع أسعار اللقيم،
وهو األمر الذي سينتج عنه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
وعالو ًة على ذلك ،فإن توريد اللقيم يتضمن عدة مخاطر ،تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،القرارات الحكومية مثل إصدار القوانين واللوائح واألوامر
التي ينتج عنها تأثير على تخصيص اللقيم وتوريده للشركة ،والتغيرات في الظروف والسياسات االقتصادية في المملكة العربية السعودية وكمية الغاز أو
المواد األخرى المتوفرة بالفعل ،واالنقطاع المتوقع أو غير المتوقع في عمليات استخراج اللقيم ،وأي عوامل أخرى تؤثر على األعمال أو العمليات أو سلسلة
التوريد ألرامكو السعودية (بصفتها المورد الرئيسي للشركة) والعديد من العوامل األخرى.
ويمكن أن ينتج عن تحقق أي من المخاطر الواردة أعاله أضرار ملموسة تطال عمليات اإلنتاج المخطط لها من جانب الشركة والتزامات األداء والمبيعات،
مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
-2-2

2المخاطر المتعلقة بالمنافسة

تزاول الشركة أنشطتها في سوق محتدم التنافسية وتحكمه العديد من العوامل ،من بينها قوى العرض والطلب على المستوى العالمي.
وبما أن صناعة تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية قد ساهمت في نمو العديد من الشركات العاملة في المملكة ،فال يوجد ما يضمن أن تتمكن الشركة
من المنافسة بشكل فعال أمام الشركات المنافسة األخرى الموجودة اآلن أو التي ستنشأ في المستقبل .كما أن التغيرات في البيئة التنافسية قد ينجم عنها
انخفاض في األسعار أو الزيادة في التكاليف أو فقدان جزء من الحصة السوقية ،وبالتالي فإن تحقق أي من هذه العوامل قد يؤثر سل ًبا على هامش ربحية
الشركة .فعلى سبيل المثال ،قد يقوم بعض منافسي الشركة بإنتاج منتجات مماثلة بشكل اقتصادي أكثر وبالمحافظة على المرونة التشغيلية والمالية بشكل
أكبر من الشركة ،أو قد يقوم بعض منافسي الشركة بتطوير تقنيات تساعد في تحسين وضعهم في السوق .ونتيجة لذلك ،قد يكون هؤالء المنافسين في
وضع أفضل من الشركة في التعامل مع التغيرات في أوضاع القطاع وأسعار المواد الخام والطاقة والظروف االقتصادية العامة.
وعالو ًة على ذلك ،فإن قرارات التسعير والتسويق والقرارات األخرى التي يتخذها المنافسين في السوق قد تؤثر سلب ًيا على ربحية الشركة وهوامش ربحها.
تصدر لها منتجات الشركة (مثل الصين والهند) قد تحقق مزيدًا من االكتفاء الذاتي في إنتاج بعض
كما يوجد خطورة تتمثل في أن األسواق الكبيرة التي
َّ
المنتجات البتروكيماوية ،مما قد يزيد من حدة المنافسة في هذه األسواق وتقليص الحصة السوقية للشركة.
وفي حال تحقق أي من المخاطر أعاله ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-3المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات

ً
فضل عن حساسيتها الشديدة تجاه التقلبات في األسعار العالمية
تعمل الشركة في أسواق السلع التي تتأثر بوجه عام بقوى العرض والطلب العالمي،
للنفط والغاز .وعليه ،تعتمد النتائج التشغيلية للشركة ووضعها المالي بشكل كبير على األسعار السائدة للمنتجات المكررة والبتروكيماوية.
وتتسم صناعة التكرير والبتروكيماويات بطبيعتها المتقلبة والموسمية ،وقد تذبذبت أسعار المنتجات المكررة والبتروكيماوية في السنوات األخيرة نتيجة
لعدة عوامل ،منها الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي وسعة اإلنتاج والتخزين العالمية والتغييرات في األنظمة الحكومية وحاالت الطقس والنزاعات
المسلحة الدولية وأعمال اإلرهاب والظروف االقتصادية العامة واألوبئة والمنافسة من مصادر الطاقة األخرى .وقد تؤثر التغيرات الفعلية في أوضاع
السوق وأسعار النفط والغاز في المنطقة أو في أي مكان آخر على التوقعات المستقبلية للشركة وأعمالها بشكل عام ،وسوف ينتج ذلك تأثير سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية (ولمزيد من التفاصيل حول تحليل المنتجات،
الرجاء مراجعة األقسام ( )2-5-3و ( )3-5-3للمنتجات المكررة و ( )1-6-3للمنتجات البتروكيماوية).
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باإلضافة إلى ذلك ،على الرغم من وجود عالقة طردية تاريخ ًيا بين األسعار المرجعية للنفط الخام من جهة والمنتجات المكررة والبتروكيماوية من جهة
أخرى ،إال أن هذه األسعار قد ال تستقر عند المعدالت الحالية ،وليس هناك ما يضمن أن ينطبق هذا الوضع على أسعار البتروكيماويات حيث إن كل هذه
العوامل خارجة عن سيطرة الشركة ،وسيؤثر االنخفاض في أسعار المنتجات المكررة والبتروكيماوية بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها
التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
-2-4

2المخاطر المتعلقة بأسعار وتوريد المواد األساسية

تحصل الشركة على إمدادات الكهرباء ومخزون الماء من راوك .وعليه ،فإن أي عامل يؤثر على توافر أو أسعار هذه المواد األساسية أو على راوك سيؤثر
بشكل مباشر على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية (ولمزيد من التفاصيل حول إمدادات المواد األساسية ،الرجاء
مراجعة القسم (« )7-1-2المخاطر المتعلقة بتوفير الخدمات األساسية من أطراف خارجية» من هذه النشرة).
وتقدم راوك خدماتها بهامش ربح ثابت ال يتصاعد إال بما يتماشى مع معدالت التضخم ،ومع ذلك فال يزال هناك خطر يتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء
والمياه التي تحصل عليها الشركة بسبب ارتفاع نسب التضخم ،مما قد ينتج عنه زيادة في التكاليف على الشركة أو حاجتها الستخدام مصادر بديلة مثل
شركة الكهرباء السعودية .وعالو ًة على ذلك ،فإن أعمال راوك قد تتعرض النقطاعات دائمة أو مؤقتة ،مما قد يؤثر على مرافق الكهرباء ومخزون الماء لدى
الشركة وذلك لعدة عوامل تشمل إخالل موردي راوك بالتزاماتهم التعاقدية أو أخطاء الموظفين ،أو اإلغالق المخطط له أو غير المخطط له للمرافق أو
الكوارث الطبيعية أو نقص في السيولة النقدية أو اإلفالس أو غيرها من العوامل.
وفي حال تحقق أي من المخاطر أعاله ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-5المخاطر المرتبطة باقتصاد المملكة واالقتصاد الدويل

يعتمد أداء الشركة بشكل أساسي على األوضاع االقتصادية للمملكة ،حيث أن إيرادات الشركة من المملكة تعد جوهرية (كما يوضحه الجدول أدناه) .وال
يزال اقتصاد المملكة متأث ًرا بأسعار النفط والغاز والموارد الطبيعية المماثلة وتداعيتها على األسواق العالمية ،وذلك على الرغم من النمو في القطاعات
األخرى والتنوع االقتصادي المراد تحقيقه في إطار رؤية المملكة  ،2030وعليه فإن انخفاض أسعار النفط والغاز قد يؤدي إلى التباطؤ الشديد في وتيرة
نمو االقتصاد السعودي أو إعاقته بشكل ملحوظ.
وبالتالي ،فأن أي تغيرات موسمية أو متوقعة أو غير متوقعة في األوضاع االقتصادية في المملكة سيؤثر بشكل سلبي على التكاليف التي تتكبدها الشركة،
وعلى توريد اللقيم الذي تحصل عليه الشركة ،واألسعار التي تستطيع الشركة تسعير منتجاتها بنا ًء عليها ،وغيرها من جوانب عمل الشركة .وعليه ،فإن أي
تغيير في العوامل االقتصادية سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم ببيع منتجاتها دول ًيا عبر مسوقين .ويوضح الجدول أدناه العوائد المتحصلة من كل سوق معين حسب نوع المنتج:
2018م
بالمليون (ريال)
املنتجات املكررة
آسيا
السعودية
أوروبا
تركيا وأفريقيا
الهند
أخرى
اإلجمالي
منتجات البتروكيماويات
آسيا
السعودية
أوروبا
تركيا وأفريقيا
الهند
أخرى
اإلجمالي

%

2019م
بالمليون (ريال)

%

2020م
بالمليون (ريال)

%

حتى سبتمبر 2021م
%
بالمليون (ريال)

2,329
24,149
2,854
383
277
1,455
31,447

%7
%77
%9
%1
%1
%5
%100

1,672
23,657
139
152
257
25,877

%6
%91
%1
%1
%0
%1
%100

637
11,088
247
476
2
764
13,214

%5
%84
%2
%4
%0
%6
%100

1,252
13,900
350
2,661
154
1,350
19,667

%6
%71
%2
%14
%1
%7
%100

6,915
592
421
802
521
300
9,551

%72
%6
%4
%8
%5
%3
%100

4,863
613
761
1,180
731
37
8,185

%59
%7
%9
%14
%9
%0
%100

5,679
568
897
539
314
659
8,656

%66
%7
%10
%6
%4
%8
%100

7,033
957
1,634
1,217
706
1,308
12,855

%55
%7
%13
%9
%5
%10
%100

المصدر :الشركة
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وعليه ،فإن أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية وتدفقاتها النقدية ترتبط وتتأثر بشكل مباشر باقتصاديات هذه األسواق .وبالرغم من وجود
مخاطر وعوامل تؤثر على االقتصاد الدولي بشكل عام ،فإن كل هذه الدول لديها عوامل تؤثر عليها بشكل خاص .وأي تباطؤ في هذه األسواق ،أو فرض
أي عقوبات أو قيود على التجارة أو االحتكار أو المنافسة أو إي إجراءات مقاطعة أو تغيرات في العملة أو الحروب أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر
على اقتصاد األسواق المهمة سيكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
-2-6

2المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا

أدى وباء فيروس كورونا إلى تقلبات اقتصادية ومالية على المستوى الدولي وأدى إلى اتخاذ الحكومات إلجراءات غير اعتيادية للحد من انتشاره ،والتي
تضمن منع السفر وإغالق الحدود وفرض حظر التجول وجميع اإلجراءات الالزمة الستقرار السوق وتعزيز نمو االقتصاد.
وتأثرت عمليات الشركة ومركزها المالي بسبب جائحة كورونا نظ ًرا إلى انخفاض هوامش ربح منتجات التكرير والبتروكيماويات وانخفاض الطلب على
منتجات الشركة ،وذلك بشكل ملحوظ في أول ثالث أرباع من عام 2020م حيث أن خسائر الشركة كانت قرابة ( )1,796,830,000ريال سعودي في الربع
األول و( )1,435,094,000ريال سعودي في الربع الثاني و( )609,803,000ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2020م.
وبالرغم من أن الشركة اتخذت اإلجراءات الوقائية وطبقت خطط مؤقتة للحد من التأثير السلبي لجائحة كورونا ،إال أن الشركة ال تستطيع ضمان كفاية
اإلجراءات لحماية أعمال الشركة وتمديد العمل عن بعد قد يترتب عليه مخاطر مثل مخاطر األمن السبراني ،وزيادة األعباء على البنية التحتية التقنية
لدى الشركة واستمرارية األعمال .كما أن تأثير جائحة كورونا على موردي الشركة وغيرهم من األطراف المتعاقدة مع الشركة قد يؤثر على قدرتهم بالوفاء
بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الشركة بحجة القوة القاهرة نتيج ًة لفيروس كورونا ،والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية،
ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
آثار فايروس كورونا على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية تعتمد بشكل أساسي على
التطورات المستقبلية ،والتي تشمل تقبل وفعالية اللقاح والدواء حيث أن االقتصاد العالمي لم يتعافى بعد من آثار فايروس كورونا .وال تستطيع الشركة
عزل وتحديد الخسائر التي واجهتها نتيج ًة للفيروس.
إن االنكماش االقتصادي المطول قد يؤدي إلى أثر سلبي وجوهري على حركة التجارة الدولية بشكل عام وعلى أرباح الشركة بشكل خاص في حال نتج عنه
انخفاض في الطلب على منتجات الشركة ،وقد تؤثر الجائحة على أعمال عمالء الشركة وقدرتهم على المتاجرة بما يشمل سالسل اإلمداد العالمية ،مما
سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
إن المؤسسات الحكومية تبذل جهد في مكافحة كورونا والحد من انتشاره إال أن هذه الجهود قد ال تنجح بشكل كامل وف ّعال .وتقوم الجهات الحكومية
بمحاولة تحسين االقتصاد الكلي والذي قد ينتج عنه بيئة تنظيمية متغيرة قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة .وفي الوقت الحالي ،ال
يمكن للشركة توقع ردة فعل الجهات الرقابية فيما يخص كورونا واستمراره وكيفية تأثير ذلك على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي،
وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-7المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السيايس واالجتماعي

تتواجد األصول الثابتة للشركة وعملياتها في المملكة .وتقوم الشركة ببيع منتجاتها في عدة دول ومناطق عن طريق المسوقين ،ويشمل ذلك آسيا وأفريقيا
وتركيا والهند وأوروبا وغيرها من الدول والمناطق ،وذلك يجعل الشركة عرضة لمخاطر جيوسياسية وسياسية في هذه الدول والدول التي تأمل الشركة
بالتوسع لها وأي عوامل تؤثر على اقتصاد هذه الدول واالستثمارات القائمة فيها ستؤثر على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي،
وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
وقد يكون ألي تغيرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها من األوضاع األخرى في المملكة وفي الدول التي يباع فيها
منتجات الشركة أثر مباشر وسلبي على قدرة الشركة على اإلنتاج بشكل اقتصادي وفعال ،وعلى ربحيتها ،وعلى تكاليفها ،وقد يخفض هوامش الربح والطلب
على منتجات الشركة .وتشمل هذه التغيرات  -على سبيل المثال ال الحصر  -التغيرات في الحكومات واإلدارات والتغير في السياسات العامة واألوضاع
االقتصادية والتغيرات في القوانين والحوافز (والتي تشمل تقييد وتثبيط المنتجات األجنبية) ،والحروب واالستقرار الجيوسياسي والسياسي وغيرها.
وعالو ًة على ما ذكر ،فإن العالقة بين المملكة والدول التي سبق ذكرها تعتبر عامل مهم يؤثر على قدرة الشركة على المواصلة في تسويق منتجاتها في
هذه الدول والمناطق ،وفي حال تغيرت طبيعة هذه العالقات أو في حال عدم استقرارها ،فسيؤدي ذلك للحد من وصول الشركة ألسواق تلك الدول مما
سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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باإلضافة إلى ذلك ،فحتى األوضاع السياسية والجيوسياسية والعالقات مع الدول التي ال تبيع فيها الشركة أي منتجات قد تؤثر على الشركة .على سبيل
المثال ،عدم االستقرار في دول منظمة أوبيك ( )OPECقد يؤثر على أسعار النفط ونتيجة لذلك على االقتصاد السعودي ووصول الشركة للقيم وتسعيره.
وفي حال تحقق أي من المخاطر أعاله ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-8المخاطر المتعلقة باإلرهاب والزناعات المسلحة

منذ عام  ،2017تتعرض بعض مناطق المملكة إلى هجوم صواريخ باليستية وغيرها من الهجمات الجوية ،بما يشمل هجمات استهدفت مرافق أرامكو
السعودية وغيرها من المرافق والمناطق في المملكة .وقد تستهدف هذه الهجمات ،ال قدر اهلل ،مرافق اللقيم األساسية في المملكة ومرافق الشركة .كما
تشكل هذه الهجمات خطر على حياة اإلنسان وخطر على األعمال يهدد بانقطاعها وتوقفها .كما أن الشركة تعتمد على أرامكو السعودية بشكل كامل فيما
يتعلق بتوريد اللقيم ،والذي يشمل النفط الخام واإليثان والبيوتان وغاز البيع .وقد سبق أن تعرضت مرافق أرامكو السعودية لهجمات إرهابية ،والتي قد
ينتج عنها انقطاع أعمال أرامكو السعودية مما قد يؤدي إلى انخفاض توريد اللقيم من قِ بل أرامكو السعودية للشركة.
وفي حال تعرض مرافق الشركة أو أرامكو السعودية أو أي من مناطق المملكة لهجمات إرهابية أو هجمات أخرى ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
-2-9

2المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح البيئية

تُعد مخاطر األضرار البيئية كالتلوث أو التسريب أمور متوقعة في مجال البتروكيماويات والتكرير مما يجعل الشركة خاضعة لعدد من األنظمة واللوائح
البيئية المحلية والدولية باإلضافة إلى متطلبات عقود التمويل التي تكون الشركة طر ًفا فيها فيما يتعلق بااللتزام بالمتطلبات البيئية .وتنظم هذه القوانين
واللوائح والمتطلبات عدد من األمور بما في ذلك عمليات اإلنتاج والتصرف ونقل المواد الخطرة وانبعاث المواد الخطرة والتخلص منها في األرض والجو
والماء والتعامل مع الطيور المهاجرة والحيوانات المعرضة لالنقراض والنباتات.
ووفقاً للترتيبات المالية التي تكون الشركة طر ًفا فيها فيما يتعلق بمشروع رابغ ،فيجب على الشركة االلتزام بالمعايير البيئية الدولية والتي تشمل دليل
البنك الدولي لمنع التلوث ومكافحته ،والمبادئ التوجيهية البيئية واالجتماعية للصحة والسالمة المهنية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية ،والمبادئ
التوجيهية للتعاون الدولي لتأكيد االعتبارات البيئية واالجتماعية الصادرة عن البنك الياباني .وال تضمن الشركة استمرارها بااللتزام التام مع األنظمة
البيئية ذات الصلة ،والمعايير البيئية الدولية .ويهدد أي عدم التزام من الشركة بإغالق مرافق الشركة كأحد الجزاءات والمخالفات التي قد يتم تطبيقها،
والذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
ومن المتوقع أن تصبح هذه األنظمة واللوائح والمتطلبات البيئية أكثر تشد ًدا في المستقبل ،والذي سينتج عنه زيادة في المسؤوليات ،وتكاليف االلتزام،
والنفقات الرأسمالية وصعوبة في قدرة الشركة على االلتزام بالمتطلبات السارية أو الحصول على تمويل لمشاريعها .وفيما يتعلق بهذه األنظمة واللوائح
والمتطلبات البيئية ،فقد تحتاج الشركة الحصول على تصاريح جديدة أو معدلة أو شراء بدائل أو مخصصات أو تركيب وسائل تقنية مكلفة للسيطرة على
االنبعاثات ،ويمكن أن يكون لهذه التغيرات تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها
المستقبلية.
وقد ال تكون الشركة من وقت آلخر مستوفية لألنظمة واللوائح أو المتطلبات البيئية ذات الصلة إذ أن أعمال البتروكيماويات والتكرير تتضمن مخاطر
معينة مثل انسكاب أو تسرب الوقود وانبعاثات المواد الخطرة وانبعاثات الكربون والذي قد ينتج عنه عدم التزام الشركة باألنظمة البيئية ذات الصلة.
كما قد ينتج عن الحوادث البيئية خطر يكمن في إصابة األطراف أخرى ،أو الوفاة ،أو الخسارة أو األضرار .باإلضافة إلى ذلك ،كون أن الشركة تعمل في
قطاع البتروكيماويات والمنتجات المكررة يجعلها عرضة للمسؤولية فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه العاملين والغير في حال اإلصابة أو الوفاة أو الخسارة
الناتجة عن المواد الخطرة التي تُستعمل بشكل معتاد في قطاع الشركة .كما قد تكون الشركة عرضة للمطالبة فيما يخص تعرض عامليها للمواد الكيمائية
السامة مما يجعل الشركة عرضة للمطالبة في حال اإلصابة أو الوفاة نتيجة التعرض للمواد الكيمائية السامة أو وقوع أي أثر سلبي وجوهري على البيئة
نتيجة أعمالها.
ويمكن للجهات البيئية الحكومية واألطراف المتعاقدة مع الشركة اتخاذ إجراءات ضد الشركة عند عدم التزام الشركة باألنظمة أو اللوائح أو المتطلبات
ذات العالقة .ويمكن أن تؤدي هذه اإلجراءات من بين أمور أخرى إلى فرض غرامات أو فرض متطلبات تحسين ونفقات رأسمالية أو إلغاء التراخيص أو
تعليق العمليات أو فرض مسؤولية جنائية أو إلحاق ضرر بسمعة الشركة.
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كما أنه من الممكن أن تفرض األنظمة واللوائح والمتطلبات البيئية ً
أيضا مسؤولية تضامنية أو فردية مشددة فيما يخص المعالجة البيئية للمواد المنبعثة
أو الناتجة عن المواد والنفايات الخطرة في المواقع المملوكة للشركة أو في مواقع جهات أخرى أرسلت الشركة نفايات إليها ،ويمكن أن يؤدي ذلك لتكبد
الشركة تكاليف كبيرة لمعالجة األضرار الواقعة على الموارد الطبيعية والتحقيق في التلوث الناتج عن ذلك أو معالجته أو تعويض األطراف األخرى عن
ً
فضل عن المطالبات
ذلك .وقد تكون المواقع التي تعمل فيها الشركة ملوثة بمواد خطرة ،مما يؤدي إلى مسؤولية محتملة للتحقيق فيها أو معالجتها،
المتعلقة بالضرر المزعوم لألشخاص أو الممتلكات أو الموارد الطبيعية.
وفي حال تحقق أي من هذه المخاطر ،قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
-2-10

2المخاطر المتعلقة بعدم االلزتام بمعايري الصحة والسالمة واألمن

تخضع الشركة ألنظمة السالمة والصحة السارية المعمول بها والتي تضع معايير مختلفة ومحددة لتنظيم جودة الصحة والسالمة واألمن ،وفرض عقوبات
مدنية وجنائية وغيرها من الجزاءات في حال عدم االلتزام .وينطوي على استخدام اآلآلت والمعدات ذات الجهد العالي والمستخدمة في أعمال الشركة
مخاطر كبيرة على الصحة والسالمة واألمن مما قد يؤثر بشكل جوهري على عمليات الشركة بما في ذلك وقوع الحرائق والفيضانات واالنفجارات وحوادث
المراكب الخفيفة والسقوط من المرتفعات واإلصابات الشخصية والكوارث وإصابات العاملين والمقاولين وغيرها من المخاطر والعوامل.
ويتمثل معدل السالمة للشركة في عام 2020م في ( )0,11إصابة لكل مليون ساعة عمل وكذلك ( )0,01حادث لكل مليون ساعة عمل ،إال أنه ال يوجد أي
ضمان بأن الشركة سوف تكون ملتزمة في المستقبل بجميع لوائح الصحة والسالمة واألمن ذات العالقة .وفي حال أخلت الشركة في التزامها بأي من
هذه اللوائح ،فقد تكون مسؤولة عن العقوبات أو نتائج إخاللها بموجب أي التزامات تعاقدية تشترط عليها االلتزام باللوائح ذات العالقة .ويمكن أن تؤدي
هذه الحاالت إلى التأثير بشكل جوهري على سمعة الشركة مما سيكون ثر له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها
المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
كما قد تطبق الجهات التنظيمية المختصة اللوائح الحالية ،بما في ذلك األنظمة واللوائح المتعلقة بالصحة والسالمة واألمن ،بشكل أكثر ش ّدة مما كانت
عليه في الماضي ،وربما تفرض معايير أشد في المستقبل ،أو قد تفرض غرامات وجزاءات أعلى على المخالفات من تلك المعمول بها في الوقت الحاضر،
وال تستطيع الشركة تقدير التأثير المالي المستقبلي لاللتزام بهذه اللوائح من قبلها أو تكاليف عدم االلتزام بهذه اللوائح .كما أنه من المتوقع ازدياد
التكاليف والوقت الذي تخصصه إدارة الشركة لاللتزام بالمعايير الدولية للمسؤولية المجتمعية واالستدامة في المستقبل.
وفي حاالت الخسائر في األرواح أو إصابات العمال نتيجة لعدم االلتزام بقوانين السالمة المعمول بها ،فإن ذلك قد ينتج عنه تعطل عمليات الشركة أو
التسبب في إلحاق ضرر بسمعتها ،ويمكن أن يتسبب ذلك ً
أيضا بفرض التزامات كبيرة على الشركة لقاء األضرار أو العقوبات أو التعويض الناتج عن ذلك.
كما يمكن أن تعلم وسائل اإلعالم بالحوادث الكبرى وتنشرها مما سيؤثر سل ًبا على سمعة الشركة.
وفي حال تحقق أي من هذه المخاطر ،فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-11المخاطر المتعلقة بعوامل االقتصاد الكيل والعمالت

إن أي تغيير سلبي في أحد عوامل االقتصاد الكلي أو أكثر ،مثل سعر الصرف وأسعار الفائدة والتضخم ومستويات األجور واالستثمارات األجنبية والتجارة
الدولية ،قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية (ولمزيد
من المعلومات حول السوق ،الرجاء مراجعة القسم (« )3نظرة عامة على السوق»).
تُق ّوم معامالت الشركة بما في ذلك المعامالت الخاصة بشراء اللقيم وبيع المنتجات بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي .ومع ذلك ،فإن الشركة تقدم تقاريرها
بالريال السعودي .وبحسب سياسة المملكة النقدية ،فإن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت وهو ( )1دوالر أمريكي مقابل
( )3.75ريال سعودي ،والذي لم يتغير منذ عام 1986م .وال يوجد أي ضمان باستمرار الربط بالدوالر األمريكي في المستقبل ،أو بأنه سيظل عند نفس
سعر الصرف الحالي .كما أن فك ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي أو إعادة ربطه بسعر صرف مختلف قد يترتب عليه تقلبات كبيرة وإعادة تقييم
للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -2-12المخاطر المتعلقة برقابة الجهات التنظيمية

تخضع الشركة لرقابة عدد من الجهات التنظيمية في المملكة ،بما في ذلك وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة وهيئة السوق
المالية وتداول السعودية .كما تخضع الشركة ألنظمة ولوائح دولية ،بما في ذلك أنظمة مكافحة اإلغراق وغيرها من قيود التجارة الدولية التي يتم طلبها
أو تنفيذها من قبل الدول المستوردة ،وأنظمة الجمارك وغيرها من األنظمة واللوائح البيئية ،عل ًما أن األنظمة واللوائح المطبقة في المملكة وتلك الدولية
عرضة للتغير والتعديل من وقت آلخر بدون سابق إنذار.
وينتج ع ّما سبق ذكره تكاليف عالية لاللتزام ويجعل الشركة خاضعة لعدة متطلبات مشددة وكذلك متطلبات لتقديم التقارير والبيانات ،م ّما ينتج عنه
تكاليف عالية وقيود على أعمال الشركة .ونظ ًرا لعدد المتطلبات ،فإن هذا ينتج عه ارتفاع في مخاطر اإلخالل وبالتالي فقد ال تكون الشركة ملتزمة بها
خصوصا في ظل طبيعة المتطلبات وشدتها والبيئة المتسمة بالرقابة العالية .وفي حال وجدت أي جهة تنظيمية أن الشركة غير ملتزمة
في جميع األوقات
ً
بالمتطلبات السارية عليها ،فيجوز للجهة التنظيمية ذات الصلة إيقاع عقوبات على الشركة أو إلغاء ترخيصها أو إجراء تحقيقات أو اتخاذ إجراءات أخرى
قد ينتج عنها أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-13المخاطر المتعلقة بالتغريات في األنظمة واللوائح ذات العالقة

تخضع الشركة لعدد من األنظمة واللوائح في المملكة ،بما فيها على سبيل المثال ال الحصر األنظمة المتعلقة بمجال الطاقة ،وتنظيم البتروكيماويات
وغيرها من األنظمة .كما تخضع الشركة إلى أنظمة ولوائح دولية مثل مكافحة اإلغراق والجمارك وحواجز التجارة الدولية التي يتم طلبها أو تنفيذها من
قبل الدول المستوردة وغيرها من األنظمة واللوائح البيئية ،عل ًما أن األنظمة واللوائح المطبقة في المملكة وتلك الدولية عرضة للتغير والتعديل من وقت
آلخر سوا ًء أكان ذلك بسابق إنذار أو بدونه.
على سبيل المثال ،ش ّرعت المنظمة البحرية الدولية في عام  2020م لوائح جديدة تحد من المعدالت المسموح بها للكبريت في زيت الوقود إلى نسبة
( ،)%0.50ويمثل زيت الوقود عالي الكبريت ما يقارب نسبة ( )%26من إجمالي حجم مبيعات إنتاج الشركة من النفط المكرر كما في فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2021م .وإذا لم تتمكن الشركة من تخفيض مستوى الكبريت في زيت الوقود الذي تنتجه ،فإن هذا قد ينتج عنه انخفاض في
مبيعاتها من زيت الوقود ،مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها
المستقبلية.
ونظ ًرا إلى أن الشركة مدرجة في السوق ،فإنها تخضع للمتطلبات النظامية لهيئة السوق المالية والتي تفرض على الشركات المدرجة في السوق والتي
تشمل متطلبات اإلفصاح والحوكمة وغيرها من االلتزامات المستمرة.
إن أي إخالل من الشركة في االلتزام بهذه المتطلبات المفروضة عليها يجعل الشركة عرضة لعقوبات تفرض من قبل الجهات المعنية والتي تتضمن
الغرامات وغيرها من الجزاءات مثل تعليق أو سحب الرخص أو التصاريح .ويترتب على عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية أثر سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
كما أن أي تغيير في إطار الهيكل التنظيمي في مجال عمل الشركة ،بما في ذلك عن طريق تعديل األنظمة السارية أو إصدار أنظمة جديدة ،قد ينتج
عنه تكاليف عالية لالستيفاء بالمتطلبات الجديدة أو انخفاض في هامش الربح أو صعوبات في عمليات الشركة أو إخالل الشركة بااللتزام بالمتطلبات
الجديدة .وقد يؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة وهامش ربحها أو انقطاع أعمالها بسبب الجزاءات المفروضة .وفي حال تحقق أي من هذه
المخاطر ،سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-14المخاطر المتعلقة باإلبالغ المستمر

يجب على الشركة نشر قوائمها المالية بشكل ربع سنوي وسنوي ونشر تقرير مجلس اإلدارة بشكل سنوي ،وذلك خالل المدد المحددة بموجب أنظمة هيئة
السوق المالية ،باإلضافة إلى اإلعالن عن أي معلومات جوهرية حين وقوعها .كما أن الشركة عرضة لغرامات وجزاءات في حال عدم استفيائها لمتطلبات
أنظمة هيئة السوق المالية .باإلضافة إلى العديد من اإلفصاحات الدورية وغيرها لوزارة االستثمار ووزارة الطاقة وغيرها من الجهات التنظيمية .وفي
حال إخالل الشركة بمتطلبات اإلفصاح بالشكل صحيح وكامل ودقيق ،فقد يترتب على ذلك عقوبات تُفرض من قبل الجهة التنظيمية ذات الصلة بما في
ذلك الغرامات ،وهو األمر الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها
المستقبلية.
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2 -2-15المخاطر المتعلقة بتذبذب سعر الفائدة

تتأصل مخاطر تذبذب الفائدة لدى الشركة بوجود ودائع قصيرة األجل ،وقروض من جهات تمويلية ،وقروض مع المساهمين المؤسسين خاضعة ألسعار
فائدة متغيرة وتخضع إلعادة التسعير بشكل دوري .وال يوجد الشركة في الوقت الحالي أي أنشطة تحوطية ،وبالتالي ،فإن االنخفاض في أسعار الفائدة
سيقلل من دخل الشركة من الودائع قصيرة األجل ،وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الزيادات في أسعار الفائدة من شأنها زيادة األعباء المالية على الشركة أو
زيادة في الفوائد .وهذه العوامل قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها
المستقبلية.
2 -2-16المخاطر المتعلقة بتنفيذ األحكام األجنبية والقرارات التحكيمية والمنازعات الدولية

تتعاقد الشركة مع جهات خارج المملكة (ولمزيد من التفاصيل حول العقود الجوهرية ،الرجاء مراجعة القسم (« )4-10االتفاقيات الجوهرية» من هذه
النشرة) ،وكما أنها طرف في نزاعات خارج المملكة (ولمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم (« )7-10المنازعات» من هذه النشرة).
إن جميع األحكام القضائية وقرارات التحكيم األجنبية الصادرة فيما يتعلق بالعقود الجوهرية للشركة سوف تنفذ في المملكة وفق متطلبات نظام التنفيذ
المطبق في المملكة ،ولمحاكم التنفيذ في المملكة سلطة تقديرية في رفض تنفيذ األحكام القضائية وقرارات التحكيم بنا ًء على أمور معينة بما في ذلك
مخالفتها للنظام العام.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد تضطر الشركة للترافع في محاكم خارج المملكة أو تنفيذ أحكام وقرارات صادرة في بلد معين ،بما في ذلك المملكة ،في دول
أخرى ،عل ًما بأن الدول حول العالم لديها آليات ومتطلبات تنفيذ خاصة بها وقد ال تنجح الشركة في استيفائها ،ونتيجة لذلك قد ال تتمكن الشركة من
تنفيذ أحكام صادرة لها ضد أطراف خارج المملكة.
وعليه ،سينتج عن عدم قدرة الشركة على تنفيذ األحكام القضائية أو قرارات التحكيم الجوهرية في المملكة أو خارجها بخسارة على الشركة مما سيؤثر
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-17المخاطر المتعلقة بأنظمة المنافسة

تخضع الشركة لعدد من أنظمة المنافسة والتشريعات المتعلقة بالممارسات التنافسية غير العادلة .وقد تتعرض الشركة الدعاءات أو تحقيقات أو دعاوى
قضائية حول ممارسات تنافسية غير عادلة أو أي سلوكيات مماثلة والتي تتطلب بذل جهود وتخصيص موارد إدارية ومالية كبيرة ووقت طويل للدفاع عن
الشركة .وفي حال إثبات هذه االدعاءات ،قد تكون هناك غرامات كبيرة وتعويضات ومصاريف أخرى على الشركة ،كما أن سمعة الشركة قد تتضرر مما
سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
ويهدف نظام المنافسة إلى حماية المنافسة العادلة ،وكذلك تعزيز قواعد السوق وتعزيز األسعار العادلة التي تتسم بالشفافية .وفي حال خالفت الشركة
أحكام نظام المنافسة وصدر حكم قضائي ضد الشركة فيما يتعلق بهذه المخالفة ،فقد تتعرض الشركة لغرامات كبيرة تخضع لتقدير الهيئة العامة
للمنافسة .باإلضافة إلى ذلك ،يحق للهيئة العامة للمنافسة طلب تعليق جزئي أو كلي ألنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم في حالة تكرار مخالفات الشركة.
وتتسم إجراءات المدافعة والتقاضي في مثل هذه الحاالت بطول مدتها وارتفاع تكلفتها على الشركة.
وفي حال وقوع أي من هذه المخاطر ،فقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية،
وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-18المخاطر المتعقلة باألعطال في األجهزة والمعدات أو حدوث انقطاعات غري مخطط لها

تنطوي أعمال الشركة على مخاطر تشمل تعطل األجهزة والمعدات أو توقفها ،أو تباطؤ العمليات واإلجراءات وتعثرها ،إلى جانب األداء الذي يكون دون
المستوى المتوقع من حيث اإلنتاج أو من حيث الكفاءة والفعالية .ويمكن أن تنشأ أعطال األجهزة والمعدات والمشاكل المتعلقة باألداء بسبب عدة عوامل
تشمل األخطاء البشرية أو نقص عمليات الصيانة أو االستهالك الناتج عن االستعمال العادي بمرور الوقت .ونتيجة لذلك ،تتطلب العديد من مرافق الشركة
أعمال الترميم والصيانة الدورية الشاملة المخطط لها في سبيل تجنب عمليات التوقف المفاجئ غير المخطط لها التي قد تقلل من المستوى المتوقع
لإلنتاج أو الكفاءة ،فض ً
ال عن أنها تتطلب من الشركة تكبد تكاليف ونفقات كبيرة.
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عملت مصفاة رابغ للتكرير ألكثر من  30عام وال يمكن ضمان عدم وجود أي أعطال أو توقف غير متوقع حيث إن عمليات الشركة عرضة لخطر التوقف
بسبب الحوادث والتسربات الحوادث الطبيعية والسرقة واإلخالل بالتنفيذ أو االعتماد على اآلالت والمعدات األساسية والطاقة والموارد وبرامج تقنية
المعلومات وغيرها من المخاطر الخارجة عن سيطرة الشركة .وال تضمن الشركة عدم انقطاع أعمالها أو عملياتها في حال وقوع أي من هذه المخاطر
مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
كما يُعد التوقف المفاجئ للوحدات ،بما في ذلك التمديدات والتوقفات المجدولة لألعطال الميكانيكية أو غيرها من المشاكل المتعلقة بمرافق التكرير
واإلنتاج للشركة ،من المخاطر المعتادة المرتبطة بأعمال الشركة.
بلغت حوادث التوقف المفاجئ الغير متوقع لعام 2019م عدد ( )9حوادث ،وعدد ( )109حادث لعام 2020م ،و عدد ( )79حادث لفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2021م .ونتج عن هذه الحوادث خسارة ربح متوقع على الشركة تقدر بمبلغ ( )110,000ريال سعودي لعام 2019م ،وخسارة ربح متوقع
على الشركة تقدر بمبلغ ( )190,000ريال سعودي لعام 2020م ،وخسارة ربح متوقع على الشركة تقدر بمبلغ ( )290,000ريال سعودي لفترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
وفي حال حدوث تلك األعطال الحرجة في األجهزة والمعدات ،فقد تعاني الشركة من خسائر كبيرة نتيجة لتكاليف اإلصالح وانخفاض اإليرادات خالل
ً
فضل عن تحمل دفع التعويضات المتفق عليها لألضرار أو العقوبات الجزائية األخرى والزيادة في تكاليف التأمين .وال
فترة توقف المشروع عن العمل
يمكن ضمان تغطية التأمين ،في حال وجوده ،للخسائر بصورة كافية .كما أن أي أعطال من قبيل ما تقدم سوف تزيد من معدالت التوقف اإلجباري وتقلل
من اإلنتاج بالكميات الالزمة تجار ًيا ،وقد ينتج عن أي م ّما ذكر أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها
النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
وفي حالة أعطال األجهزة والمعدات أو الحاجة الستبدالها أو صيانتها بشكل دوري ،فقد تكمن صعوبة في استبدال األجهزة والمعدات بشكل دوري في
الحاالت التي تعتمد فيها الشركة على مو ّرد وحيد أو عدد قليل من موردي األجهزة والمعدات أو في حالة إفالس الموردين .وعليه ،فقد ينتج عن ذلك
تأثير سلبي على الشركة نتيجة لعدم قدرتها على استبدال األجهزة والمعدات نظ ًرا لعدم تشغيل المجمع ،م ّما قد ينتج عنه أثر سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية .باإلضافة إلى ذلك ،في حال الحاجة الستبدال بعض األجهزة
والمعدات المهمة نظ ًرا لتعطلها أو عدم قدرتها على العمل ،فإن هذا قد يتسبب بتكبد الشركة مصاريف رأسمالية عالية ،األمر الذي قد يضطر الشركة
إلى شراء معدات وأجهزة جديدة في حال لم تكن مشمولة في فترة الضمان أو مغطاة بالتأمين.
باإلضافة إلى ما سبق ،فأن األجهزة والمعدات القديمة والجديدة في المصانع قد تحتاج بشكل دوري للتطوير ،أو الصيانة ،أو التحسين ،أو اإلصالح.
باإلضافة لذلك ،يتم إغالق مجمع بترو رابغ لفترة صيانة مط ّولة كل  5سنوات تقريباً عل ّما بأن آخر صيانة قد تمت في  1مارس 2020م لمدة  60يوم .وقد
ينتج عن كل إغالق تقليل نسبة إنتاج الشركة .وقد تواجه الشركة أخطار تعتمد على طبيعة المشاكل التي تم الكشف عنها في وقت اإلغالق والذي قد ينتج
عنه زيادة مدة الصيانة واإلغالق ،باإلضافة إلى احتمالية حدوث إغالق مفاجئ من وقت آلخر للصيانة.
وفي حال تحقق أي من هذه المخاطر المذكورة أعاله ،فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها المالي،
وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-19المخاطر المتعلقة بالحوافز الحكومية للمشاريع الصناعية

كغيرها من الشركات الصناعية في المملكة ،قد تستفيد الشركة من الحوافز الحكومية المقدمة للمشاريع الصناعية ودعم البنية التحتية ومنح األراضي
ودعم المرافق واالستثناء من بعض الرسوم وغيرها من الحوافز من وقت آلخر .وال يوجد ما يضمن استمرار هذه الحوافز ،حيث أن الحكومة قد تقرر
إيقاف بعضها أو جميعها ،م ّما قد يتسبب بزيادة التكاليف على الشركة والتأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،وعملياتها التشغيلية ،ووضعها
المالي ،وتدفقاتها النقدية ،وتوقعاتها المستقبلية.
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2-3المخاطر المرتبطة باألسهم
-3-1

2المخاطر المتعلقة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية

قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤش ًرا على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد انتهاء الطرح .وكذلك قد ال يكون سعر سهم الشركة
مستقراً وقد يتأثر بشكل كبير نتيجة التقلبات الناتجة عن ظروف السوق المتعلقة بالحقوق أو أسهم الشركة .وقد تكون هذه التقلبات ً
أيضا نتيجة للعديد
من العوامل ،والتي تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،ظروف سوق األسهم ،التغيرات التنظيمية التي قد تؤثر على قطاع البتروكيماويات والغاز الطبيعي،
التغيرات في وضع القطاع المالي ،األداء السلبي للشركة ،عدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية للشركة ،دخول منافسين جدد إلى السوق ،التغير
في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين لسوق األسهم ،أي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعملية اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.
وسيعدل سعر السهم من قبل شركة السوق السعودية ليصبح (●) ريال سعودي للسهم قبل بدء التداول في اليوم التالي للجمعية العامة غير العادية للتصويت
على زيادة رأس المال .وهذا التعديل في سعر السهم سيمل انخفاض يساوي (●) ريال سعودي لكل سهم.
وقد يؤثر بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين أو االعتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع سل ًبا على سعر أسهم الشركة في السوق ،باإلضافة
إلى ذلك ،قد ال يتمكن المساهمون من بيع أسهمهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سل ًبا على سعر األسهم.
كما أنه ليس هناك ما يضمن أن السعر السوقي لألسهم لن يكون أقل من سعر الطرح .وإذا حدث هذا األمر بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة،
فإنه ال يمكن إلغاء االكتتاب أو تعديله ،وعليه قد يتكبد المستثمرون خسائر نتيجة لذلك .وعالوة على ما تقدم ،ليس هناك ما يضمن أن المساهم سوف
يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الطرح أو يزيد عنه بعد االكتتاب في األسهم الجديدة.
2 -3-2المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية

قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل المؤثرة على أسهم الشركة .وقد يكون هذا التذبذب كبي ًرا بسبب الفرق
بين نسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة للحقوق ،مقارن ًة بنسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة لألسهم .وتقوم تداول السعودية وشركات
الوساطة بتحديث هذه النسب بشكل يومي بعد إغالق السوق ،ويعتمد سعر تداول الحقوق على سعر تداول أسهم الشركة ورؤية السوق للسعر العادل
للحقوق والتي قد تؤثر سل ًبا على سعر تداول الحقوق.
2 -3-3المخاطر المتعلقة بالبيانات والتطلعات المستقبلية

إن بعض البيانات الواردة في هذه النشرة قد تمثل تطلعات وبيانات مستقبلية وتتضمن مخاطر معروفة وأخرى مجهولة وبعض الشكوك التي تؤثر على
نتائج الشركة المالية .وتشمل هذه البيانات ،على سبيل المثال ال الحصر ،بيانات متعلقة بالوضع المالي للشركة واستراتيجية أعمالها وخططها وأهدافها
المستقبلية .إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعل ًيا وقد تختلف عما هو موجود في هذه النشرة ،إذا أن أداء الشركة وقدرتها
على التطور هي ما يحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن ألحد توقعها .إن عدم دقة هذه التطلعات والبيانات هي أحد المخاطر التي يجب على المساهمين
والمستثمرين أخذها في االعتبار .وفي حال اختالف التوقعات المستقبلية للشركة عن النتائج الفعلية ،فإن ذلك قد يؤثر على سعر السهم بشكل سلبي.
-3-4

2المخاطر المتعلقة بالتداول والمضاربة في حقوق األولوية

تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية .ويفوق نطاق التذبذب اليومي المسموح به لسعر تداول حقوق األولوية
ً
وهبوطا من سعر اإلغالق لليوم السابق) .كما توجد عالقة طردية بين سعر
ارتفاعا
نطاق التذبذب اليومي المسموح به لألسهم (والذي يتمثل في %10
ً
سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية .وعليه ستتأثر الحدود السعرية اليومية (أي نطاق التذبذب اليومي) لتداول الحقوق بالحدود السعرية اليومية لتداول
األسهم .وفي حال عدم بيع المضارب للحقوق قبل نهاية فترة التداول ،فسيكون أمام خيارين إما ممارسة هذه الحقوق باالكتتاب في األسهم الجديدة قبل
نهاية فترة االكتتاب أو عدم ممارسة ذلك .وفي أي من الحالتين ،فقد يتكبد المضارب خسارة أو انخفاض في قيمة محفظته االستثمارية .وبالتالي ،يجب
على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة عن آلية إدراج وتداول الحقوق واألسهم الجديدة وطريقة عملها ،واإللمام بجميع العوامل المؤثرة فيها ،وذلك
للتأكد من استناد أي قرار استثماري على وعي وإدراك كاملين.
2 -3-5المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب عىل حقوق األولوية وأسهم الرشكة

ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب ٍ
كاف على حقوق األولوية خالل فترة التداول ،وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية من بيع حقوق األولوية سوا ًء
بربح أو بدون ربح .كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب ٍ
كاف على أسهم الشركة من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح
المتبقي .وفي حال لم تتكتب المؤسسات االستثمارية في األسهم المتبقية بسعر أعلى من سعر الطرح أو في حال لم تكتتب على اإلطالق ،فلن يكون هناك
تعويض ٍ
كاف لتوزيعه على حاملي حقوق األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو لمستحقي كسور األسهم .وعالو ًة على ما تقدم ،ليس هناك ما يضمن
وجود طلب ٍ
كاف في السوق على األسهم الجديدة بعد بدء تداولها.
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2 -3-6المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية

إذا لم يكتتب حاملي حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة ،فستنخفض نسبة ملكيتهم في الشركة وتب ًعا لذلك نسبة التصويت المرتبطة
بأسهمهم .وفي حال رغب حامل حقوق األولوية المقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول ،فال يوجد ما يضمن بأن يكون العائد الذي
يتلقاه كاف ًيا لتعويضه عن انخفاض نسبة ملكيته في رأس مال الشركة نتيج ًة لزيادة رأس مالها .كما ال يوجد ضمان بأن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على
المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب كسور األسهم في حال لم تقم المؤسسات االستثمارية في فترة الطرح المتبقي
بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر أعلى من سعر الطرح ،وقد يكون مبلغ التعويض غير ٍ
كاف للتعويض عن انخفاض نسبة الملكية في رأس المال.
2 -3-7المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب

تبدأ فترة االكتتاب في يوم (●) (الموافق (●)) وتنتهي في يوم (●) (الموافق (●)) .ويجب على مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم اتخاذ
التدابير المناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب .إذا لم يتمكن المساهمون المستحقون والوسطاء الماليون من اتباع اإلجراءات
بشكل صحيح ،فقد يتم رفض طلب االكتتاب (انظر القسم (« )13شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب») .وإذا لم يتمكن مالكي الحقوق من ممارسة حقوقهم
بشكل صحيح قبل نهاية فترة االكتتاب ،بنا ًء على ما يملكونه من حقوق ،فال يوجد ما يضمن توزيع مبلغ تعويض على من لم يمارسوا حقوقهم باالكتتاب
في األسهم الجديدة.
ً
مستقبل
2 -3-8المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة

قد تقوم الشركة بزيادة رأس مالها في المستقبل من خالل إصدار أسهم جديدة (بعد الحصول على الموافقات النظامية بخصوص ذلك ،بما يشمل موافقة
الهيئة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين) لصالح مستثمرين جدد أو بعض المساهمين الحاليين دون غيرهم ،وهو األمر الذي قد يؤثر على
ملكية مساهمي الشركة غير المشاركين في زيادة رأس المال والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض قدرتهم التصويتية وانخفاض ربحية السهم بسبب ارتفاع
عدد األسهم.
2 -3-9المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح

يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية والشروط
الموجودة في اتفاقيات التمويل التي قد تحد هذه القدرة واحتياطات الشركة القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية
العامة وغيرها من العوامل .وقد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد
أكبر من األسهم نتيج ًة لزيادة رأس مالها ،مما قد يؤثر ً
أيضا على السعر السوقي لألسهم .وال تضمن الشركة توزيع أية أرباح على حاملي األسهم ،كما ال
تضمن قيمة المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة (إن وجد) ،ويخضع توزيع األرباح لقيود وشروط معينة ينص عليها النظام األساسي للشركة واألنظمة
والتعليمات ذات العالقة.
2 -3-10المخاطر المتعلقة بضعف وعي المساهمني بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية

قامت الهيئة في عام 2013م ،بالتعاون مع تداول السعودية ،بتطوير آلية جديدة لطرح ،وتسجيل ،وتداول الحقوق كأوراق مالية تسمح للمساهمين المقيدين
باالكتتاب ،أو بيع حقوقهم كل ًيا أو جزئ ًيا ،أو شراء أو التداول في حقوق ،وذلك خالل فترة تداول الحقوق .هذه اآللية الجديدة تسمح للمستثمرين (من غير
المساهمين) بشراء الحقوق من المساهمين المستحقين خالل فترة تداول الحقوق .على الرغم من قيام الهيئة وتداول السعودية بنشر مواد توعوية وورشات
عمل خاصة لتعريف المستثمرين على حقوق األولوية وطريقة رفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية وكيفية االشتراك والتداول وغيرها،
فإنه قد يصعب على بعض المساهمين والمستثمرين فهم آلية تداول حقوق األولوية وخاصة طريقة احتساب السعر النهائي ،مما قد يفوت الفرصة على
المساهمين التخاذ قرار مناسب في الوقت المناسب .وتجدر اإلشارة إلى أن المستثمر الذي يقوم بشراء حق وثم ال يكتتب باألسهم قد يخسر كامل استثماره
الذي دفعه مقابل الحق في حال اكتتاب المستثمرين المؤسسيين في األسهم الجديدة خالل فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.
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3.نظرة عامة عىل السوق
3-1نظرة عامة عىل االقتصاد الكيل
في أعقاب تباطؤ النمو االقتصادي العالمي خالل الفترة  ،2019-2018انكمش االقتصاد العالمي بشدة غير مسبوقة في عام  2020مع انتشار جائحة
كوفيد .19-وفي حين انخفض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة  3.6في المائة ،إال أن معظم الضرر حدث في الجزء األول من عام  ،2020وكان
هناك انتعاش قوي في معظم المناطق بحلول الجزء األخير من العام .وقد شهد العامان الماضيان وفيات بسبب كوفيد 19-في جميع أنحاء العالم حيث
استمرت المتحورات الجديدة في االنتشار ،غير أن التدابير المتخذة بشأن االحتواء واالنتشار الناجح للقاحات في الدول المتقدمة والنامية أدى إلى تقليل
المخاطر على كبار السن ،وعمدت العديد من المناطق إلى رفع القيود خالل صيف  2021مع تراجع عدد الحاالت المصابة .ولم يتضح بعد ما إذا كان
االرتفاع الحاصل خالل موسم الشتاء في أعداد الحاالت المصابة في أجزاء من أوروبا سيتحول إلى زيادة مفرطة في عدد الوفيات مما قد يسفر عن
إثارة الدعوات لتجديد اإلغالق.
كان آلثار تدابير االحتواء تأثير سريع وعميق على الطلب على وقود النقل ،مما أدى إلى انهيار أسعار النفط الخام ،وما صاحب ذلك من تأثير اقتصادي
بشكل كامل ،وتتجه اآلن إلى تسجيل معدل أعلى من المتوسطات األخيرة قبل ظهور
على الدول المصدرة للطاقة .ومع ذلك ،فقد انتعشت أسعار النفط
ٍ
كوفيد .19-ومن المتوقع أن تستمر مستويات األسعار هذه ،فبينما وافق تحالف أوبك بلس على زيادة اإلنتاج ،يُتوقع استمرار العمل على إدارة التوريد حتى
نهاية عام .2022
تم تحديد خطط تمويل التعافي الحكومية على نطاق أعلى من التوقعات ،وذلك بقيادة الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي .وتعتبر المحاوالت التي يبذلها
الرئيس بايدن لسن خطط تعافي بمليارات الدوالرات ،والتي ستمنح األولوية لالستثمار الهائل في البنية التحتية ،في مراحلها األولى ،مصحوبة بإعفاءات
ضريبية للعائالت ومجموعة أخرى من التدابير التي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التوظيف واإلنفاق ،بيد أن هذه الجهود تواجه اعتراضات متعددة،
بما فيها اعتراضات من جانب حزبه .وفي هذا الصدد ،اقترح االتحاد األوروبي خطط إنفاق أكثر تواض ًعا للتعافي والصمود بقيمة  800مليون يورو ،لكنه
ال يزال متأث ًرا بجائحة كوفيد ،19-مع بقاء عمليات اإلغالق النهج الذي تتبعه المنطقة خالل شتاء عام  .2021وتركز الخطط على اإلصالحات لتمكين
الصناعة واالقتصاد في الدول األعضاء من االستجابة للظروف المتغيرة .ومن المتوقع تحقيق بعض الفوائد االقتصادية الفورية ،لكن التركيز اآلن ينصب
على التحسين على المدى الطويل .وفي غضون ذلك ،تواصل الصين العمل على زيادة االكتفاء الذاتي ،بينما تحاول ً
أيضا إدارة خفض خاضع للسيطرة
لمستويات الديون في قطاع العقارات.
واألهم من ذلك ،ال يُسمع عن التقشف إال اليسير بهدف تسهيل تخفيض الديون الحكومية .وقد عاد النشاط االقتصادي إلى طبيعته فعل ًيا في معظم البلدان
النامية ،وتعكس تكاليف النفط والشحن المرتفعة عام نمو قوي نسب ًيا في .2021
بينما يتحرك العالم بحذر نحو التعافي على المدى القصير  -من حيث النمو االقتصادي واستهالك النفط  -يواجه سوق المنتجات المكررة توقعات غير
بشكل متزايد .وسيتأثر الطلب على النفط بمجموعة من التطورات التكنولوجية المهمة في مجاالت كفاءة الطاقة وكفاءة وقود
الطويل
مؤكدة على المدى
ٍ
ٍ
المركبات والمركبات الكهربائية وأنواع الوقود البديلة/الطاقة المتجددة ،والسياسات الحكومية ،واللوائح البيئية .ويمكن أن تؤدي الكيفية التي تتطور بها
هذه التأثيرات المتنوعة والمترابطة إلى إحداث تغييرات كبيرة على توقعات العرض/الطلب على المنتجات المكررة وهوامش التكرير واالستثمارات .وعلى
وجه الخصوص ،يلوح في األفق ضغوط تنظيمية كبيرة للغاية على الطلب طويل المدى على النفط حيث تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم الحاجة
الملحة لتنفيذ التخفيضات في انبعاثات الكربون الالزمة للحفاظ على درجات الحرارة في حدود  1.5درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وهو
المعدل الذي نص عليه اتفاق باريس .2015
في الفترة التي تسبق المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ( ،)COP26الذي ُعقد بمدينة غالسكو في نوفمبر
بشكل كبير ،مع وجود تطورات ملحوظة بما يشمل ما يلي:
 ،2021تسارعت وتيرة تحديد األهداف السياسية والصناعية لخفض االنبعاثات
ٍ
•عزز االتحاد األوروبي أهدافه المتعلقة بإزالة الكربون بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام  ،2050بما في ذلك رفع األهداف
متوسطة المدى ،ورفع أهداف الوقود الحيوي بموجب توجيه الطاقة المتجددة الثاني ( ،)RED IIوتشديد معايير انبعاثات المركبات وإدخال
برنامج متدرج الستخدام وقود الطائرات المستدام الملزم به ،كل ذلك تحت رعاية برنامج «.»Fit for 55
•خارج االتحاد األوروبي ،قامت خمس دول  -المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وكندا ونيوزيلندا  -بالنص على تحقيق الهدف الصافي
الصفري بحلول عام  2050في القانون ،في حين أن  35دولة قامت بتقديم هدف الصافي الصفري في مقترحات السياسة أو أنها بصدد النص
على هذه األهداف في القانون ،وأفادت التقارير أن  68دولة أخرى تناقش أهدا ًفا مماثلة.
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طموحا لرؤية ذروة االنبعاثات بحلول عام  2030والوصول إلى الصافي
•حددت الصين ،وهي من بين أكبر الدول المسببة لالنبعاثات في العالم،
ً
الصفري بحلول عام  ،2060وذلك وف ًقا لما صرح به الرئيس شي جين بينغ ،ورغم هذا لم يتم النص على ذلك بَعد في التشريع؛ وضعت الواليات
المتحدة خطة لخفض االنبعاثات بنسبة  55-50في المائة بحلول عام  2030والوصول إلى الصافي الصفري بحلول عام  ،2050مع االلتزام
بأن نصف مبيعات السيارات الجديدة ستكون كهربائية بحلول عام 2030؛ في اآلونة األخيرة ،أعلنت الهند هدف تحقيق الصافي الصفري في
عام .2070
•على مستوى الصناعة ،التزم قطاع الطيران العالمي بوضع حد أقصى النبعاثاته عند مستويات عام  ،2019بهدف السماح «بنمو محايد
للكربون» ،وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام  ،2050وذلك في بادئ األمر من خالل خطة تعويض عالمية (خطة التعويض عن الكربون
وخفضه في مجال الطيران الدولي ،أو كورسيا) .وزاد االتحاد الدولي للنقل الجوي هدفه لعام  2050إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري ،من
انخفاض سابق بنسبة  50في المائة ،في أكتوبر .2021
•التزمت صناعة النقل البحري العالمية بخفض إجمالي انبعاثاتها بنسبة  50في المائة بحلول عام  ،2050ويذكر إنها تفكر في زيادة هذا الطموح
إلى مستوى يبلغ الصافي الصفري خالل نفس اإلطار الزمني.
كان من المتوقع أن يؤدي المؤتمر السادس والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ إلى طرح مزيد من المبادرات ،ولكن لم يتضح
بعد ما إذا كانت االتفاقات المتواضعة نسب ًيا ستؤدي إلى خطوات ملموسة لتحقيق هذه األهداف ،حيث تم تخفيف القيود المخطط لها على استخدام
إنتاجا قياس ًيا من الفحم في األشهر األخيرة ،حيث بدأ انقطاع التيار الكهربائي ،بسبب ارتفاع أسعار الغاز ،في
الفحم في البيان الختامي .وشهدت الصين
ً
التأثير على النشاط االقتصادي ،وليس لديها رغبة كبيرة في االندفاع نحو التخلي عن الوقود.
على الرغم من هذا النقص النسبي في التقدم المحرز ،من الواضح أن البيئة التنظيمية العالمية لسوق المنتجات المكررة في خضم تغيير هيكلي كبير
للغاية ،والذي من المتوقع أن يؤدي إلى ضغط سلبي مستدام على االستهالك خالل العقود القادمة.
بشكل أكبر مما كانت عليه في
في ظل هذه الخلفية ،تميل التوقعات المتعلقة بالنقطة التي يصل فيها استهالك المنتجات المكررة إلى الذروة إلى التباين
ٍ
السنوات السابقة .على سبيل المثال ،يُظهر سيناريوهان من السيناريوهات الثالثة التي وضعتها شركة بي بي بشأن التوقعات السنوية للطاقة لعام 2020
أن الطلب قد بلغ ذروته عام ( 2019مع استقرار االستهالك في الفترة األولى من عام  2020لحالة «العمل كالمعتاد» المتبقية) .من ناحية أخرى ،تتوقع
بشكل عام لبعض الوقت بعد
أوبك في تقريرها بشأن آفاق النفط العالمية لعام  2021أن يبلغ الطلب ذروته بين عامي  2035و ،2040على أن يظل ثابتًا
ٍ
ذلك .وعلى النقيض من ذلك ،فإن توقعات التغييرات الضرورية للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية ضمن مستوى  1.5درجة «اآلمن» المحدد من
ً
انخفاضا أكبر بكثير في الطلب على النفط؛ تفترض وثيقة إزالة الكربون الرئيسية الصادرة عن
قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تتوخى
الوكالة الدولية للطاقة «الوصول بصافي االنبعاثات إلى الصفر بحلول عام  :2050خارطة طريق لقطاع الطاقة العالمي» تفترض أن الطلب على النفط
بلغ ذروته في عام  2019وبانخفاض بنسبة  75في المائة تقري ًبا بين عامي  2020و ،2050من حوالي  88مليون برميل يوم ًيا إلى  24مليون برميل يوم ًيا.
في بداية اندالع كوفيد ،19-أثر الطلب على البتروكيماويات بالسلب في قطاعات مثل البناء وبخاصة في قطاع السيارات ،لكنه كان قو ًيا للغاية في قطاع
بشكل مباشر من اإلغالق القسري للمطاعم واالتجاه السريع نحو خدمات التوصيل عبر اإلنترنت ونحو ذلك .وكانت
تغليف المواد الغذائية الذي استفاد
ٍ
البولي أوليفينات أكثر مرونة بكثير من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2020حيث أثبتت األسعار قوتها الشديدة في األسواق الغربية في عام 2021
حيث لم تتمكن مصادر العرض الفوري التنافسي القادم من آسيا من اختراق السوق بسبب القيود اللوجستية التي أثرت على التجارة في أعماق البحار.
ظلت أسواق البتروكيماويات في الواليات المتحدة وأوروبا شديدة المنافسة حتى عام  ،2021وقد تسبب استمرار ثبات الطلب القوي في ارتفاع المنافسة
داخل السوق في مواجهة حاالت نقص المعروض .وساعد انتعاش نشاط المصانع مع تخفيف القيود على تعزيز المتطلبات في جميع المجاالت للمنتجات
الكيميائية والبوليمرية .كما ظل الطلب على البتروكيماويات المرتبطة بالمستهلكين قو ًيا ،مع استمرار الخلل في الشبكات اللوجستية العالمية وما يصاحب
ذلك من ارتفاع أسعار الشحن ،مما أدى إلى عرقلة الواردات من المواد المتنافسة من أعالي البحار ،األمر الذي تسبب في وجود مستويات جذابة للغاية
لتسعير المنتجات الكيميائية والبوليمرية.
على المدى الطويل ،قد يبدو «االقتصاد األخضر» مرة أخرى وسيلة جذابة لخلق فرص العمل وخفض واردات النفط الخام في البلدان متقدمة النمو ،وقد
تعود إعادة التدوير بعد ذلك كتأثير سلبي قابل للقياس على الطلب على منتجات البولي أوليفينات البكر .مما ال شك فيه أن جائحة كوفيد 19-قد قللت
من الصورة العامة السلبية الشديدة فيما يتعلق بالمواد البالستيكية والتي هيمنت على وسائل اإلعالم خالل عامي  2018و ،2019كما أدى الدور اإليجابي
للمواد البالستيكية في النظافة والرعاية الصحية إلى تقليل الصخب نحو فرض ضرائب إضافية على استخدامها.
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3-2ديناميكيات سوق النفط الخام
ً
انخفاضا في الطلب على المنتجات المكررة في معظم األسواق العالمية ،نتيجة لجائحة كوفيد 19-المستمرة .تشير التقديرات إلى أن
شهد عام 2020
االستهالك المجمع لغاز البترول المسال والنافثا والبنزين (الجازولين) والديزل/زيت الغاز والكيروسين وزيت الوقود قد انخفض بما يزيد عن  400مليون
طن (حوالي عشرة بالمائة) في عام  .2019وعلى سبيل المقارنة ،أدت األزمة االقتصادية العالمية لعام  2008إلى انخفاض الطلب بما يزيد قلي ً
ال عن
بشكل خاص ج ّراء القيود المفروضة على التنقل الشخصي في األسواق المتعاقبة مع انتشار الجائحة؛ انخفض
 .%2وقد تضرر وقود نقل الركاب بشدة
ٍ
استهالك البنزين (الجازولين) ووقود الطائرات بنحو  150مليون طن ( 14في المائة) و 145مليون طن ( 40في المائة) على التوالي .وكان الطلب على وقود
الديزل/زيت الغاز أقل تأث ًرا ،وتشير التقديرات إلى انخفاضه بنسبة  3.5في المائة ،وذلك بفضل التقليل النسبي من اضطراب الحركة التجارية .وفي
أساسا إلى تنفيذ ،بد ًءا من شهر يناير ،القيود العالمية الجديدة
الوقت نفسه ،انخفض استخدام زيت الوقود بنسبة  11في المائة ،ويرجع الفضل في ذلك
ً
المفروضة من جانب المنظمة البحرية الدولية على محتوى الكبريت في وقود الشحن (قواعد المنظمة البحرية الدولية لعام .)2020
بشكل عام،
اعتبا ًرا من أواخر عام  ،2021ال تزال التداعيات األوسع للجائحة والتطورات المرتبطة بها تلقي بصداها في سوق المنتجات المكررة العالمية.
ٍ
تشير التقديرات إلى أن الطلب على المنتجات النفطية قد شهد مستويات متفاوتة من االنتعاش حسب المنطقة خالل عام  ،2021حيث انتشرت متحورات
كوفيد 19-المتتالية في جميع أنحاء العالم .وفي اآلونة األخيرة ،ظهر متحور أوميكرون في إفريقيا والغرب ،بينما واصل متحور دلتا انتشاره في آسيا ،مما
عوض أثر انتعاش المنطقة في وقت سابق من المتحورات السابقة ووقف تعافي الطلب العالمي في الربع الثالث من عام  .2021من المتوقع حال ًيا أن يظل
إجمالي الطلب على المنتجات النفطية دون مستويات عام  2019بنحو خمسة بالمائة في عام  ،2021قبل أن يتعافى إلى مستويات عام  2019تقري ًبا في
عام  .2022ومع ذلك ،قد تظل بعض المنتجات كاسدة لفترة أطول ،وعلى األخص وقود الطائرات ،حيث يوجد بعض أوجه عدم اليقين بشأن متى سيتعافى
الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة.
بشكل سريع في النصف األول من عام  ،2020وتفاقم
بشكل مفاجئ في جميع أنحاء العالم ،انخفضت أسعار جميع المنتجات المكررة
مع توقف الطلب
ٍ
ٍ
هذا االنخفاض بسبب االنخفاضات المفاجئة الحاصلة في أسعار النفط الخام الناتجة عن عدم التوافق الواضح لتحالف أوبك بلس الذي حافظ على
تماسك سياسة إمدادات النفط الخام بين أوبك وروسيا في السابق .وقوبل رفض روسيا لخفض إمداداتها تماش ًيا مع تخفيضات أوبك استجابة لبداية
الجائحة بخصم كبير في األسعار من قبل المملكة العربية السعودية ،مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في سنوات عديدة.
وانخفضت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في أبريل  2020عند أقل من  20دوال ًرا أمريك ًيا للبرميل ،في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس
الوسيط مؤقتًا إلى المنطقة السلبية ،حيث دفعت قدرة التخزين االحتياطية المتناقصة منتجي الواليات المتحدة لفترة وجيزة إلى الدفع للمستهلكين من
أجل أخذ إنتاجهم .وتم حل الخالف السعودي الروسي في شهر أبريل ،مما أدى إلى التزام أوبك بلس بتخفيضات إنتاجية كبيرة للغاية ( 9.7مليون برميل
في اليوم) ،وهو ما يصل إلى حوالي عشرة بالمائة من اإلنتاج العالمي .وكانت مجموعة المنتجين حذرة فيما يتعلق بتخفيف هذه التخفيضات خالل الفترة
المتبقية من عام  ،2020والتراجع إلى  7.7مليون برميل في اليوم ث ّم إلى  7.2مليون برميل في اليوم بحلول بداية عام  ،2021وذلك من أجل عدم عرقلة
االنتعاش االقتصادي الهش .ومع ذلك ،نظ ًرا ألن بعض االقتصادات ،ال سيما في آسيا ،والتي خرجت من الموجة األولى من الوباء ،دعمت قيود العرض
المفروضة من جانب أوبك بلس انتعاش أسعار النفط الخام والمنتجات خالل النصف الثاني من عام  .2020فمن حوالي  18دوال ًرا أمريك ًيا للبرميل في
أبريل ،أنهى خام برنت العام التعامالت بسعر  50دوال ًرا أمريك ًيا للبرميل تقري ًبا.
شهد عام  2021استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات بشكل مطرد ،حيث وصل سعر خام برنت إلى حوالي  75دوال ًرا أمريك ًيا للبرميل في
مدفوعا باالنتعاش االقتصادي المستمر بعد
شهر يوليو ،واستقر عند  84دوال ًرا أمريك ًيا للبرميل في شهر أكتوبر .كان هذا االتجاه التصاعدي المستمر
ً
الجائحة في العديد من المناطق ،إلى جانب استمرار نقص العرض .خففت أوبك بلس تدريج ًيا تخفيضات اإلنتاج خالل العام؛ ففي يوليو  ،2021وافقت
المجموعة على زيادة اإلمدادات بمقدار  400ألف برميل يوم ًيا شهر ًيا حتى فبراير  ،2022وبمقدار  432ألف برميل يوم ًيا كل شهر بعد ذلك حتى يتم
عكس جميع التخفيضات التي اقرت في أبريل  .2020ومع ذلك ،وفي إطار االنتعاش االقتصادي المستمر ،وتأثر اإلنتاج األمريكي باألعاصير ،واالرتفاع
بشكل متزايد .في أكتوبر ،قاوم تحالف
الحاد الحاصل في أسعار الغاز الذي شجع على التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة ،فاق الطلب العرض
ٍ
ً
ضغوطا إلضافة أكثر من الزيادة المخطط لها البالغة  400ألف برميل يوم ًيا ،مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ذروة جديدة عند 84
أوبك بلس
دوال ًرا أمريك ًيا للبرميل.
على الرغم من ارتفاع األسعار الذي شهدناه في عام  ،2021سيستمر تأثير جائحة كوفيد 19-واآلثار االقتصادية المرتبطة به في السوق العالمية ملموسا
لفترة من الزمن .وعليه ،تعتبر وستظل توقعات اسعار المنتجات المكررة وربحيتها غير مؤكدة إلى ٍ
حد ما على المدى القصير وحتى المدى المتوسط.
على المدى القصير ،من المتوقع أن تظل األسعار مدعومة عند مستوى مرتفع حتى نهاية عام  ،2021ما لم تزد أوبك بلس من حجم إضافات التوريد
المخطط لها .ومع ذلك ،من الممكن ً
أيضا أن تتأثر بيئة األسعار المرتفعة الحالية بعوامل أخرى مثل تجدد التقلبات في عدوى كوفيد 19-خالل فصل
الشتاء ،أو إمكانية تأثير ارتفاع أسعار الغاز على النشاط االقتصادي (تعتبر العمليات الصناعية الثقيلة على وجه الخصوص معرضة لتكاليف الطاقة
المتصاعدة) .وعلى خالف ما حدث في حاالت انتعاش النفط الخام السابقة ،ظل نشاط التنقيب حتى اآلن ،وال سيما في المناطق الصخرية ،متواض ًعا
للغاية حيث يركز المنتجون على إعادة األموال النقدية إلى المساهمين.

32

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية 2022 -
شـركـة رابــغ للتـكـريـر والبـتـروكيـمـاويـات

3-3التطورات التنظيمية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية
تقدم المملكة العربية السعودية على مدار التاريخ منتجات الطاقة بغرض االستهالك المحلي بتخفيضات كبيرة مقارنة باألسعار العالمية ،بسبب مواردها
الهائلة من النفط والغاز وأسعار النفط الخام المرتفعة نسب ًيا ،مما أدى إلى ارتفاع اإليرادات المتأتية من صادرات النفط .وبالتالي ،كانت األسعار المحلية
للديزل والبنزين (الجازولين) وزيت الوقود المتبقي والغاز الطبيعي واإليثان ،من بين منتجات أخرى ،من بين أدنى األسعار وف ًقا للمعايير العالمية .وقد
ساعد ذلك في تعزيز االستهالك المحلي للوقود والقدرة التنافسية لصناعة البتروكيماويات المحلية.
بشكل كبير ،مما أدى إلى ارتفاع
ومع ذلك ،فقد أدى انخفاض أسعار النفط في عام  2014إلى انخفاض اإليرادات الحكومية المتأتية من صادرات النفط
ٍ
عجز الميزانية في المملكة العربية السعودية .واستجابة لذلك ،سارعت المملكة في إصالحاتها المالية للتخفيف من عجز ميزانيتها .والجدير بالذكر أن هذه
اإلصالحات تضمنت خفض دعم الطاقة ،مع اإلعالن عن الزيادات األولى في أسعار الوقود في ديسمبر  2015للغاز الطبيعي واإليثان والبنزين (الجازولين)
والديزل والكيروسين .وارتفعت أسعار البنزين (الجازولين) والديزل بنسبة  50في المائة على األقل ،لكنها ظلت أقل بكثير من المستويات العالمية.
إدرا ًكا للحاجة إلى إجراء مزيد من اإلصالحات المالية للحفاظ على ميزانية متوازنة وسط بيئة أسعار النفط المتقلبة والمستويات الحالية للنفقات
الحكومية ،وبهدف دعم برنامج رؤية  ،2030أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج تحقيق التوازن المالي  .)FBP( 2020وأعلنت المملكة العربية
السعودية ،كجزء من برنامج تحقيق التوازن المالي ،عن خطط لمواصلة خفض الدعم الحكومي للطاقة من خالل زيادة أسعار الطاقة المحلية تدريج ًيا
سع ًيا نحو التكافؤ مع األسعار الدولية بحلول عام  .2020ومع ذلك ،وبعد تراجع النمو االقتصادي في عام  2017ولضمان نمو أكثر استدامة على المدى
الطويل بما يتماشى مع رؤية  ،2030أخرت المملكة العربية السعودية الجدول الزمني لتحقيق التوازن في الميزانية بل غيرت مرة أخرى الزيادات في أسعار
البنزين (الجازولين) اعتبا ًرا من يونيو  .2021ويتمثل فهم شركة نكسانت الستشارات الطاقة والكيماويات (نكسانتيكا) في أن أحدث خارطة طريق تحدد
زيادة تدريجية في أسعار منتجات الطاقة إلى المستويات الدولية بحلول عام .2025
ومع زيادة أسعار الوقود تدريج ًيا حتى عام  ،2025وتقديم الحكومة برامج لتخفيف العبء على األسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتأكد من أن
أي تدابير إلصالح الدعم ال تضغط على النمو االقتصادي ،تتوقع نكسانتيكا أال يكون ألسعار الوقود في المستقبل سوى تأثير ضئيل على الطلب على
المنتجات المكررة في البالد .وال يُتوقع أن تتأثر هوامش الربح اإلجمالية لشركة بترورابغ من مبيعات المنتجات المكررة بأسعار الوقود المستقبلية في
المملكة العربية السعودية نظ ًرا لكون المنتجات المكررة التي تنتجها بترورابغ يتم تسويقها من قبل أرامكو السعودية بموجب اتفاقية شراء طويلة األجل
والتي تحدد أسعارها باستخدام الصيغ التي تعكس القيمة الصافية للمنتجات استنا ًدا إلى األسعار المرجعية الدولية.
من المتوقع أن ترتفع أسعار اإليثان المحلية عن المستويات الحالية البالغة  1.75دوال ًرا أمريك ًيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على مدى السنوات
القليلة القادمة تماش ًيا مع خارطة الطريق المنصوص عليها في برنامج تحقيق التوازن المالي .وينص عقد بترورابغ الخاص بتوريد اإليثان المبرم مع
أرامكو السعودية على توريد اإليثان بتكلفة ثابتة وبمتوسط سعر شراء أقرب إلى أسعار اإليثان المحلية .وتتوقع نكسانتيكا استمرار القدرة التنافسية في
إنتاج بترورابغ لإليثيلين على المدى المتوسط.
3-4مقدمة عن قطاعي التكرير والبرتوكيماويات
بشكل عام لتصنيع مجموعة من المنتجات في وقت واحد من النفط الخام .وتشمل هذه المنتجات البنزين (الجازولين) والديزل،
يتم تشغيل مصافي النفط
ٍ
جن ًبا إلى جنب مع غاز البترول المسال والنافثا ووقود الطائرات والكيروسين وزيت الوقود ،إضافة إلى مجموعة من المنتجات األخرى مثل األسفلت وزيوت
التشحيم ،والتي تستخدم في العديد من الصناعات .وبنا ًء على ذلك ،تتأثر ربحية المصفاة بشدة بالعائدات المحددة للمنتجات المكررة ،والتي يتم تحديدها
من خالل جودة المواد األولية وتكوين المصفاة وتكنولوجيا العمليات التصنيعية .وتعمل أبسط تكوينات المصفاة على معالجة النفط الخام إلى الحد األدنى
وتنتج نسبة عالية من المنتجات المكررة ذات القيمة المنخفضة والثقيلة ،مما يوفر هوامش ربح قليلة .من ناحية أخرى ،تتضمن مصافي التكرير المعقدة
الحديثة العديد من عمليات الترقية المرنة ،مما يسمح لها بتعظيم عائد المنتجات ذات القيمة األعلى وزيادة الهوامش .واختار عدد كبير من المصافي
الجديدة والقائمة مؤخ ًرا دمج منشآتها والتكامل مع مصانع لديها القدرة على إنتاج بتروكيماويات عالية القيمة لالستفادة من نمو الطلب القوي.
تشتمل المواد األولية الرئيسية إلنتاج البتروكيماويات على النافثا المشتق من تكرير النفط الخام ،وكذلك المواد األولية القائمة على الغاز مثل اإليثان.
ويتم تحويل هذه المواد األولية إلى أوليفينات (مثل اإليثيلين) والمواد العطرية (مثل الزايلين) ،والتي يتم استخدامها بعد ذلك كوحدات بناء إلنتاج مشتقات
متنوعة ذات استخدامات نهائية مهمة .فعلى سبيل المثال ،يتم استخدام اإليثيلين إلنتاج البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة ( )LLDPEلالستخدامات
النهائية في التغليف البالستيكي ،بينما يتم استهالك مادة الزايلين في تصنيع بارا زيلين لالستخدامات النهائية في األقمشة االستهالكية .كما يستفيد
إنتاج البتروكيماويات من التكامل مع المواد األولية والمواد الوسيطة والمشتقات على طول سلسلة القيمة ،بسبب التوفير في التكاليف وتحقيق أوجه التآزر.
تتواجد في بترورابغ كل خطوة من مراحل سلسلة القيمة من تكرير النفط الخام إلى إنتاج البتروكيماويات األساسية والمواد األولية ،وأخيراً إنتاج
البوليمرات .ولقد زادت مرحلتها الثانية من تكاملها مع إنتاج البتروكيماويات من خالل استخدام مادة خام النافثا ،التي كانت تُصدر ساب ًقا ،وإضافة المزيد
من البتروكيماويات إلى مزيج منتجاتها .تمتلك بترورابغ أكبر تكامل مع إنتاج البتروكيماويات في أي مصفاة تكرير في المملكة العربية السعودية.
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	  (3-1):لكشلامخطط عمليات التصنيع المبسط ببرتورابغ
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3-5نظرة عامة عىل قطاع التكرير
-5-1

3الدوافع العالمية والمحلية الرئيسية

يتم دعم الطلب على المنتجات البترولية المكررة من خالل الزيادة في متطلبات الطاقة العالمية ،بشكل أساسي من النقل وتوليد الطاقة والقطاعات
السكنية ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات الرئيسية مثل البنزين (الجازولين) والديزل/زيت الغاز والكيروسين وغاز البترول المسال .تحفز
قطاعات مثل الطيران والشحن على زيادة الطلب على وقود الطائرات وزيت الغاز وزيت الوقود المتبقي .تستخدم منتجات مثل غاز البترول المسال والنافثا
كمواد أولية للبتروكيماويات .ونظ ًرا ألهمية هذه القطاعات في الحياة اليومية ،وعدم وجود بدائل مجدية واقتصادية في العديد من االستخدامات ،تعد
ً
ارتباطا وثي ًقا بالنمو االقتصادي العالمي والنمو السكاني.
المنتجات البترولية مكو ًنا أساس ًيا لالقتصاد ويرتبط الطلب
سيظل تأثير الوباء على سوق المنتجات المكررة موجو ًدا لبعض الوقت .تميل النافثا وديزل الطرق وزيت الوقود إلى أن تكون األقل تأث ًرا بالقيود المفروضة
على الحركة ،مع استمرار إنتاج البتروكيماويات ،واستمرار نقل البضائع وتسليمها في جميع األنحاء (على الرغم من القيود اللوجستية نظ ًرا إلغالق الموانئ
بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين والتأخر في التسليم إلى السوق األمريكية بسبب ازدحام الموانئ) .تأثر الطلب على البنزين(الجازولين) بشدة
نظ ًرا إلجراءات اإلغالق ولكنه مال ً
أيضا إلى االنتعاش بقوة أينما خففت هذه القيود .يستمر سوق السيارات الجديدة في التطور ،حيث شهدت السيارات
الكهربائية ،وال سيما تسال ،مبيعات قوية نسب ًيا خالل هذه الفترة .وفي الوقت نفسه ،عانت السيارات ذات المحركات التقليدية من مشاكل متعددة في
سالسل التوريد المعقدة الخاصة بها ،والتي تسببت في تأخيرات كبير في تسليم طرازات محركات االحتراق .وعلى المدى الطويل ،سيؤثر تغلغل السيارات
الكهربائية المتزايد على الطلب على البنزين (الجازولين) في تلك األسواق في ظل وجود البنية األساسية الستخدام السيارات الكهربائية على نطاق واسع.
لقد تأثر السفر الجوي تأث ًرا كبي ًرا ،وسيستغرق وقتًا أطول للتعافي من المنتجات األخرى ،مما يترتب على ذلك من انتعاش بطئ ومطول في الطلب على
وقود الطائرات الذي قد ال يستعيد اتجاهات النمو السابقة على المدى المتوسط.
مدفوعا بالطلب القوي على البنزين (الجازولين) في المناطق النامية مثل آسيا والشرق األوسط،
ومن المتوقع أن يتعافى نمو الطلب العالمي على النفط،
ً
ّ
المقطرة بسبب لوائح وقود السفن الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية ( ،)IMOوالطلب القوي على غاز البترول المسال والنافثا
والطلب القوي على المواد
كمواد أولية للبتروكيماويات نظ ًرا للنمو في استهالك البوليمر العالمي .وعلى المدى الطويل ،من المتوقع أن يؤدي مزيج من التطورات التكنولوجية الهامة
في مجاالت كفاءة الطاقة وكفاءة وقود السيارات والسيارات الكهربائية وأنواع الوقود البديلة/الطاقة المتجددة والسياسات الحكومية واللوائح البيئية إلى
زيادة الطلب العالمي على النفط ثم انخفاضه.
وال يزال توقيت الذروة في الطلب العالمي على النفط خاض ًعا لشكوك كبيرة تحيط بالعوامل المذكورة أعاله ،ولكن ال تتوقع نكسانتيكا أن يبلغ االستهالك
ذروته إال بعد عام  .2030بينما من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على الوقود ذروته في نهاية المطاف ،فمن المتوقع أن يظل نمو الطلب على
البتروكيماويات قوياً وأن يعزز من االستهالك العالمي للنفط ،مدفوعاً بالمناطق النامية مثل آسيا وإفريقيا والشرق األوسط .ومن غير المتوقع أن يبلغ
الطلب على الوقود في الشرق األوسط ذروته بمجرد وصول الطلب العالمي على الوقود ذروته ،حيث تستمر مستويات ملكية السيارات المتزايدة ،والطلب
المتزايد على الطيران ،والقطاعات التجارية والصناعية القوية في دفع االستهالك اإلقليمي.
تخدم بترورابغ بشكل رئيسي أسواق المنتجات المكررة في المملكة العربية السعودية ،وبالتالي فهي غير معرضة للعوامل التي تؤثر على الطلب العالمي
على النفط بنفس القدر مثل العديد من المصافي العالمية .وباإلضافة إلى ذلك ،تتمركز بترورابغ ،مع توسعة المرحلة الثانية ،في وضع جيد لالستفادة
من نمو الطلب القوي على البتروكيماويات من االقتصادات النامية سريعة النمو في آسيا والشرق األوسط وأفريقيا.
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	  (3-2):لكشلادوافع الطلب عىل المنتجات المكررة

تتأثر القدرة التنافسية لمصنع التكرير بعدة معايير رئيسية مثل الحجم والتعقيد والموقع وتكامل البتروكيماويات .وتسعى استثمارات التكرير الجديدة،
مثل تلك الجارية في الشرق األوسط وآسيا ،إلى تحقيق اقتصاديات الحجم ،حيث تحصل المنشآت األكبر حج ًما على النفط الخام منخفض الجودة الذي
يحقق عاد ًة هوامش نقدية أعلى .يضيف المنتجون بشكل متزايد طاقة تكرير قريبة من النمو الكبير للطلب في األسواق ،مثل الشرق األوسط وآسيا ،أو
في المناطق التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى النفط الخام ووقود التكرير منخفض التكلفة (الغاز الطبيعي) ،مثل الواليات المتحدة والشرق األوسط.
ونظ ًرا ألن نمو الطلب على البتروكيماويات يفوق نمو الطلب على النفط ،فإن الحصول على زيادة كبيرة في الهامش من خالل تكامل البتروكيماويات كان
موضوعا رئيس ًيا في الصناعة في اآلونة األخيرة ،مع قيام العديد من المصافي في الشرق األوسط وآسيا باالستثمار في مجمعات تكرير وبتروكيماويات
ً
متكاملة .سعى بعض المنتجين إلى إعادة تشكيل التقنيات التقليدية لتحقيق عائدات بتروكيماوية تصل إلى  40في المائة .وبالنظر إلى الوعي العالمي
بالتأثير البيئي السلبي للوقود األحفوري ،تم تشديد مواصفات جودة المنتجات المكررة على مستوى العالم ،مع التركيز على خفض محتوى الكبريت.
ولضمان االكتفاء الذاتي من توريد المنتجات المكررة ،وتحسين القدرة التنافسية لمصافي التكرير المحلية ،وضمان االمتثال لمواصفات جودة الوقود،
ركزت استثمارات التكرير األخيرة في المملكة العربية السعودية على إنشاءات جديدة ،وتحديث المرافق القائمة ،وتكامل البتروكيماويات .تم مؤخراً بناء
مصفاتين كبيرتين وعاليتي التعقيد مدمجتين إلنتاج البتروكيماويات في الجبيل وينبع (ساتورب وياسرف) ،باإلضافة إلى إنشاء مصفاة تكرير أخرى مماثلة
في جازان .بينما تم تصميم ساتورب وياسرف إلنتاج منتجات ذات جودة مناسبة ألسواق التصدير ،تم تصميم المصفاة في جازان لخدمة المتطلبات
المحلية .ويجري كذلك تطوير عدد من المصافي الحالية إلنتاج الوقود النظيف ،بما في ذلك بترورابغ .كما استثمرت بترورابغ بشكل كبير لتوسيع إنتاجها
من البتروكيماويات من خالل استثمارها في المرحلة الثانية.
كان الطلب على المنتجات المكررة في المملكة العربية السعودية قوياً خالل السنوات القليلة الماضية .تبيع بترورابغ أكثر من  75في المائة من منتجاتها
المكررة إلى السوق المحلية من خالل اتفاقية االستالم أو الدفع مع شركة أرامكو السعودية ،والتي تضمن بشكل فعال المبيعات وتجعلها أقل عرضة ألي
تأرجح في طلب السوق المحلي .يتم تصدير فائض إنتاج بترورابغ إلى األسواق الدولية ،وهو ما يعكس في المقام األول قرار إداري استراتيجي وليس أي
نقص في طلب السوق المحلي.
ومن الواضح أن المبيعات في عام  2020قد تأثرت بسبب فيروس كورونا ،مع انخفاض الحجم اإلجمالي والحاجة إلى توزيع المنتج على منطقة جغرافية
ً
انتعاشا كبي ًرا ،من منظور الحجم ومن األسعار المحققة في السوق نتيجة للتحسن
أكبر مما كان عليه الحال في عام  .2019ومع ذلك ،يشهد عام 2021
الملحوظ في أسعار النفط الخام .كانت أسعار التسليم إلى أوروبا الغربية مرة أخرى مشجعة للغاية بالنسبة ألولئك القادرين على ترتيب الخدمات
اللوجستية.
تالحظ نكسانتيكا أن أداء اإليرادات قد تأثر بشدة من خالل الجمع بين انخفاض حجم اإلنتاج وانخفاض أسعار المنتجات المكررة في النصف األول من
عام .2020
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	  (3-3):لكشلامبيعات المنتجات المكررة التاريخية من برتورابغ

3 -5-2العرض والطلب عىل المنتجات المكررة

من المتوقع ،على المدى المتوسط ،أن ينمو الطلب على البنزين(الجازولين) في المملكة العربية السعودية بقوة ،حيث تظل األسعار أقل من المستويات
مدفوعا
الدولية على الرغم من الزيادات المستمرة المرتبطة باإللغاء التدريجي لدعم أسعار البنزين(الجازولين) .سيشهد الطلب على الديزل نم ًوا معتدالً،
ً
بالنقل التجاري والطلب على توليد الطاقة .ستؤدي االستثمارات في إنتاج البتروكيماويات إلى زيادة الطلب على غاز البترول المسال والنافثا ،بينما ستؤدي
زيادة السفر الجوي إلى زيادة الطلب على وقود الطائرات.
سيظل نمو الطلب العالمي على وقود الديزل/الغاز ً
مدفوعا بلوائح وقود السفن للمنظمة البحرية الدولية ،والتي من
أيضا قوياً على المدى المتوسط،
ً
المتوقع أن تعزز من استهالك الوقود البحري على المدى القصير حوالي  ،2020فض ً
ال عن النقل التجاري واالستخدام الصناعي .سيكون الطلب على
البنزين(الجازولين) قوياً في االقتصادات النامية ،على الرغم من أن النمو العالمي سيكون معتدالً من خالل تحسين كفاءة وقود السيارات وظهور السيارات
الكهربائية .سوف يتأثر الطلب المتبقي على الوقود تأثي ًرا سلب ًيا من خالل لوائح وقود السفن الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية وضعف الطلب على توليد
ً
ضغوطا من
مدفوعا بزيادة استخدام الطيران في البلدان النامية ،على الرغم من أن الكيروسين سيواجه
الطاقة .سوف يكون الطلب على وقود الطائرات
ً
مدفوعا بالطلب القوي كمواد أولية
غاز البترول المسال والغاز الطبيعي في قطاعي التدفئة والطهي .سوف يكون استهالك غاز البترول المسال والنافثا
ً
للبتروكيماويات.
شهد الطلب في المملكة العربية السعودية على المنتجات المكررة هيمنة الطلب المحلي على البنزين(الجازولين) القائم على االستهالك ،مع انخفاض النمو
في طلب النقل الصناعي الذي يعمل بالديزل .وفي غضون ذلك ،كان الطلب على زيت الوقود المتبقي قوياً حيث يستمر طلب توليد الطاقة والسخانات
الصناعية التي تعمل بالوقود أكثر مما هو متاح في شبكة الغاز.
	  (3-4):لكشلانمو الطلب عىل المنتجات المكررة
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وقد هيمنت آسيا والشرق األوسط على إضافات طاقات التكرير في السنوات الخمس االخيرة وستشهدان نصيب األسد من اإلضافات المتوقعة الجديدة
على المدى القريب ،على الرغم من احتمال انخفاض نسب انشاء مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة واسعة النطاق عما كان متوق ًعا في وقت
سابق .وال تزال االستثمارات األصغر حج ًما ممكنة في أوروبا الشرقية والواليات المتحدة فض ً
ال عن مشروع كبير واحد على األقل في إفريقيا .ستشهد
بعض المناطق ً
أيضا إغالق المصافي الصغيرة والبسيطة وغير التنافسية ،مع زيادة هذه اإلمكانات مع استغالل المواد األولية الحيوية في مواقع مختارة
إلثبات إمكانات المواد األولية المتجددة إلنتاج الوقود.
	  (3-5):لكشلااإلضافات العالمية للطاقة التكريرية

يعد الشرق األوسط وأمريكا الشمالية مصدرين رئيسيين لمعظم المنتجات مثل غاز البترول المسال والنافثا والديزل ووقود الطائرات .تصدر آسيا البنزين
والديزل ووقود الطائرات ،بينما تستورد كميات كبيرة من غاز البترول المسال والنافثا وزيت الوقود .تصدر أوروبا الغربية البنزين(الجازولين) لكنها تستورد
الديزل ووقود الطائرات ،بينما تصدر أوروبا الشرقية كميات كبيرة من الديزل وزيت الوقود .تستورد إفريقيا وأمريكا الجنوبية جز ًءا كبي ًرا من متطلبات
المنتجات المكررة.
سوف تستمر المملكة العربية السعودية في تصدير كميات كبيرة من جميع المنتجات المكررة (فض ً
ال عن البنزين(الجازولين) حيث يضع الطلب المحلي
القوي السوق في حالة توازن) وتتجه الصادرات بشكل أساسي إلى آسيا ،حيث يعني نمو الطلب في تلك المنطقة أنها تحل محل أوروبا الغربية باعتبارها
أيضا زيادة في قدرة العرض الخاصة بها ،وبعد كل موجة توسع مباشرة ،هناك حاجة ً
السوق األكثر هيمنة .ومع ذلك ،تشهد آسيا ً
أيضا إلى الصادرات
إلى مناطق أخرى.
	  (3-6):لكشلاصافي التجارة للمنتجات المكررة
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3 -5-3تسعري المنتجات المكررة

كما هو الحال مع جميع السلع ،فإن أسعار المنتجات البترولية مدفوعة بشكل أساسي بتكلفة اإلنتاج ،باإلضافة إلى ربحية مصفاة التكرير التي تدعمها
ديناميكيات السوق األساسية .تتأثر تكلفة اإلنتاج وربحية مصفاة التكرير بشكل كبير بأسعار النفط الخام ،والتي تتشكل بسبب العرض والطلب على النفط
الخام وعوامل االقتصاد الكلي خارج صناعة البترول.
ومن الناحية التاريخية ،تتبع هوامش التكرير في األسواق العالمية بعضها البعض على نطاق واسع ،نظ ًرا ألن النفط الخام والمنتجات المكررة يجري
تداولها بشكل كبير ،كما أن التكلفة المنخفضة للشحن بالجملة  -بعيدًا عن ارتفاعات أسعار الشحن التي يحركها السوق مثل تلك التي نشهدها نتيجة
لجائحة فيروس كورونا  -تساعد في الحفاظ على تقارب وثيق في األسعار اإلقليمية .وقد حدث تباين في الهوامش بين المناطق كاستجابة للتغيرات التي
طرأت على موازين العرض/الطلب اإلقليمي والتحوالت في تكاليف التكرير النسبية في المناطق .وفي اآلونة األخيرة ،أدت التباينات في وتيرة وجدول
االنتعاش االقتصادي من الموجات المتتالية لجائحة فيروس كورونا إلى بعض االختالف بين المناطق .ومع ذلك ،كان هذا االختالف ضئي ً
ال بشكل عام
مقارنة بالتأثير الشائع للوباء ،والذي وضع الهوامش في جميع المجاالت إلى نطاق النمو السلبي في عام  ،2020واستمر في تحقيق ضغط سلبي في بعض
المناطق حتى عام .2021
وفي اآلونة األخيرة ،أدى االرتفاع الحاد نسب ًيا في النشاط االقتصادي واستهالك الوقود في الربع الثالث والربع الرابع من عام  2021إلى حدوث انتعاش
في الهوامش بشكل عام .ومع ذلك ،ظلت أسعار النفط الخام تحظى بالدعم نظ ًرا لعدم تحديث خطط إمدادات أوبك +استجابة لهذا االنتعاش ،األمر الذي
يشكل خط ًرا محتم ً
ال على الهوامش المستمرة عند المستويات الحالية بحلول نهاية العام.
وفي أعقاب الوباء مباشرة ،خفضت المصافي في معظم المناطق معدالت التشغيل ،وفي كثير من الحاالت ،نفذت عمليات وقف مؤقتة لإلنتاج .وبينما
استأنفت معظم المصافي اإلنتاج ،ال تزال الطاقة اإلنتاجية تحت الضغط في بعض المناطق ،وال سيما أوروبا الغربية .واستشرافا للمستقبل ،فمن المتوقع
إغالق بعض المصافي بشكل دائم في كثير المناطق ،إلى جانب عدد كبير من المشاريع الرامية إلى توفير إنتاج الوقود المتجدد/المنخفض الكربون في
مواقع مصافي التكرير القائمة .ومع ذلك ،سيتم تعويض تخفيضات الطاقة اإلنتاجية إلى حد معين من خالل استمرار زيادة الطاقة اإلنتاجية في األسواق
األخرى .وعلى وجه الخصوص ،ال تزال الصين تشهد إضافة مجمعات تكرير واسعة النطاق ومتكاملة للمواد الكيميائية ،وهو اتجاه ينطوي على إمكانية
تغيير بعض أنماط التجارة الراسخة للمنتجات المكررة ،ال سيما البنزين(الجازولين) ،على المدى الطويل.
	  (3-7):لكشلافروق أسعار المنتجات المكررة الرئيسية مقابل الزيت الخام الخفيف العربي
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3 -5-4مركز برتورابغ التنافيس

تم استخدام مجموعة من المعايير المختبرة والمثبتة جيدًا والتي تضطلع بدور رئيسي في التأثير على القدرة التنافسية لمصافي التكرير لتقييم القدرة
التنافسية لشركة بترورابغ مقارنة بالمصافي السعودية األخرى.
	  (3-8):لكشلامعايري مصفاة التكرير التنافسية

تم تقييم بترورابغ لتكون قادرة على المنافسة مع مصافي التكرير السعودية األخرى التي تخدم السوق المحلية من حيث التعقيد والحجم .الحجم هو معيار
رئيسي يحقق اقتصاديات الحجم ،مع وجود مرافق أكبر عادة ما يكون لها تكاليف وحدة أقل وتستوعب هوامش نقدية أعلى من المنشآت األصغر حج ًما.
تتساوى طاقة التكرير في بترورابغ مع مصافي ساتورب وياسرف وجازان الجديدة وهي أكبر من المصافي السعودية األخرى باستثناء مصفاة رأس تنورة.
التعقيد هو مقياس مهم آخر في تحديد الربحية وهو مقياس لقدرة المصفاة على تحويل المنتجات منخفضة القيمة ،مثل زيت الوقود ،إلى وقود نقل عالي
القيمة .يتشابه التعقيد الذي يتسم به تكوين التكرير في بترورابغ لتعقيد المصافي السعودية األخرى أو يتفوق عليها ،باستثناء المصافي التي تم بناؤها
مؤخ ًرا .على الرغم من أن شركة بترورابغ لديها إنتاجية عالية من زيت الوقود عالي الكبريت ( ،)HSFOإال أن ترتيب االستالم أو الدفع مع شركة أرامكو
السعودية يضمن بشكل فعال منف ًذا إلنتاجها من زيت الوقود عالي الكبريت.
	  (3-9):لكشلاتعقيد مصفاة تكرير المملكة العربية السعودية (مؤرش تكافؤ التكسري المحفز السائيل مقابل الحجم)
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تتأثر جاذبية موقع مصفاة تكرير معين بإمكانية حصوله على المواد األولية وبهيكل سوق المنتجات المكررة المحلية التي تؤثر على بيئة التسعير .تحصل
المصافي التي تتلقى أسعا ًرا تعادل الواردات إلنتاجها ،مع بعض الحماية الجمركية أحيا ًنا ،على أعلى تصنيف.
تقع بترورابغ في موقع استراتيجي على البحر األحمر ضمن طريق التجارة والشحن بين األسواق اآلسيوية واألوروبية ،ولديها مرفق/رصيف بحري مجهز
بالكامل ،كما تقع بالقرب من ميناء الملك عبد اهلل .يجعلها موقعها كواحدة من المصافي القليلة في منطقة مكة المكرمة قريبة من أكبر مركز للطلب في
المملكة العربية السعودية .كما تستفيد بترورابغ من ذروة الطلب خالل موسم الحج .أعطت نكسانتيكا بترورابغ تصنيف « »4نظ ًرا لموقعها ألن التسعير
المرجعي لمنتجاتها هو تسعير تكافؤ الصادرات المرتبط باألسعار في أسواق التصدير.
التكامل هو مقياس للتآزر الممكن تحقيقه مع قطاعات األعمال األخرى ذات الصلة مثل الطاقة والبتروكيماويات .تحصل بترورابغ على مزايا التكامل من
خالل إنتاجية عالية من وحدة األوليفينات من وحدة التكسير المحفز ومنشآت البتروكيماويات الشاملة الموجودة في الموقع ،االمر الذي يؤدي إلى وجود
اعلى تكامل في بترورابغ مع مرافق البتروكيماويات مقارنة بمصافي التكرير االخرى في المملكة العربية السعودية.
يعكس تصنيف نكسانتيكا للقدرة التنافسية لعمليات التكرير في بترورابغ ،والذي يأخذ توسعة المرحلة الثانية في االعتبار ،قدرتها التنافسية مقارنة
بتلك الموجودة في مصافي التكرير األخرى في المملكة العربية السعودية وال يُقصد به إبراز القدرة التنافسية واألداء المالي ألصول بترورابغ المشتركة
في مجال التكرير والبتروكيماويات .تبين أن بترورابغ تتمتع بقدرة تنافسية عالية مقارنة بمصافي التكرير السعودية األخرى التي تخدم السوق المحلية.
	  (3-1):لودجلاترتيب أصول تكرير برتورابغ مقارنة بمصافي التكرير السعودية األخرى
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3-6نظرة عامة عىل قطاع البرتوكيماويات
-6-1

3دوافع الطلب العالمية والمحلية الرئيسية

تستخدم البتروكيماويات كوحدات بناء لمجموعة كبيرة من المشتقات واالستخدامات .ونظ ًرا لتنوع االستخدامات النهائية والقيود المفروضة على
البدائل المجدية واالقتصادية ،تقوم البتروكيماويات بدور أساسي في القطاعات الصناعية واالستهالكية وتشكل مكو ًنا أساس ًيا من االقتصاد .يظهر نمو
الطلب عاد ًة تقل ًبا دور ًيا ،بعد النمو االقتصادي ،وال يرتبط فقط بنمو قطاع االستخدام النهائي ،ولكن ً
أيضا باالستعاضة عن المواد التقليدية والتغلغل في
االستخدامات الجديدة.
ال يزال هناك اهتمام قوي بتطوير طرق متجددة للبالستيك والمنتجات الكيميائية ،فض ً
ال عن بذل جهود تجارية مبكرة كبيرة لتأسيس عملية إعادة التدوير
الميكانيكية والكيميائية وكذلك تطوير الطرق القائمة على أساس بيولوجي .شهدت سلسلة قيمة البوليستر أكبر قدر من التغلغل ،حيث يتم استخدام إعادة
التدوير الميكانيكي اآلن إلنتاج الراتنج لسوق العبوات وكذلك الستخدام المنسوجات بشكل أكثر مالءمة .ومع ذلك ،تظل التكلفة واألداء عائقين حقيقيين
أمام التغلغل المجدي في أسواق البوليمر والبتروكيماويات األوسع نطاقاً ،وال توجد حتى اآلن مؤشرات تذكر على أن أي حصة كبيرة من المنتجات
البتروكيماوية ستفقد من جانب المنتجين المنافسين لمنتجات البتروكيماويات البكر.
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	  (3-10):لكشلا دوافع الطلب عىل البرتوكيماويات

العامل الرئيسي الذي يشجع االستثمارات الجديدة في صناعة البتروكيماويات هو القدرة التنافسية لإلنتاج ،والتي ترتبط بالعديد من المعايير الرئيسية،
بما في ذلك موقع المصنع وحجمه والتقنية والتكامل .ومع ذلك ،فإن الميزة التنافسية األساسية ترتبط في الغالب بنوع المواد األولية وتكلفتها ،ويمكن أن
تختلف قوائم المواد األولية التي يستخدمها منتجو البتروكيماويات اختال ًفا كبي ًرا حسب الموقع.
	  (3-11):لكشلامعايري تنافسية االستثمار في البرتوكيماويات

وفي المملكة العربية السعودية ،كانت االستثمارات البتروكيماوية مدفوعة بتوافر المواد األولية منخفضة التكلفة ،وفي بعض الحاالت مدعومة بالتكامل
مع المصافي .وقد أخذت أسعار اإليثان في االرتفاع في السنوات األخيرة على خلفية التوفر المحدود لإلمدادات االضافية ،وتتجه السعة البتروكيماوية
الجديدة نحو قائمة مواد أولية أثقل وسط هذا التوفر المحدود لإليثان .سيسمح هذا التغيير في المواد األولية ً
أيضا بزيادة تنويع المنتجات .مع حجمها
الهائل ،إلى جانب العجز المستمر في العرض حيث يفوق نمو الطلب على المنتجات إضافات العرض ،تظل آسيا (الصين في المقام األول) سو ًقا رئيس ًيا
للمنتجين في المملكة العربية السعودية.
تعد الصين مستهل ًكا ومستور ًدا كبي ًرا للبتروكيماويات ،بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة بترورابغ التي حافظت على قدرتها التنافسية ألسواق التصدير
على الرغم من الحرب التجارية المستمرة بين الواليات المتحدة والصين .مع موجة بناء جديدة لوحدات تكسير النافثا/زيت الغاز الثقيل في الصين ،وكجزء
من جيل جديد من مصافي النفط التي تركز على البتروكيماويات حيث تهدف الصين إلى تحسين االكتفاء الذاتي .ومع ذلك ،من المتوقع أن يتجاوز نمو
االستهالك العرض المحلي ،وبالتالي ،تظل الصين في وضع المستورد الصافي وسوق مستهدف لشركة بترورابغ.
شهد عام  2020زيادة كبيرة في إنتاج البتروكيماويات من بترورابغ على عكس انخفاض حجم المبيعات الملحوظ من جانب المصفاة ،حيث تم الحفاظ على
قيمة مبيعات البتروكيماويات تقري ًبا على الرغم من انخفاض متوسط األسعار خالل العام .أدت األسعار الجذابة في أوروبا الغربية إلى زيادة المبيعات إلى
تلك المنطقة ،إال أن وجهة المبيعات المهيمنة تظل آسيا.
شهد عام  2021تحسنًا كبي ًرا في أسعار البتروكيماويات في جميع األسواق ،وخاصة في الغرب .يتوقع أن تتحسن عائدات مبيعات بترورابغ بشكل ملحوظ
مقارنة بمستويات عام  2020نتيجة لألداء القوي الذي شهدته أسواق البتروكيماويات.
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	  (3-12):لكشلامبيعات برتورابغ التاريخية من البرتوكيماويات

3 -6-2مشتقات اإليثيلني

يستخدم اإليثيلين إلنتاج مجموعة مشتقات ،منها البولي إيثيلين وأحادي إيثيلين جاليكول ( )MEGمن المشتقات الرئيسية من حيث الحجم .تشمل مشتقات
اإليثيلين التي تنتجها بترورابغ البولي إيثيلين عالي الكثافة ( )HDPEو البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي ( )LLDPEوأحادي اإليثليين جاليكول ()MEG
والبولي إيثيلين منخفض الكثافة ( )LDPEوأسيتات فينيل اإليثيلين (،)EVA
والبولي إيثيلين عالي الكثافة ( )HDPEوبولي اإليثيلين منخفض الكثافة الخطي ( )LLDPEوالبولي إيثيلين منخفض الكثافة ( )LDPEوأسيتات الفينيل
اإلثيلين ( ،)EVAوالتي تسمى مجتمعة البولي إيثيلين ،لها استعماالت رئيسية في مجموعة من القطاعات االستهالكية والصناعية .على سبيل المثال،
يُستخدم البولي إيثيلين عالي الكثافة لألنابيب في البناء ،في حين أن بولي اإليثيلين منخفض الكثافة الخطي والبولي إيثيلين منخفض الكثافة لهما
أساسا للرغوة في نعال األحذية .وفي الوقت نفسه ،يستخدم أحادي اإليثليين جاليكول
تطبيقات كثيرة في مجال التغليف ،ويستخدم خالت الفينيل اإلثيلين
ً
بشكل أساسي إلنتاج البولي إيثيلين تيريفثاليت ( ،)PETوالذي له استخدامات نهائية كبيرة في العبوات البالستيكية وأقمشة المالبس والمنسوجات
الصناعية .ومن ثم ،فإن زيادة الطلب القوي على مشتقات اإليثيلين هذه مدعومة بنمو الناتج المحلي اإلجمالي ،والنمو السكاني ،واتجاهات التحضر،
وزيادة ثروة المستهلك.
وعلى الرغم من تأثير جائحة كوفيد ،استمر السوق العالمي لمشتقات اإليثيلين في النمو .أظهرت أعمال مشتقات اإليثيلين المرونة من خالل استخدامها
في عبوات المستهلك واألدوية ،فض ً
ال عن معدات الحماية الشخصية التي كانت ضرورية لالستجابة للوباء .تعافى إنتاج السيارات وأنشطة البناء حيث
تمكنت االقتصادات من إعادة االنفتاح .ال يزال الضغط طويل األمد قائ ًما على عبوات المستهلك والمواد التي يمكن التخلص منها ،وسيقل الطلب في هذه
القطاعات حيث يتم العثور على بدائل يمكنها تلبية متطلبات األداء والسعر ،ولكن على المدى القصير ،حتى هذه القطاعات تستفيد من المستويات األعلى
من النظافة المطلوبة نتيج ًة لجائحة كوفيد.
	  (3-13):لكشلاتوقعات نمو الطلب عىل مشتقات اإليثيلني

ترتبط إضافات القدرات اإلنتاجية عمو ًما لمشروعات مشتقات اإليثيلين على التكامل أو الحصول في الموقع على اإليثيلين .ستتركز إضافات القدرة
كبير في آسيا ،بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا ،وكذلك الواليات المتحدة وروسيا ،باالعتماد بشكل
اإلنتاجية خالل السنوات المقبلة
ٍ
بشكل ٍ
أساسي على تكسير النافثا واإليثان .عالوة على ذلك ،يُتوقع زيادة إضافات القدرة اإلنتاجية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
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	  (3-14):لكشلاإضافات القدرة اإلنتاجية الصافية حسب المنطقة للمشتقات الرئيسية

تعد آسيا المستورد الرئيسي لمشتقات اإليثيلين مع توقع استمرار تدفق الواردات إلى المنطقة في فترة التوقعات على الرغم من الزيادة الكبيرة في القدرة
اإلنتاجية الجارية في تلك المنطقة .يُتوقع أن يظل الشرق األوسط المصدر الرئيسي لجميع مشتقات اإليثيلين .يُتوقع أن تزداد صادرات أمريكا الشمالية
على المدى المتوسط ،بعد زيادة القدرة اإلنتاجية في المنطقة .ستظل أوروبا مستور ًدا صاف ًيا خالل فترة التوقعات.
	  (3-15):لكشلاتطورات التجارة الصافية لمشتقات اإليثيلني الرئيسية

تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على تسعير مشتقات اإليثيلين معيار سوق اإليثيلين إضاف ًة إلى ديناميكيات العرض/الطلب في أسواق المشتقات .تمثل
تكاليف اإليثيلين عاد ًة الجزء األكبر من تكاليف إنتاج المشتقات .عادة ما تشهد أسعار اإليثيلين األساسية تأث ًرا قو ًيا من أسعار النفط الخام .ومع ذلك،
شهدت األسواق الغربية أسعا ًرا قوية للغاية خالل عام  ،2021حيث شهد العديد من منتجات البوليمرات مستويات أسعار قياسية على الرغم من بقاء النفط
الخام األساسي عند مستويات أقل مما شهدناه قبل عقد من الزمن .ستتكرر فترات التسعير المرتفع هذه حيث يتأثر النظام اللوجستي العالمي بجائحة
كوفيد ،حيث تمنع هذه القيود الحركة السهلة للمواد الفورية التنافسية ،مما يؤدي عاد ًة إلى اإلغالق على فروق كبيرة في األسعار.
ستنخفض هذه الربحية المحلية المرتفعة مع إعادة تأسيس الشحن منخفض التكلفة بين المناطق والتأثير الناتج عن بناء القدرات اآلسيوية الحالي
عبر األسواق ،قبل التعافي على المدى الطويل .على المدى القريب ،يمكن للقيود اللوجستية أن تدعم فروق األسعار بين األقاليم حيث تم فتحها أمام
البتروكيماويات السلعية ،حيث تشهد أسواق غرب أوروبا والواليات المتحدة أسعا ًرا أعلى بكثير مما شهدته آسيا حيث حدثت أحدث زيادة في القدرة
اإلنتاجية.
أساسا إلى استخدامها لقيم اإليثان ،الذي ال يزال سعره عند مستوى منخفض
تستفيد بترورابغ من تكاليف إنتاج اإليثيلين شديدة التنافسية ،ويرجع ذلك
ً
وثابت في المملكة العربية السعودية .تم تقييم تكاليف تسليم مشتقات اإليثيلين الرئيسية إلى الصين ،وهي المستورد الرئيسي في آسيا ،على أنها تنافسية
للغاية لشركة بترورابغ مقابل منافسيها ،بما في ذلك المنتجين المحليين في آسيا .إضاف ًة إلى ذلك ،فإن استخدام بترورابغ للذراع التسويقي لشركة
سوميتومو لمبيعات البتروكيماويات يوفر ميزة تنافسية إضافية على المنافسين المحليين والغربيين عند طرح المنتجات في األسواق اآلسيوية.
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	  (3-16):لكشلاتكاليف توريد مشتقات اإليثيلني الرئيسية بالنسبة إىل الصني2020 ،

مالحظة :يعتبر المنتجون المذكورون ممثلين عن الموردين الرئيسيين لمواد البولي إيثيلين عالي الكثافة وأحادي إيثيلين جاليكول في الصين .ويتم تحويل
اإليثيلين المتكامل بالتكلفة النقدية من وحدة التكسير إلى جميع مصانع إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة وأحادي إيثيلين جاليكول ،باستثناء مصنع أحادي
إيثيلين جاليكول في أمريكا الشمالية .وتعتمد وحدات التكسير في بترورابغ وأمريكا الشمالية على اإليثان بنسبة  .%100بينما تعتمد وحدة التكسير في
الشرق األوسط على اإليثان والبروبان مناصفة .وتعتمد وحدات التكسير في الصين وجنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا على النافثا .في حين يقوم مصنع
أحادي إيثيلين جاليكول في أمريكا الشمالية على اإليثيلين الذي تُق ّدر قيمته بسعر العقد طويل األجل المقدر.
3 -6-3مشتقات الربوبيلني

تشمل مشتقات البروبيلين ضمن مجموعة منتجات بترورابغ البولي بروبلين ( )PPوأكسيد البروبيلين ( )POوإيثيلين بروبيلين ديين مونومر ()EPDM
واألولفينات البالستيكية الحرارية ( .)TPOتنتج مادة البروبيلين كمنتج ثانوي من عمليات التكرير في بترورابغ .يُتوقع أن تظل آسيا هي المحرك الرئيسي
لنمو الطلب العالمي على هذه المنتجات.
	  (3-17):لكشلاتوقعات نمو الطلب عىل مشتقات الربوبيلني

عاد ًة ما تُدمج مصانع البولي بروبلين الجديدة مع استثمارات البروبيلين الجديدة ،مع استثناءات قليلة .يظل البروبيلين مصد ًرا أساس ًيا كمنتج ثانوي من
معامل التكسير البخارية ومصافي النفط ،على الرغم من توقع أن تمثل العمليات المخصصة (على سبيل المثال ،نزع الهيدروجين من البروبان وتحويل
الميثانول إلى األوليفينات) مصد ًرا مه ًما إلمداد البروبيلين اإلضافي .ستتركز إضافات القدرة اإلنتاجية للشركات لمشتقات البروبيلين إلى حد كبير في
آسيا ،والصين بالدرجة األولى ،بسبب موجة إمدادات المواد األولية الجديدة في ذلك السوق والزيادات في االستهالك المحلي .ويُتوقع ً
أيضا أن تتسارع
إضافات القدرة اإلنتاجية في بلدان آسيوية أخرى وفي أمريكا الشمالية والشرق األوسط.
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	  (3-18):لكشلاإضافات القدرة اإلنتاجية الصافية لمشتقات الربوبيلني الرئيسية

ستظل آسيا مستور ًدا صاف ًيا رئيس ًيا لمشتقات البروبيلين في التوقعات ،على الرغم من العديد من اإلضافات في القدرة اإلنتاجية المحلية على المدى
صد ًرا رئيس ًيا ،وتزود بشكل أساسي حاالت النقص في آسيا .بالنسبة إلى أكسيد البروبيلين و إيثيلين
المتوسط .يُتوقع أن تظل منطقة الشرق األوسط ُم ِ ّ
بروبيلين ديين مونومر ،يُتوقع ً
أيضا أن تكون أوروبا مستور ًدا رئيس ًيا .ستعمل إضافات القدرة اإلنتاجية الجارية حال ًيا في الصين على استقرار حجم
الواردات على المدى القريب ،ولكن يُتوقع أن ينمو صافي الواردات من مشتقات البروبيلين مرة أخرى بسبب الطلب المحلي القوي.
	  (3-19):لكشلاتطورات التجارة الصافية لمشتقات الربوبيلني الرئيسية

بشكل عام ،تتأثر تكاليف إنتاج مشتقات البروبيلين بشدة بتكاليف البروبيلين ،والتي تتأثر هي نفسها بأسعار النفط الخام .ومن ثم ،يتأثر تسعير المشتقات
ٍ
بشدة باألسعار المعيارية لسوق البروبيلين وديناميكيات العرض/الطلب للمشتقات .كانت أسعار البوليمر اآلسيوية أقل بكثير من تلك الموجودة في األسواق
الغربية في عام  2021بسبب اضطرابات التدفقات التجارية بين المناطق .يُتوقع أن تعود األسعار في آسيا واألسواق الغربية للتأثر بمزيد من فروق األسعار
اإلقليمية العادية مع تبدد هذه المشكالت اللوجستية.
كما زادت أسعار السوق اآلسيوية ألكسيد البروبيلين لتعين سقف لألسعار العالمية خالل عام  .2021وقد ال تتم استعادة األسعار اإلقليمية النموذجية حتى
يخف التأثير السلبي لجائحة كوفيد .يُتوقع أن ترتفع أسعار السوق إليثيلين بروبيلين ديين مونومر وأن تظل متقاربة في المناطق المختلفة.
بالنسبة للبولي بروبلين ،يُتوقع أن تستقر الربحية بالقرب من التكلفة النقدية على قيم البروبيلين ،بينما بالنسبة ألكسيد البروبيلين ،يُتوقع أن تتراجع
الربحية مع زيادة القدرة اإلنتاجية في األسواق .يُتوقع أن يستمر االتجاه الهبوطي لربحية إيثيلين بروبيلين ديين مونومر خالل العقد الماضي في المدى
القريب.
تشير التقييمات إلى أن بترورابغ قادرة على المنافسة في خدمة مشتقات البروبيلين الرئيسية إلى آسيا ،مدعومة بتكاليف المواد الخام المنخفضة نسب ًيا
بسبب التكامل الخلفي مع المواد الخام .ال تزال بترورابغ قادرة على المنافسة مع الموردين اآلخرين على أساس التسليم إلى الصين ،السوق الرئيسي في
آسيا ،رغم تكبدها تكاليف إضافية للشحن والتعريفات.
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	  (3-20):لكشلاتكاليف توريد مشتقات الربوبيلني الرئيسية بالنسبة إىل الصني 2020 ،

مالحظة :يعتبر المنتجون المذكورون ممثلين عن الموردين الرئيسيين لمواد البولي بروبيلين وأكسيد البروبيلين في الصين .وما لم يُحدد خالف ذلك ،يتم
تقييم البروبيلين وجميع المواد الخام األخرى بأسعار السوق .ويعتمد مصنع إنتاج أكسيد البروبيلين التابع لشركة بترورابغ على عملية هيدروبيروكسيد
الكومين مع تقدير قيمة الكومين بالتكلفة النقدية .ويعتمد مصنع أكسيد البروبيلين في جنوب شرق آسيا على عملية بيروكسيد الهيدروجين إلى أكسيد
البروبيلين .يعتمد مصنع أكسيد البروبيلين في أمريكا الشمالية على عملية أكسيد البروبيلين/ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر مع قيد المنتج المشترك للميثيل
ثالثي بوتيل اإليثر بسعر السوق .بالنسبة لمصنع ستايرين مونومر/أكسيد البروبيلين في الصين ،يتم تقييم اإليثيلين بسعر السوق ،ويُضاف المنتج الثانوي
للستايرين بسعر السوق بينما يعتمد مصنع أكسيد البروبيلين في الصين على الكلوروهيدرين مع عملية الكلور القلوي.
-6-4

3العطريات ومشتقاتها

تشتمل العطريات والمشتقات التي تنتجها بترورابغ على البنزين ،والبارازيلين ( ،)PXوالكومين ،والفينول ،واألسيتون ،حيث يمثل البارازيلين المنتج الرئيسي
من حيث الحجم .تأثر سوق العطريات خالل عام  2020نتيجة للجائحة وتقلبات النفط الخام بما في ذلك حرب األسعار والموجة الجديدة من القدرات
اإلنتاجية من النفط الخام إلى البارازيلين في آسيا .ومع ذلك ،كان قطاع العطريات أقل تأثراً بالقيود اللوجيستية حيث أن المواد العطرية ومعظم المشتقات
المباشرة تنقل بواسطة ناقالت كيماوية بدالً من سفينة حاويات .ومع ذلك ،أتى البنزين في الصدارة ،حيث شهدت أوروبا الغربية على وجه الخصوص
أسعا ًرا قوية للغاية من خالل سلسلة البنزين حيث فشلت مصادر التوريد العالمية العادية في تلبية متطلبات االستيراد العادية في المنطقة.
ستعتمد سرعة التعافي على القوة المالية للحكومات الفردية لتوظيف حزم تحفيز ومبادرات إلصالح االقتصاد .ستظل آسيا محرك نمو الطلب العالمي
مدفوعا بقطاع األجهزة الكهربائية والصناعة والمنسوجات على التوالي.
على العطريات ،وال سيما البارازيلين والبنزين،
ً
	  (3-21):لكشلانمو الطلب عىل العطريات ومشتقاتها

يُتوقع تحقيق إضافات قدرة إنتاجية صافي في آسيا ،وال سيما الصين ،التي أصبحت مكتفية ذات ًيا مدفوعة بالموجة الجديدة من مجمعات التكرير/
العطريات المتكاملة من النفط الخام إلى البارازيلين ،والتي ستدفع السوق إلى زيادة العرض على المدى المتوسط وتخفيض معدالت التشغيل .ستؤثر
إضافات القدرة اإلنتاجية الجديدة في الصين على البلدان المنتجة وربما تمنع التوسع في أماكن أخرى على المدى المتوسط .بعض المشاريع المخطط
لها تأجلت بالفعل أو ألغيت.
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	  (3-22):لكشلاإضافات القدرة اإلنتاجية الصافية

ستحتفظ الصين بمركز االستيراد الصافي على الرغم من االرتفاع القوي في إضافات القدرة اإلنتاجية ،ومع ذلك ،ستحد زيادة االكتفاء الذاتي للبالد من
فرص التصدير للبلدان األخرى .يُتوقع أن يقوم المنتجون في الشرق األوسط بإعادة توجيه المنتجات من آسيا نحو أوروبا وأمريكا الشمالية.
	  (3-23):لكشلاتطورات التجارة الصافية للعطريات ومشتقاتها

تتأثر جميع تحركات أسعار البنزين والبارازيلين والفينول واألسيتون بشدة بتكاليف المواد الخام  -التي تتأثر هي األخرى بأسعار النفط الخام  -إضاف ًة إلى
ديناميكيات العرض/الطلب على المنتجات .تتشابه أسعار البنزين والبارازيلين في السوق بشكل كبير عبر المناطق ،بينما يمكن أن تختلف أسعار الفينول
واألسيتون بسبب المتطلبات اللوجستية األكثر تعقيدًا.
يُتوقع أن تتحسن ربحية البنزين والبارازيلين في أعقاب جائحة كوفيد ،ومع ذلك ،ستظل المستويات ضعيفة حتى عام  2025بعد التوسع في القدرة
اإلنتاجية العطرية اآلسيوية في السنوات األخيرة .بالنسبة للفينول/األسيتون ،يُتوقع أن تنخفض الربحية خالل العام القادم وتبدأ في التعافي بمجرد
استيعاب إضافات القدرة اإلنتاجية األخيرة في الصين.
تشير التقييمات إلى أن شركة بترورابغ تحظى بقدرة تنافسية متواضعة من حيث التكلفة في توريد البارازيلين إلى الصين ،المستورد الرئيسي للبارازيلين
في آسيا .تستفيد بترورابغ من انخفاض تكاليف المرافق ،ولكن سيؤدي انخفاض قيم المنتجات الثانوية إلى ارتفاع صافي تكاليف المواد الخام مقارنة
بآسيا .على الرغم من أن تكاليف الشحن مرتفعة نسب ًيا للفينول ،إال أن تكاليف تسليم شركة بترورابغ إلى الصين تنافسية مع تكاليف تسليم الموردين
الرئيسيين اآلخرين إلى آسيا من خارج المنطقة.
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	  (3-24):لكشلاتكاليف توريد العطريات ومشتقاتها إىل الصني2020 ،

مالحظة :يعتبر المنتجون المذكورون ممثلين عن الموردين الرئيسيين لمواد بارا زيلين والفينول في الصين .ويُفترض دمج جميع منتجي البارا زيلين في
الزايلين المختلط وإعادة التصنيع على هذا األساس ،مع تقدير قيمة النافثا بأسعار السوق .ومن المفترض دمج جميع منتجي الفينول في الكومين ،حيث
يتم تقدير قيمة البنزين والبروبيلين بأسعار السوق.
3 -6-5المشتقات األخرى

تنتج بترورابغ ً
أيضا مشتقات أخرى ذات قيمة مضافة أعلى تعتمد على المواد األولية المنتجة اوالمشتراة .تحتل بترورابغ ،بصفتها أول منتج لميثيل
ميثاكريالت ( )MMAوبولي ميثيل ميثاكريالت ( ،)PMMAوكذلك المنتج الوحيد للنايلون  6في الشرق األوسط ،مكانة فريدة كمورد محلي في المنطقة.
	  (3-25):لكشلااتجاهات السوق والمواقع التنافسية للمشتقات األخرى
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تشمل اتجاهات السوق الرئيسية لميثيل ميثاكريالت وبولي ميثيل ميثاكريالت ما يلي:
•يُتوقع أن تقترب معدالت نمو الطلب العالمي من معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،مدفوعة بالسوق اآلسيوية

ٍ
صاف على المدى المتوسط في أوروبا ،وأفريقيا ،والصين ،والهند ،وبعض دول جنوب شرق آسيا ،مع وجود إضافات
•ويُتوقع حدوث عجز
محدودة جديدة في القدرة اإلنتاجية تتمركز في الصين وأمريكا.
•أصبح الشرق األوسط ،ويُتوقع أن تظل ُمصد ًرا صاف ًيا لميثيل ميثاكريالت وبولي ميثيل ميثاكريالت بعد بدء تشغيل وحدتي إنتاج في عام .2018
الطلب اإلقليمي أقل بكثير من المطلوب الستيعاب الناتج من هذه المصانع ومن المرجح أن تستهدف األحجام الفائضة األسواق األوروبية
واآلسيوية.
صد ًرا صاف ًيا في فترة التنبؤ،
•لطالما كانت آسيا ،باستثناء جنوب شرق آسيا والصين ،مصد ًرا صاف ًيا لميثيل ميثا كريالت ويُتوقع أن تكون ُم ِ ّ
ٍ
صاف على المدى الطويل لميثيل ميثاكريالت.
ولكنها ستنتقل إلى موضع استيراد
المركز التنافسي لشركة بترورابغ في إنتاج وتوريد ميثيل ميثاكريالت وبولي ميثيل ميثاكريالت قوي بسبب العوامل الرئيسية التالية:
•التكامل الكامل على طول سلسلة القيمة من ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر إلى األيزوبوتيلين إلى ميثيل ميثاكريالت إلى بولي ميثيل ميثاكريالت ،مع
إنتاج ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر من تدفقات 4Cالتي يتم الحصول عليها من عمليات مصفاة بترورابغ المتكاملة
•إلى جانب الميثاكريالت السعودية ،بترورابغ هي القدرة اإلنتاجية الوحيدة االخرى في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
•قربها من أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا
•الخبرة وسمعة العالمة التجارية ،مع شركة سوميتومو كالعب عالمي أساسي
اتجاهات السوق الرئيسية لنايلون  6كما يلي:
•تشمل األنواع الرئيسية من النايلون نايلون  6ونايلون  .6,6على الصعيد العالمي ،يكون حجم السوق وحجم نمو الطلب أكبر بالنسبة للنايلون 6
مقارنة بالنايلون .6,6
•يُتوقع نمو الطلب العالمي بسبب زيادة الطلب على المنتجات من اللدائن الهندسية والمنسوجات والكهرباء واإللكترونيات والتطبيقات اآللية .في
الوقت نفسه ،أصبحت تطبيقات المنسوجات قادرة اآلن على النمو حيث تم بالفعل استبدال تلك القطاعات التي تتعرض لتهديد من البوليستر.
ٍ
صاف على المدى المتوسط في آسيا على الرغم من بناء القدرات القوية في سلسلة القيمة في الصين ،مع أمريكا الشمالية
•يُتوقع حدوث عجز
وأوروبا كمصدرين رئيسيين للمنطقة.
يعكس موقف بترورابغ التنافسي في إنتاج وتوريد النايلون  6العوامل التالية:
•يعتمد إنتاج النايلون  6على الكابروالكتام المشترى من السوق ،كما هو الحال بالنسبة للعديد من منتجي النايلون  6العالميين اآلخرين
•بترورابغ هي أول منتج للنايلون  6في الشرق األوسط
•تقع بترورابغ بالقرب من آسيا ،مقارنة بالمصدرين اآلخرين الموجودين في أمريكا الشمالية وأوروبا
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4.خلفية عن الرشكة وطبيعة أعمالها
4نظرة عامة1
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات هي شركة سعودية مساهمة مدرجة ،ومقيدة بالسجل التجاري برقم ( )4602002161وتاريخ 1426/18/15هـ (الموافق
2005/09/19م) الصادر في مدينة رابغ ،المملكة العربية السعودية ،حيث يقع مقرها الرئيس .يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانية مليارات وسبعمائة
وستون مليون ( )8,760,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى ثمانمائة وستة وسبعون مليون ( )876,000,000سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ
عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم .ويقع العنوان المسجل للشركة في ص.ب ،101 .رابغ  ،21911المملكة العربية السعودية.
تم إدراج أسهم الشركة في السوق بموجب طرح عام أولي في تاريخ 1429/01/18هـ (الموافق 2008/01/27م) ،إذ تم طرح ما نسبته  %25من رأس مال
الشركة على الجمهور من خالل إصدار أسهم جديدة في الشركة.
إن أغراض الشركة هي تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل لتكرير النفط والصناعات والبتروكيماويات ،ويشمل ذلك تصنيع منتجات النفط المكررة،
والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات الهيدروكربونية األخرى والتي تشمل اآلتي :غاز البترول المسال ،والنافثا ،والبنزين (الجازولين) ،وزيت الغاز الفراغي،
وزيت الغاز الفراغي المعالج ،والكيروسين (وقود الطائرات) ،والديزل ،وزيت الوقود ،والهيدروجين ،والنيتروجين ،وسائل البترول ،والكبريت والحمأة ،واإليثيلين،
والبروبيلين ،والمونو إيثيلين غليكول ،وأكسيد البروبيلين ،والبنزين ،والبارا زلين ،والكيومين ،والفينول ،واألسيتون ،واأليزوبيوتيلين ،وميثيل ثالثي بيوتيل اإليثر،
وميثيل ميثاكريالت ،وإن بيوتان ،والعطريات الثقيلة ،والتولوين ،والزيلين المختلط ،واإليثيلين غليكول الثقيل ،والناتج المتبقي باإلذابة ( ،)Raffinatesوالبولي
إيثيلين منخفض الكثافة ،وخالت فينيل اإليثيلين ،والبولي إيثيلين الخطي المنخفض الكثافة ،والبولي إيثيلين عالي الكثافة ،والبولي بروبيلين هومو بوليمر،
والبولي بروبيلين بلوك كوبوليمر ،شمع البولي إيثيلن عالي الكثافة ،وبولي ميثيل ميثاكريالت ،ومطاط اإليثيلين بروبيلين ديين مونومر ،وأوليفينات البالستيك
الحرارية ،والبولي ميثاكريليت الميثيل ،ومطاط اإليثيلين بروبيلين دايين مونومر ،وأوليفينات البالستيك الحرارية ،والنايلون ( 6بولي أميد .)6
تمتلك وتدير الشركة مرفق تكرير وبتروكيماويات عالمي ومتكامل في مدينة رابغ على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
وقد بدأ تشغيل المصفاة األصلية كمصفاة بسيطة للتكرير ذات طاقة استيعابية تبلغ  325ألف برميل في اليوم ،وتم توسعة المصفاة في عام 1998م لزيادة
هذه الطاقة إلى  400ألف برميل في اليوم .وفي سبتمبر 2005م ،أطلقت أرامكو السعودية وسوميتومو مشروعاً مشتركاً بهدف تطوير المصفاة في رابغ
إلى مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمستوى عالمي.
تم تشييد مشروع بترورابغ على مرحلتين :المرافق األولية والمرافق التوسعية .دخلت المرافق األولية طور التشغيل في عام 2009م ،والتي بدورها وسعت
مصفاة رابغ األصلية من خالل تطوير مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات على أساس وحدة التكسير التحفيزي لسائل األوليفين العالي ووحدة تكسير
اإليثان ،علماً بأن هذا المجمع يعد أحد أكبر المجمعات المتكاملة من هذا النوع التي تم بنائها في مرحلة واحدة .وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمرافق األولية
 17مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية المكررة و 2.4مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية المشتقة من اإلثيلين والبروبيلين.
بينما قامت المرافق التوسعية ،والتي بدأ تشييدها في عام 2014م ،بإضافة مجمع المواد العطرية ومرفق وحدة تكسير موسعة لمعالجة  30مليون قدم
مكعب قياسي يومياً من اإليثان الخام ،باإلضافة إلى  3مليون طن سنوياً من تدفقات النافثا من المرافق األولية إلنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات
البتروكيماوية ،بما في ذلك الكيماويات المتخصصة .ومن أهم أهداف المرافق التوسعية تحقيق التكامل في مرافق اإلنتاج القائمة ،باإلضافة إلى تقديم
منتجات كيميائية متخصصة جديدة في المملكة العربية السعودية .ويعد تشييد مرافق التوسعة خطوة رئيسية نحو تطوير الصناعات البالستيكية في موقع
رابغ الصناعي ،مع القدرة على التصدير إلى األسواق العالمية .تم تشغيل جميع محطات المعالجة األساسية بما يحقق اإلنتاج على أساس المواصفات
المطلوبة في الربع األول من عام 2018م ،واكتمل اختبار الموثوقية للمرافق التوسعة وبدأ النشاط التجاري لها في تاريخ  31أكتوبر 2019م .وتم االكتمال
المالي للمرافق التوسعية في تاريخ  1أكتوبر 2020م وفقاً لمتطلبات الدائنين .وتكمن أهمية االكتمال المالي للمرافق التوسعية في تعزيز قدرة الشركة على
الوفاء بالتزاماتها المالية من خالل عوائدها من العمليات ،والذي بدوره يعزز مركز الشركة المالي.
يعد مشروع بترورابغ مشروعاً استراتيجياً بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،إذ أن له دوراً رئيسياً في تنويع االقتصاد وخلق فرص عمل داخل قطاع
البتروكيماويات المحلي المتوسع وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية وتوثيق العالقات بين المملكة العربية السعودية واليابان.
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	  (4-1):لودجلاأحداث تاريخية رئيسية

التاريخ

الحدث

2005

تأسيس بترو رابغ كشراكة بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال لبناء مرفق عالمي متكامل للمنتجات المكررة والبتروكيماوية ،والتي تمثل أول
استثمار ألرامكو السعودية في قطاع البتروكيماويات.

2006

بدأ تشييد مصنع للبتروكيماويات وتطوير المصفاة الحالية.

2008

الطرح العام األولي بترورابغ في السوق وطرح  %25من رأس مال الشركة .كما تم نقل المصفاة من أرامكو السعودية إلى الشركة.

2009

تم افتتاح مجمع البتروكيماويات وتطوير المصفاة وبدأ إنتاج البتروكيماويات بحيث أصبح أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات تم تشييده
على مرحلة واحدة.

2010

حصلت بترورابغ على جائزة منتدى التنافسية الدولي لكونها الشركة ذات االستثمار األجنبي األعلى في المملكة.

2014

بدأ تشييد مرافق التوسع )المرحلة الثانية).

2014

أول تصدير للبوليمرات من ميناء الملك عبد اهلل.

2015

تم نقل مرافق التوسع من المساهمون المؤسسون إلى بترورابغ بعد االنتهاء من هيكلة تمويل مرافق التوسع )المرحلة الثانية).

2017

االنتهاء من األعمال الميكانيكية لمرافق التوسع.

2018-2017

مباشرة تشغيل مرافق التوسع.

2019

البدء باختبار الموثوقية للمقرضين على مرافق التوسع.

2019

البدء باألعمال التجارية لمرافق التوسع.

2020

االكتمال المالي لمرافق التوسع.

2021

االستحواذ على مجمع رابغ لتقنيات البالستيك من أرامكو السعودية وشركة رابغ إلدارة الخدمات الصناعية التحويلية (شركة تابعة ومملوكة بالكامل
لسوميتومو كيميكال).

2021

تم نقل الحقوق وااللتزامات لبعض االتفاقيات المتعلقة بتسويق المنتجات البتروكيماوية من تابعي أرامكو السعودية (وهم شركة أرامكو للكيميائيات
وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة) إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وشركة أرالنكسيو القابضة بي .في ،.وشركة أرامكو للتجارة.

4-2ملخص نواحي القوة والمزيات التنافسية للرشكة
تتمتع الشركة بعدد من نقاط القوة الرئيسية في النواحي التجارية والمالية والتي تتلخص فيما يلي:
-2-1

4مجمع تكرير وبرتوكيماويات عالمي متكامل بحوزته محفظة واسعة من المنتجات الكيميائية ذات القيمة المضافة

يعد مجمع بترورابغ واحد من أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة في العالم ،باإلضافة لكونه األول من نوعه في المملكة العربية السعودية،
ويضم المجمع وحدة تكسير تحفيزي لسائل األوليفين العالي ووحدة تكسير إيثان من الطراز العالمي .ويتيح مجمع بترورابغ فرص كثيرة للتوسع .وقد
حققت المرافق التوسعية مزيداً من وفورات الحجم من خالل دمجها مع المرافق األولية والبنية التحتية المرتبطة بها .يحتوي المجمع وحدات متكاملة
لتزويد المجمع بالبخار والماء والطاقة (يدار ومملوك من قبل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء) ،باإلضافة إلى أصول خارج موقع المجمع الصناعي
مثل المستودعات وصهاريج التخزين والمحطة البحرية.
تتيح درجة التكامل العالية التي يحظى بها المجمع إلى تحقيق أعلى قيمة ممكنة لكل من المنتجات المكررة والبتروكيماويات من خالل تمكين استهالك
المنتجات داخلياً لغرض إنتاج منتجات كيميائية ذات قيمة مضافة وهوامش ربح أعلى.
ويساعد هذا الدمج ً
أيضا على التخفيف من حدة أثر تقلب أسعار المنتجات المكررة والبتروكيماويات عن طريق وضع بترورابغ في سوق مشتقات البترول
والتي تكون فيها نسبة الطلب مستقرة بشكل أكبر.
باإلضافة إلى تعزيز توليد القيمة ،يساهم توسع بترورابغ األخير في تقديم عدد من المشتقات التي لم يتم إنتاجها من قبل في المملكة العربية السعودية
والمنطقة بشكل عام ،بما في ذلك مطاط اإليتيلين والبروبيلين واألوليفين الحراري والميثاكريالت المثيل وبولي مثيل ميثاكريالت ونايلون .6
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4الوصول المبارش إىل البنية التحتية للطاقة والتصدير

إن موقع بترورابغ االستراتيجي على البحر األحمر في الساحل الغربي للمملكة ،يمكنها من استغالل مصادر الطلب المحلي على المنتجات المكررة في
منطقة مكة المكرمة ،وكذلك استغالل البنية التحتية للتصدير فيما يخص المنتجات البتروكيماوية.
تستفيد الشركة من خطوط األنابيب المؤمنة والميناء والتي تعمل على تشغيلها أرامكو السعودية وبترورابغ .وتتلقى الشركة كميات يومية من النفط الخام
عبر خط أنابيب النفط الخام القائم والعائدة ملكيتها إلى أرامكو السعودية ،وهو خط متفرع من خط أنابيب شرق-غرب الرئيسي الذي يتصل مباشرة
بصهاريج التخزين خارج المصفاة ،وهي مملوكة وتتم إدارتها من قبل شركة أرامكو السعودية .ويتم نقل إمدادات اإليثان والبوتان إلى الشركة عبر خطوط
أنابيب مملوكة للشركة تمتد من ينبع إلى رابغ .باإلضافة إلى ذلك ،في حالة وجود أي احتمال بحدوث انقطاع في اإلمدادات ،فإن الشركة تتمتع بالمرونة
الالزمة للتكيف مع الوضع والحصول على إمدادات المواد الخام عن طريق البحر من خالل المرافق الموجودة في محطة رابغ البحرية ،مما يثبت قدرة
الشركة على تأمين إمداداتها من المواد الخام بشكل مضمون وغير متقطع.
أبرمت الشركة اتفاقية عقد تأجير ميناء مع أرامكو السعودية ،والتي بموجبها تتمتع الشركة ببعض الحقوق الحصرية التي تتيح الوصول إلى ميناء محمي
كبير ونقل المنتجات السائلة بسالسة .وعلى وجه الخصوص ،يتم استخدام الميناء من قبل الشركة لتصدير منتجات مشتقة معينة ،تتمثل بشكل أساس
في المنتجات السائلة مثل أحادي جاليكول اإليثيلين وأكسيد البروبيلين .عالوة على ذلك ،تُص ّدر الشركة منتجاتها الصلبة إلى كافة أرجاء العالم من خالل
ميناء الملك عبد اهلل الواقع تقريباً ببعد  40كم عن الشركة وميناء جدة اإلسالمي الواقع تقريباً ببعد  160كم عن الشركة .إن هذه الترتيبات والمرافق
تضع بترورابغ في موقع استراتيجي جيد لتصدير منتجاتها لألسواق العالمية.
-2-3

4ترتيبات تسويقية تفضيلية تتيح الوصول إىل شبكات تسويق وتوزيع واسعة النطاق

تبيع بترورابغ منتجاتها وفقاً التفاقيات تسويقية طويلة المدى مع المساهمين المؤسسين .يقوم المساهمون المؤسسون  -مباشرة أو من خالل شركات
تابعة مملوكة أو تابعة لهم  -بوضع منتجات بترورابغ في السوق التجاري ،مما يساهم بالحد من تعرض الشركة المباشر للسوق ،وفي الوقت نفسه يتيح لها
االستفادة من شبكات التسويق والتوزيع العالمية الواسعة لدى المساهمين المؤسسين.
صممت إعدادات
لعبت مصفاة رابغ دوراً استراتيجياً منذ تأسيسها في توريد المنتجات المكررة في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية ،إذ ُ
المصفاة وقائمة المنتجات بشكل يلبي الطلب في السوق المحلي .وبما أن بترورابغ تقع في موقع استراتيجي في المنطقة الغربية من المملكة العربية
السعودية بالقرب من مراكز الطلب المرتفعة في مدينتي جدة ومكة المكرمة ،فإن لديها سوق مقيد والذي بدوره يقلل مخاطر الكميات بما يمكن الشركة
من االستمرار في التشغيل بمعدالت استفادة رائدة .كما أن الشركة تلعب دوراً مهماً في تطوير صناعة البتروكيماويات في المملكة وتعتبر ثاني أكبر منتج
للبتروكيماويات في السوق المحلي.
-2-3-1

4المنتجات المكررة

أبرمت الشركة اتفاقيات تصريف وتسويق ورفع المنتجات المكررة مع أرامكو السعودية لتكون المس ّوق العالمي الوحيد للمنتجات المكررة المنتجة من
قبل مجمع بترورابغ ،والذي بدورها تعود على بترورابغ باالستقرار التعاقدي والوضوح في الرؤية .ولمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم ()1-8-4
(«المنتجات المكررة») أدناه.
4 -2-3-2المنتجات البرتوكيماوية

أبرمت الشركة اتفاقيات تسويق للمنتجات البتروكيماوية مع كل من أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال آسيا ليكونا المس ّوقين للمرحلة األولى والمرحلة
الثانية للمنتجات البتروكيماوية المنتجة من قبل مجمع بترورابغ .وقامت أرامكو السعودية في وقت الحق بتحويل التزاماتها وحقوقها الواردة في اتفاقية
التسويق للمنتجات البتروكيماوية إلى تابعيها.
وعلى وجه التحديد ،كجزء من رؤية أرامكو السعودية طويلة المدى واستراتيجيتها العالمية في مجال المواد الكيميائية ،قامت أرامكو السعودية بتاريخ 5
أكتوبر 2021م بنقل حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيماوية التي تنتجها الشركة إلى شركة سابك وشركة أرامكو السعودية
للتجارة وشركة أرالنكسيو ،وذلك بهدف تكتيل الخبرات والبناء عليها ،وتعظيم االستفادة من سالسل اإلمداد القائمة ،والتمتع بمرونة في التسعير بما يحقق
أفضل العوائد ،وتوفير خدمات أفضل للعمالء بشكل عام .وعليه ،تحسن وصول بترورابغ إلى شبكات تسويق وتوزيع المسوقين.

53

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية 2022 -
شـركـة رابــغ للتـكـريـر والبـتـروكيـمـاويـات

سابك :تماشياً مع استراتيجيات النمو في المنتجات البتروكيماوية التي وضعتها أرامكو السعودية ،تقرر نقل معظم حقوق تسويق المنتجات البتروكيماوية
(على النحو المبين في الجدول أدناه) إلى سابك من أجل توفير الدعم اللوجيستي للمبيعات وخدمات ما بعد البيع .وتملك أرامكو السعودية ما نسبته
( )%70من رأس مال شركة سابك ،وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة.
وجدير بالذكر أن سابك تعد واحدة من أكبر الشركات الكيميائية في العالم ،مع أكثر من  40سنة من النمو .يقع المركز الرئيس لسابك في مدينة الرياض،
وتعمل في  50دولة عبر األمريكيتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا ،وتخدم عمالئها فيما يقارب  100دولة.
أرالنكسيو :إن أرالنكسيو هي شركة تابعة مملوكة بالكامل ألرامكو السعودية .تلقت أرالنكسيو حقوق التسويق لمطاط اإليثيلين والبروبيلين بسبب خبرتها
في السوق العالمي ،إذ تعد واحدة من أكبر منتجي المطاط الصناعي في العالم .يقع مركزها الرئيس في الهاي ،هولندا ،ولديها وجود في أربع قارات
وهي :أوروبا ،جنوب وشمال أمريكا ،وآسيا.
شركة أرامكو للتجارة :تلقت شركة أرامكو للتجارة حقوق التسويق للبارا زيلين والبنزين بسبب خبرتها في هذه المنتجات في األسواق التجارية.
وتجدر اإلشارة إلى أن أرامكو السعودية ضامنة اللتزامات كل من سابك ،وأرالنكسيو ،وشركة أرامكو للتجارة وفقاً التفاقيات التسويق للمنتجات البتروكيماوية.
وسوميتومو كيميكال ضامنة اللتزامات سوميتومو كيميكال آسيا وفقاً التفاقيات التسويق للمنتجات البتروكيماوية التي تكون األخيرة طر ًفا فيها.
المنتج البتروكيماوي

#

1

البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة

2

البولي إيثيلين سهل المعالجة

3

أكسيد البروبيلين

4

البولي بروبلين

5

البولي إيثيلين عالي الكثافة

6

المونو إيثيلين غليكول

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

المس ّوقين
منتجات املرحلة األولى (املرافق األولية)
•سابك
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سوميتومو كيميكال آسيا*

•سابك
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك*

منتجات املرحلة الثانية (املرافق التوسعية)
•شركة أرامكو للتجارة
بارا زيلين
•سوميتومو كيميكال آسيا
•شركة أرامكو للتجارة
البنزين
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك
فينول
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك
أسيتون
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك
البولي إيثيلين منخفض الكثافة
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك
نايلون 6
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك
أسيتات فينيل اإليثيلين
•سوميتومو كيميكال آسيا
•أرالنكسيو
مطاط اإليثيلين والبروبيلين
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك
أوليفينات البالستيك الحرارية
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك
ميثيل ميثاكريالت
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك
بولي ميثيل ميثاكريالت
•سوميتومو كيميكال آسيا
منتجات املرحلتني األولى والثانية (املرافق املرحلة األولى ومرافق املرحلة الثانية)
سابك

اتفاقية توزيع محلي

* تخضع هذه االتفاقيات لترتيبات مقايضة مؤقتة حيث تم نقل حقوق والتزامات رفع وتسويق سوميتومو كيميكال آسيا للمونوإيثيلين جليكول لشركة سابك ،ونقل حقوق والتزامات سابك برفع
وتسويق أكسيد البروبيلين لسوميتومو كيميكال آسيا.
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وتتيح الترتيبات التسويقية لبترورابغ بيع منتجاتها ضمن العالمات التجارية المشهود لها دول ًيا لسابك وشركة أرامكو للتجارة وأرالنكسيو وسوميتومو
كيميكال آسيا .وتُص ّدر منتجات الشركة على المستوى العالمي وفق استراتيجيات التسويق التي وضعت في سبيل استهداف األسواق التي تحقق أعلى
معدالت الربح .كما توفر المنصات التي أسسها المس ّوقين لمنتجات البتروكيماويات فترات تسليم قصيرة وتكاليف لوجستية أكثر توفيراً بسبب إنشاء نقاط
تخزين في أنحاء آسيا ،مما أدى إلى إقامة عالقات متينة وطويلة األمد مع العمالء األساسيين.
4 -2-3-3التحليل الجغرافي إليرادات الرشكة

يظهر أدناه التحليل الجغرافي إليرادات الشركة حتى تاريخ  21سبتمبر :2021
المنتجات المكررة (المبيعات)
الوجهة

الكمية (برميل سنوي)

النسبة

آسيا

9,057,474

%11.91

السعودية

49,495,786

%65.09

أوروبا

1,357,364

%1.79

تركيا وأفريقيا

10,406,414

%13.69

الهند

609,611

%0.80

أخرى

5,114,769

%6.73

76,041,418.00

%100

املجموع

المنتجات المكررة (إجمالي اإليرادات)
الوجهة

المبيعات (ريال سعودية)

النسبة

آسيا

1,251,542,441

%6.36

السعودية

13,899,818,040

%70.68

أوروبا

349,787,929

%1.78

تركيا وأفريقيا

2,661,498,855

%13.53

الهند

154,096,571

%0.78

أخرى

1,350,251,565

%6.87

املجموع

19,666,995,401

%100

البتروكيماويات (المبيعات)
الكمية (طن)

النسبة

الوجهة
آسيا

1,801,349

%56.60

السعودية

215,465

%6.77

أوروبا

392,321

%12.33

تركيا وأفريقيا

237,220

%7.45

الهند

154,002

%4.84

أخرى

382,419

%12.02

املجموع

3,182,776

%100

البتروكيماويات (إجمالي اإليرادات)
المبيعات (ريال سعودية)

النسبة

الوجهة
آسيا

7,032,810,609

%54.71

السعودية

957,111,118

%7.45
%12.71

أوروبا

1,633,577,217

تركيا وأفريقيا

1,217,010,950

%9.47

الهند

705,701,683

%5.49

أخرى

1,308,574,094

%10.18

املجموع

12,854,785,672

%100
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4االلزتام والدعم الثابت من قبل المساهمني المؤسسني تجاه برتورابغ

بترورابغ هي شركة مستقلة للتكرير والبتروكيماويات تأسست على المبادئ المتبعة من قبل مساهميها المؤسسين العالميين :أرامكو السعودية وسوميتومو
كيميكال .وقد تم تطوير رؤية المجمع واستراتيجيته بعناية بما يتوافق مع توجهات المساهمين المؤسسين في سبيل أن تصبح الشركة واحدة من أكبر
مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة ،والمعترف بها عالمياً كشركة رائدة في هذا المجال باإلضافة إلى اهتمامها بتنمية االقتصاد المحلي
والمساهمة فيه .عالوة على ذلك ،تتوافق أهداف بترورابغ ،التي تشمل في رفع القيمة ،بشكل وثيق مع أهداف مساهميها.
أظهر المساهمون المؤسسون دعماً ثابتًا لبترورابغ تجسد في عدة أمور ،منها المواءمة المستمرة لتخطيط اإلنتاج بصورة ديناميكية مع توفير إمدادات
مستدامة من المواد الخام بأسعار تنافسية ،وعمليات التسويق المستمرة لمنتجات الشركة المكررة والبتروكيماوية عن طريق اتفاقيات التصريف على
الصعيدين العالمي والمحلي.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه من خالل المساهمة في تعزيز رأس المال البشري واتفاقيات اإلعارة القائمة ،تتمتع بترورابغ بإمكانية الوصول إلى معرفة وخبرة
من أكبر مجمعات الطاقة المتكاملة في العالم واإلمكانات التقنية إلحدى أكثر الشركات الكيميائية ابتكا ًرا وتنوعاً .وباإلضافة إلى ذلك ،تستثمر الشركة
رأس مالها البشري في الموظفين المحليين من خالل إرسالهم إلى مرافق خارجية تابعة للمساهمين المؤسسين.
كما قدم المساهمون المؤسسون تسهيالت ائتمانية إلى بترورابغ الستخدامها – ضمن أغراض أخرى – ألغراض عامة تتعلق بالشركة ورأس المال العامل،
وذلك انطالقاً من دعمهم للشركة على المدى الطويل.
-2-5

4العمليات واإلجراءات التشغيلية المكثفة المصممة لضمان استدامة األداء التشغييل وثباته

في إطار رؤية تحويل أداء الشركة ،قامت اإلدارة بتطوير خطة شاملة للتحول تتكون من ستة محاور رئيسية يتمثل أحدها في تحقيق معدالت السالمة
والموثوقية في المصانع والحفاظ عليها من خالل ( )1زيادة معدالت تشغيل المصانع )2( ،وإنشاء لجنة سالمة واعتمادية األصول )3( ،وإعادة هيكلة
أنظمة الصيانة )4( ،وتحسين موثوقية المصنع.
وكما يتضح من النسب الواردة في الجدول أدناه ،لقد نجحت الشركة في رفع معدالت تشغيل المصانع والمحافظة عليها خالل السنوات الماضية وحتى
عام .2021

نسبة التشغيل

2018

2019

2020

 30سبتمبر 2021

%88

%97

%97.2

%98.2

تبذل الشركة جهداً للحفاظ على الهدف األدنى لمعدل تشغيل المصنع وهو  %98للسنوات المقبلة مع سعيها الحثيث للوصول إلى نسبة  .%100مع اإلشارة
إلى أن طريقة حساب نسبة تشغيل المصنع تتضمن استبعاد حاالت االنقطاع المخططة أو اختبارات الفحص الدورية.
أطلقت الشركة برنامجاً في عام 2021م ساهم بالفعل وبشكل مباشر بأكثر من  82,000,000دوالر أمريكي (ما يساوي  307,500,000ريال سعودي) في
صافي أرباح الشركة كما في تاريخ  31ديسمبر 2021م ،وذلك من خالل تنفيذ حوالي  45مبادرة تهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية أو تخفيض التكاليف.
وجدير بالذكر أن الشركة تتوقع تنفيذ أكثر من  125مبادرة إضافية بين عامي 2022م إلى 2024م تهدف بشكل أساسي إلى خلق قيمة إضافية للشركة.
باإلضافة إلى ذلك ،وفي إطار استراتيجية الشركة لتنويع اعتمادها على موارد الطاقة لمرافق التوسع ،من المتوقع أن تحصل بترورابغ على متطلباتها من
إمدادات الطاقة بشكل أساسي من المشروع المستقل إلنتاج المياه والكهرباء ( )IWSPPوبشكل تكميلي من الشركة السعودية للكهرباء في حاالت النقص
أو الطوارئ عند الحاجة لذلك .وفي حالة وجود فائض في الطاقة اإلنتاجية لبترورابغ ،فبإمكانها بيع فائض الطاقة الكهربائية إلى الشركة السعودية
للكهرباء ،وفقاً لشروط تم االتفاق عليها مسبقاً .وتعزز إمدادات الطاقة الموردة من الشركة السعودية للكهرباء االعتماد على إمدادات المرافق الالزمة
لضمان استدامة العمليات في مرافق الشركة.
-2-6

4تكلفة المنافسة وحالة النقد بالمقارنة مع منتجي البرتوكيماويات العالميني

لدى الشركة ميزة جوهرية في التكلفة النقدية تتمثل في دورة رأس المال العامل ،حيث تقوم الشركة بتحصيل قيمة المنتج الذي تبيعه خالل مدة أقل نسبياً

تُق ّدر بحوالي  45يوم مما تلتزم فيها بسداد المبالغ إلى الموردين مقابل النفط الخام الذي تستخدمه والذي يق ّدر بحوالي  75يوم .ويساعد هذا الهيكل
لرأس المال العامل الشركة على إدارة السيولة النقدية لديها ،ويحمي على المدى القصير ضد التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط الخام.
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4الدور االسرتاتيجي الذي تلعبه الرشكة في توريد المنتجات المكررة والبرتوكيماوية إىل المملكة

كان لمصفاة رابع منذ تأسيسها دوراً استراتيجياً في توريد المنتجات المكررة في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية ،حيث تم تصميم هيكل
المصفاة وقائمة منتجاتها لتلبية الطلب في السوق المحلية .وتتمتع بترورابغ بموقع استراتيجي في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية بالقرب
من مراكز الطلب المرتفعة في جدة ومكة ،مما يساهم في تقليل مخاطر تقلب كميات التوريد ،والذي بدوره يتيح للشركة مواصلة تحقيقها لمعدالت تشغيل
رائدة في هذا القطاع.
تقوم الشركة ببيع كامل منتجاتها المكررة وفقاً ألسعار السوق العالمية من خالل اتفاقيات تصريف واتفاقيات توزيع وتسويق مبرمة مع أرامكو السعودية،
وبذلك تقوم الشركة بدور هام في توريد المنتجات الرئيسية في المملكة العربية السعودية .وقد قامت شركة أرامكو السعودية تاريخ ًيا بتخصيص ما يقارب
كامل المنتجات المكررة المشتراة من الشركة في السوق السعودي المحلي .ويُباع كامل اإلنتاج المو ّرد إلى شركة أرامكو السعودية من الغاز النفطي المسال
والبنزين والديزل وزيت الوقود باإلضافة إلى ما يقارب من كامل اإلنتاج المورد من وقود الطائرات في السوق المحلية ،مع بقاء النافثا وحدها مخصصة
للتصدير .وتساهم هذه االستراتيجية التي وضعتها شركة أرامكو السعودية في تحقيق مكانة فريدة للشركة في قطاع التكرير بالمملكة.
وباإلضافة إلى موقعها االستراتيجي في مجال المنتجات المكررة ،تقوم الشركة أيضاً بدور مهم في تطوير مجال البتروكيماويات في المملكة ،باعتبارها
ثاني أكبر منتج للبتروكيماويات في السوق المحلية ،وهذا بدوره يضع بترورابغ في قلب استراتيجية المملكة في قطاع البتروكيماويات.
4-3اسرتاتيجية الرشكة
حددت الشركة رؤيتها مؤخرا وتصفها بأن تكون «أفضل شركة متكاملة في التكرير والبتروكيماويات بأكثر الطرق استدامة» ،وقد وافق مجلس إدارة الشركة
على هذه الرؤية .ويعضد هذه الرؤية مجموعة من القيم المحورية المتبنّاة من قبل الشركة ،وعلى وجه الخصوص :النزاهة والتميز والعمل الجماعي
والشغف والمواطنة والمساءلة .وانطالقاً من هذه القيم المحورية ،طورت الشركة أهدافها االستراتيجية المبنية على الركائز اآلتية :السالمة ،وإدارة
األصول ،والهامش النقدي الصافي ،والتميز التجاري ،والموظفين ،وبيئة العمل ،واالستدامة ،والقدرة التنافسية التجارية ،والوضع المالي للشركة .وفي
القسم التالي موجز للتوجهات واإلرشادات المتعلقة بتحقيق هذه األهداف االستراتيجية .وقد قامت الشركة بالفعل بتنفيذ مجموعة من المبادرات لتحقيق
أهدافها االستراتيجية.
-3-1

4السالمة

تشكل سالمة القوة العاملة في الشركة وموظفيها والمتعاقدين معها ،باإلضافة إلى سالمة أصول الشركة ،الحجر األساس لعمل الشركة .إن الوصول إلى
اختفاء حاالت حوادث السالمة (حالة صفرية) يتطلب نظم إدارة سالمة مالءمة ،بما في ذلك نظم سالمة العمليات باإلضافة إلى وجود قيادة قوية على
كافة مستويات اإلدارة .وستواصل الشركة تحسين أدائها في مجال السالمة بالتركيز على الجوانب الرئيسة اآلتية:
•رفع مستوى مراجعة األداء في السالمة من خالل اللجنة اإلشرافية للصحة والسالمة المهنية واألمن والبيئة.
•رفع مستوى الوعي بمتطلبات السالمة وإجراءاتها من خالل برامج تدريبية مثل مخيمات التدريب على السالمة وغيرها من برامج التدريب
االفتراضية والتعليمية في الفصول الدراسية.
•تعزيز مستويات كفاءة الموظفين فيما يتعلق بأمور السالمة.
•وضع حد أدنى لكفاءة المتعاقدين مع الشركة يشترط تحقيقه لقبول التعاقد معه.
•مراجعة إجراءات التشغيل والصيانة لجعلها أكثر وضوحاً.

•إنشاء فريق التزام مستقل يختص بدراسة ومعالجة حاالت عدم االلتزام بنظم وإجراءات السالمة.
•إجراء مراجعة دورية لمخاطر العمليات الكيميائية وتقييم المخاطر.
•إجراء تقييم داخلي وخارجي لنظم إدارة السالمة للنظر في حاالت عدم االلتزام ومعالجتها.
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4إدارة األصول

عال من التعقيد بتحديات فيما يتعلق باالعتمادية على المصانع .ومع ذلك ،تعتزم الشركة تنفيذ مجموعة من
يتسبب كثر وتنوع مصانع العمليات بمستوى ٍ
المبادرات لضمان تحسين التوافر الميكانيكي ،بما في ذلك اآلتي:
•إنشاء فريق متخصص يُعنى بمراجعة ورصد شامل لإلخفاقات الكبيرة من حيث المراقبة ،باإلضافة إلى ضمان تحقق مضمون التوصيات في
هذا الشأن.
•إنشاء نظام إلدارة االعتمادية بما ي َم ّكن الربط بين النظم القائمة.

•تنفيذ مفهوم نوافذ التشغيل بشكل كامل ،والذي بدوره يضع حدوداً تشغيلية آمنة ومالئمة عبر المكونات الحيوية للمرفق المتكامل.

•القيام بعمليات التفتيش عن المخاطر لجميع مصانع العمليات كمرحلة أولية ،بما في ذلك التقييم الكامل آلليات تحديد األضرار وتدابير
التخفيف من آثارها.
•إنشاء نظام إدارة التحويل والتفتيش من أجل تحسين الكفاءة بشكل عام.
4 -3-3صافي الهامش النقدي

إن زيادة صافي الهامش النقدي تستلزم الوصول إلى تحقيق أقصى حد ممكن من معدالت تشغيل المصانع ،وبذلك يزيد إنتاج المنتجات ذات القيمة
المضافة والعائد عليها وتعظيم االستفادة من تكاليف التشغيل .تقوم الشركة بتنفيذ مبادرات قصيرة المدى وطويلة المدى تهدف لتحسين زيادة اإليرادات
وخفض التكاليف ،وتشمل هذه المبادرات ما يلي:
•المراجعة الدورية لمتطلبات التشغيل وتحسينها.
•إبرام المزيد من االتفاقيات طويلة المدى مع الموردين بما يمكن الشركة من تخفيض البنود ذات التكلفة العالية.
•وضع إجراءات إلزالة العوائق في المصانع الرئيسة بتكلفة منخفضة.
•مراجعة وتحسين كفاءة الصيانة باستمرار.
•مراجعة وتحسين مؤشرات قياس األداء للمنشآت ،بما في ذلك المؤشرات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة.
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4التمزي التجاري

تتطلب إدارة اتفاقيات التسويق والتصريف التي تبرمها الشركة معرف ًة باألسعار والمواصفات واالحتياجات الفعلية للسوق لتعظيم العوائد على الشركة؛
وفي سبيل ضمان قيام المس ّوقين بتعظيم عوائد الشركة ،تعتزم الشركة القيام بما يلي:
•إعادة النظر في اتفاقيات التسويق القائمة وتحسينها إلضافة ما من شأنه تحفيز المس ّوقين على تحسين هوامش الربح.

•وضع وتطوير مؤشرات قياس ألداء المس ّوقين لبيان األداء الفعلي للمس ّوق.

•إنشاء قنوات للتواصل مع المسوقين لتلقي مالحظاتهم بشأن ما يمكن للشركة تحسينه لتوسيع نطاق خطوط اإلنتاج.
•تتبع ودراسة التكاليف اللوجستية الداخلية (التغليف والشحن) من خالل مؤشرات قياس األداء والعمل على تخفيضها.
•تطوير برنامج متكامل يهدف إلى جذب االستثمارات في مجمع رابغ لتقنيات البالستيك.
4 -3-5الموظفون

تؤمن الشركة بأن موظفيها أحد أهم أصولها ،وستواصل بترورابغ جذب المواهب المناسبة من خالل وضع معايير للمرتبات والمزايا الوظيفية التي تضمن
تفوق الشركة على المنافسين في السوق .وقد ظل تطوير الموظفين واالحتفاظ بالمواهب ذات األداء العالي عنصر اهتمام للشركة خالل السنوات العديدة
الماضية .وفي سبيل إكمال جهود الشركة بهذا الشأن ،تعتزم الشركة القيام بما يلي:
•وضع خريطة واضحة تبين فرص النمو والتدرج الوظيفي في الشركة.
•مواصلة التطوير والتوسع في التدريب باستخدام الحاسوب واألجهزة الذكية ،كالتعليم عن بعد وغيره.
•مواصلة تعزيز خطط تعاقب الموظفين مع التركيز على حاجات النمو.
•وضع برامج إدارية مبنية على التحفيز.
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-3-6

4بيئة العمل

تهدف الشركة إلى خلق بيئة عمل حيوية من خالل تعزيز ثقافة التعاون والمكافآت القائمة على األداء .وبنا ًء على استبانة «ثقافة الموظفين» الذي أجرته
الشركة في السنوات السابقة ،قررت إدارة الشركة أن تصب تركيزها في سبيل تحقيق ثالثة أمور أساسية:
•االنتقال من بيئة تتسم بتركز العمل في ٍ
أيد محدودة إلى بيئة تتسم بالثقة وتفويض المهام.
•االنتقال من أسلوب يطغى عليه طابع الحذر غير المبرر إلى أسلوب قائم على إدارة المخاطر.
•االنتقال من بيئة يغلب عليها طابع العمل الفردي إلى بيئة تشجع وتتبنى نهج العمل الجماعي.
4 -3-7االستدامة

تعتزم الشركة تطوير أعمالها لتصبح أعماالً مستدامة من خالل تعزيز الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة .وتتمثل الدوافع الرئيسة في السعي إلى
ذلك في اآلتي:
•التقليل من آثار بترورابغ على البيئة عبر تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث والنفايات.
•خلق مكان عمل صحي وآمن وعادل ويتسم بالتعددية.
•المبادرة في دعم المجتمع من خالل البرامج التعليمية ورفع مهارات الموظفين.
•االحتواء الفعال للمخاطر المتعلقة بالبيئة أو المجتمع أو توجهات السوق.
•ضمان الشفافية والمساءلة من خالل وضع منظومة حوكمة ف ّعالة.
4 -3-8القدرة التنافسية التجارية

تعتزم الشركة تحسين قدرتها التنافسية التجارية من خالل عدد من األعمال تشمل ما يلي:
•إعادة تقييم الخيارات الفنية لمشروع «أسفل الوعاء» مع النظر في االعتبارات االقتصادية ،وهي إحدى خطط التوسع التي ستزيد من هامش
ربحية المصفاة .ولمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم («( )9-4مشروع التوسعة») أدناه.
•تحديد الحلول التي سيتم تطبيقها على المدى القصير والمدى الطويل لجودة نوعية الديزل.
•تكليف فريق مختص لتقديم دراسة تفصيلية بخصوص تحويل مشروع رابغ العربية للمياه والكهرباء من استخدام الزيت الثقيل إلى الغاز.
•السعي لتحقيق مصالح المستثمرين في إنتاج مادة الكابروالكتام في الموقع للمساعدة في تحسين اقتصاديات نايلون .6
-3-9

4تحقيق الهيكلة المالية األمثل

وباإلشارة إلى ما تم ذكره أعاله في القسم ( )3-3-4بخصوص الهامش النقدي الصافي ،أطلقت الشركة مبادرات مستدامة قصيرة المدى يجري تنفيذها
من خالل برنامج تحسين العائد على المساهمين على المدى القصير والمدى المتوسط .كما أن البرنامج سيسعى لتحسين توليد اإليرادات وخفض
التكاليف .وعالوة على ذلك ،من المقرر سداد كل الديون الحالية بالفترة القادمة (في غضون السنوات العشر المقبلة).
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4-4الرشكات التابعة
ال تمتلك الشركة أي شركات تابعة لها.
4-5هيكل رأس المال والملكية
4التغريات التاريخية في رأس المال

-5-1

تم تأسيس الشركة برأس مال قدره  750,000,000ريال سعودي ،ومنذ تأسيسها قامت الشركة بعدد من عمليات إعادة هيكلة لرأس مالها كما هو موضح
في الجدول أدناه:
التاريخ

نوع إعادة الهيكلة

رأس المال قبل إعادة الهيكلة

رأس المال بعد إعادة الهيكلة

طريقة إعادة الهيكلة

2006/01/30م

زيادة رأس المال الشركة
بقيمة ( )1,875,000,000ريال
سعودي

 750,000,000ريال سعودي

 2,625,000,000ريال سعودي

إصدار أسهم جديدة
للمؤسسين مقابل حصص
نقدية

2007/02/06م

زيادة رأس المال الشركة
بقيمة ( )2,625,000,000ريال
سعودي

 2,625,000,000ريال سعودي

 5,250,000,000ريال سعودي

إصدار أسهم جديدة
للمؤسسين مقابل حصص
نقدية

2007/04/16م

زيادة رأس المال الشركة
بقيمة ( )1,320,000,000ريال
سعودي

 5,250,000,000ريال سعودي

 6,570,000,000ريال سعودي

إصدار أسهم جديدة
للمؤسسين مقابل حصص
نقدية

2008/01/27م

زيادة رأس المال الشركة
بقيمة ( )2,190,000,000ريال
سعودي

 6,570,000,000ريال سعودي

 8,760,000,000ريال سعودي

إصدار أسهم جديدة لالكتتاب
العام كجزء من الطرح العام
األولي للشركة

امتلك كل مساهم مؤسس  %50من إجمالي رأس مال الشركة منذ تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ الطرح العام األولي .وكانت نسبة  %50التي يملكها كل مساهم
من المساهمين المؤسسين قبل تاريخ الطرح العام األولي مباشرة تعادل ( )328,500,000سهم لكل مساهم .وتم إصدار ( )219٫000.000سهم جديد
إضافي وطرحه على الجمهور خالل عملية الطرح العام األولي.
سيبلغ رأس المال المدفوع للشركة بعد الطرح ستة عشر مليا ًرا وسبعمائة وعشرة ماليين ( )16,710,000,000ريال سعودي مقس ًما إلى مليار وستمائة
وواحد وسبعون مليون ( )1,671,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
-5-2

4هيكل الملكية

يلخص الجدول التالي رأس مال الشركة الحالي:
األسهم الحالية

النسبة ()%

المساهم
شركة أرامكو السعودية

328,500,000

%37.5

شركة سوميتومو كيميكال

328,500,000

%37.5

الجمهور

219,000,000

%25.0

اإلجمالي

876,000,000

%100.0

تجدر اإلشارة إلى أن ًّ
كل من المساهمين المؤسسين قام بتقديم التزام باالكتتاب في كامل حصته من أسهم حقوق األولوية ،والبالغة في مجملها
لـ( )%75من إجمالي الطرح وذلك من خالل رسملة خمسة مليارات وتسعمئة واثنان وستون مليوناً وخمسمئة ألف ( )5,962,500,000ريال سعودي من
المبالغ التي المستحقة على الشركة إلى المساهمين المؤسسين بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  1والمبرمة بين الشركة والمساهمين
المؤسسين (لمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم («( )1-2-7اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  )»1والقسم («( )2-11التزام المساهمين
المؤسسين»)) .وعند تنفيذ المساهمون المؤسسون لهذا االلتزام ،لن تتغير نسب ملكيتهم في أسهم الشركة.
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4 -5-3المساهمون المؤسسون

يتمتع المساهمون المؤسسون بخبرة واسعة في نطاق تشغيل المصافي ومصانع البتروكيماويات .حيث تقوم شركة أرامكو السعودية في الوقت الحالي بإدارة
ٍ
مصاف محلية كبيرة ،كما أنها شريكة في عدد من المشاريع المشتركة المحلية والدولية لتشغيل المصافي .أما بالنسبة إلى شركة سوميتومو كيميكال،
فإنها تقوم بتشغيل مصانع البتروكيماويات منذ عام 1958م ،وتقوم في الوقت الحالي بتشغيل مجمعين اثنين للبتروكيماويات ،أحدهما في اليابان واآلخر
في سنغافورة.
-5-3-1

4أرامكو السعودية

تأسست أرامكو السعودية في المملكة كشركة لها مسؤولية محدودة بموجب المرسوم الملكي رقم (م )8/وتاريخ 1409/4/4هـ (الموافق 1988/11/13م)
لالضطالع بحقوق وامتيازات خلفائها من الشركات المؤسسة ألرامكو .تحولت أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة في تاريخ 2018/1/1م بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم ( )180وتاريخ 1439/4/1هـ (الموافق 2017/12/19م) وهي مسجلة في مدينة الظهران ومق ّيدة في السجل التجاري برقم
( )2052101150وتاريخ 1439/7/11هـ (الموافق 2018/3/28م) وباسم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) .ويقع مركزها الرئيس في
ص.ب ،5000 .مدينة الظهران  ،31311المملكة العربية السعودية .ويبلغ رأس مالها ستين مليار ( )60,000,000,000ريال سعودي ،مقسمة على مئتي مليار
سهم عادي ليس لها قيمة اسمية .وتعمل أرامكو السعودية في ك ِّل من عمليات التنقيب واإلنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق.
وفي تاريخ  11ديسمبر 2019م ،أكملت أرامكو السعودية عملية الطرح العام األولي في السوق ،حيث باعت حكومة المملكة العربية السعودية عدد 3.45
مليار سهم تمثل نسبة  %1.73من رأس مال أرامكو السعودية .إضافة إلى ما سبق ،قامت أرامكو السعودية بشراء  117.2مليون سهم من أسهمها من
حكومة المملكة العربية السعودية بمقابل بلغ  3,750مليون ريال سعودي كأسهم خزينة الستخدامها في برامج أسهم الموظفين.
تتركز أنشطة أرامكو السعودية بالنسبة لعمليات التنقيب واإلنتاج في المملكة العربية السعودية .وفي  31ديسمبر 2020م بلغت احتياطيات أرامكو السعودية
من النفط  255.2مليار برميل مكافئ نفطي ،والتي تُعد كافية لمدة  56سنة ،وتتكون من  198.8مليار برميل من النفط الخام والمكثفات ،و 25.2مليار
برميل من الغاز الطبيعي المسال ،و 191.6مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي.
تدير أرامكو السعودية أحد أكبر أعمال التكرير والمعالجة والتسويق في العالم ،إذ تبلغ قدرتها االستيعابية مقدار  6.4مليار برميل يومياً كما في تاريخ
2020/12/31م .وباعتبارها المورد الوحيد للسوق المحلي الكبير ،فقد بلغت عمليات التكرير في أرامكو السعودية – بما يشمل تابعيها المحليين – نسبة
 %59من صافي القدرة االستيعابية للتكرير في عامي 2019م و2020م .ولدى أرامكو السعودية حضور دولي قوي في مجال التكرير في مناطق النمو
الرئيسية عالمياً ،السيما في آسيا والتي توفر فرصة ألرامكو السعودية للوصول إلى عمالء جدد في االقتصادات النامية وتزويدهم بالنفط الخام .وفي
عام 2020م ،بلغت القدرة االستيعابية ألرامكو السعودية في التكرير في مصافيها التشغيلية الدولية المملوكة لها بالكامل أو التابعة لها مقدار  1.5مليون
برميل يومياً.
4 -5-3-2سوميتومو كيميكال

بدأت شركة سوميتومو كيميكال أعمالها في اليابان في عام 1913م كشركة مصنعة لألسمدة من الغازات المنبعثة من تكرير النحاس ،وبعدها توسعت
عملياتها عن طريق الدخول في قطاع المواد الكيميائية (األصباغ والمستحضرات الصيدلية) في عام 1944م ،وعلوم المحاصيل في عام 1953م وصناعة
البتروكيماويات في عام 1958م .وفي عام 1984م ،قامت شركة سوميتومو كيميكال بإعادة هيكلة قطاع المستحضرات الصيدلية وتم دمجها في 2005م
مع شركة داينيبون فارماسيوتيكال ( )Dainippon Pharmaceuticalلتأسيس شركة داينيبون سوميتومو فارما ( .)Sumitomo Dainippon Pharmaوبدأت
شركة سوميتومو كيميكال أعمالها خارج اليابان في عام 1984م مع بدء العمليات في مجمع البتروكيماويات في سنغافورة ،وتوسع الحضور العالمي لشركة
سوميتومو كيميكال فيما بعد بفضل تأسيس شركة فالنت يو إس إيه ( )Valent USAفي عام 1988م ،وشركة دونجو بيور كيميكالز (Dongwoo Pure
( )Chemicalsوالتي تم تغيير اسمها إلى دونجو فاين-كيم ()Dongwoo Fine-Chemفي كوريا الجنوبية في عام 1991م وبترو رابغ في المملكة العربية
السعودية في عام 2005م.
يقع مقر شركة سوميتومو كيميكال في طوكيو ويعمل لديها أكثر من  30,000شخص في جميع أنحاء العالم ،وتعتبر شركة سوميتومو كيميكال واحدة من
الشركات الكيميائية الرائدة في اليابان بفضل تشكيلة المنتجات المتنوعة التي تقدمها عبر خمس قطاعات أعمال ،وهي :البتروكيماويات والبالستيكيات،
والطاقة والمواد الوظيفية ،والمواد الكيماوية المتعلقة بالتقنية ،والعلوم الصحية وعلوم الزراعة ،والمستحضرات الصيدلية .تُنفذ عمليات الشركة من خالل
أكثر من  300شركة تابعة وتابعين لها في جميع أنحاء العالم.
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يقوم قطاع البتروكيماويات والبالستيك لشركة سوميتومو كيميكال بتطوير منتجات متقدمة في السوق العالمية وبما يالقي احتياجات العمالء ،كما تقوم
بإمداد السوق العالمي بالمنتجات عالية الجودة بشكل يحفظ استقرار األسواق .ولدى سوميتومو كيميكال عالقات وطيدة مع عمالئها في السوق اآلسيوي،
إذ ترسخت هذه العالقات على مدى سنين طويلة ،وتعد هذه العالقات حالياً مصدر قوة رئيسي للشركة .ولسوميتومو كيميكال وجود في المملكة العربية
السعودية ،حيث تقوم بتصنيع منتجات بتكلفة تنافسية باستفادتها من انخفاض أسعار المواد الخام والوقود في المنطقة .وعالوة على ما سبق ،وفي سبيل
إنشاء مجتمع ما بعد عهد الكربون واالقتصاد الدائري ،فإن شركة سوميتومو كيميكال تساهم في تطوير تقنيات إعادة تدوير الكيماويات والمواد ،كما أنها
تبادر في نشر نتائج التطوير في المجتمع ككل.
ويقوم قطاع الطاقة والمواد الوظيفية بتصنيع وبيع المواد عالية الجودة واألداء ،مثل مواد البطاريات والمواد لبالستيكية الهندسية الفائقة .كما يقوم بابتكار
الحلول لجعل المنتجات غير ضارة بالبيئة ،مثل السيارات الكهربائية .تتمثل إحدى الكفاءات الرئيسية لهذا القطاع في قدرته على تطوير قدرات األعمال
التجارية العالمية كما يزهر من المنتجات التي تسيطر سوميتومو كيميكال على أكبر حصة في السوق العالمية ،مثل األلومونيا والريسورسينول ،وأيضاً
من خالل فواصل بطاريات أيونات الليثيوم الثانوية ،والتي تكون مقاومة للحرارة من الطراز األول .وتعد هذه المنتجات هي ً
أيضا نتائج كفاءاتها األساسية
األخرى :القدرات البحثية ،والتطوير باإلضافة إلى تقنيات التقييم والتصنيع والمعالجة.
وبالنسبة لقطاع المواد الكيميائية المرتبطة بالتقنية ،فإن هذا القطاع يساهم في تحسين أداء وإنتاجية أشباه الموصالت والشاشات من خالل توفير مواد
تصنيعها بجودة عالية وأداء متميز .وتسعى سوميتومو كيميكال توسيع أعمالها في مجال عمل شاشات الثنائي العضوي الباعث للضوء وتحسين قدرتها
التنافسية في توفير مكونات شاشات العرض البلوري السائل من أجل التكيف التحول التقني في هذا الخصوص .كما تبذل سوميتومو كيميكال جهوداً
في إنشاء مواد شبه موصلة وتعزيز قدرتها اإلنتاجية في هذا المجال ،مما سيدعم أساليب تصنيع أشباه الموصالت والتي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
ويساهم قطاع الصحة وعلوم المحاصيل في تحسين إنتاجية الغذاء في جميع أنحاء العالم من خالل توفير حلول متخصصة مثل حماية المحاصيل وتحسين
المنتجات والمواد الزراعية والميثيونين .تقوم سوميتومو كيميكال بتوزيع منتجات الكيماويات الزراعية الرائدة والمطورة محلياً على الصعيد العالمي،
وتوزع ً
أيضا منتجات فريدة لحماية المحاصيل وتعزيزها بيولوج ًيا وتوفر حلول ما بعد الحصاد وتسيطر على حصة سوقية كبيرة في هذا المجال .تكمن
قوة أعمال حماية المحاصيل في تشكيلة منتجات حماية المحاصيل الفريدة وقدرة البحث والتطوير التي أنشأتها ،باإلضافة إلى شبكة مبيعاتها العالمية.
عالوة على ذلك ،تقدم سوميتومو كيميكال إمدا ًدا مستق ًرا للميثيونين ،مع إنتاج متكامل من المواد الخام باستخدام تقنيات إنتاج متقدمة.
فيما يتعلق بقطاع المستحضرات الصيدالنية ،تقوم شركة سوميتومو كيميكال – من خالل شركات ضمن مجموعتها – بتطوير وتسويق األدوية والوصفات
الطبية ،ودعم تقنيات العيش حيا ًة صحية .في مجال األدوية التي تستلزم وصفة طبية ،تتمثل كفاءة القطاع األساسية في إمكانياته البحثية والتطويرية ،ال
سيما في مجاالت الطب النفسي وعلم األعصاب وعلم األورام والطب التجديدي أو العالج الخلوي .أما بالنسبة لمجال األدوية التشخيصية ،تتمثل كفاءة
القطاع األساسية في خبراته القوية والتقنيات التي تم تطويرها على مدار  50عا ًما .باإلضافة إلى ذلك ،تعد من أحد أهم نقاط قوة القطاع قدرته على
التعاون مع المجموعة لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات المحورية للشركة ،بما في ذلك تحليل الجينوم وتمايز الخاليا.
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4-6نظرة عامة عىل المرافق والعمليات
يقع مجمع بترورابغ في مدينة رابغ الواقعة على ساحل البحر األحمر على بعد حوالي  40كم شمال مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية 160 ،كم شمال جدة
و 185كم جنوب ينبع ،وتقع مدينة رابغ على بعد  10كم شمال شرق المصفاة ويبلغ عدد سكانها حوالي  42,000نسمة.
	  (4-1):لكشلاخريطة المرافق والبنية التحتية

اﻟﺠﺒﻴﻞ
ﻳﻨﺒﻊ
اﻟﺮﻳﺎض

Plus Tech Park

ﻣﻴﻨﺎء راﺑﻎ
راﺑﻎ

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ
ﺟﺪة
ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺪة اﻹﺳﻼﻣﻲ

اﻟ

ﺒﺤ

ﺮا

ﻷﺣ

ﻤﺮ

ﻣﻜﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻴﻨﺎء
ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
اﻟﴩﻗﻲ  -اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻳﻨﺒﻊ
ﻣﺤﻄﺔ
ﻣﺤﻄﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻤﺎء واﻟﺒﺨﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
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4توريد مواد تغذية اإلنتاج (اللقيم)

مجمع بترورابغ هو عبارة عن منطقة صناعية كبيرة تبلغ مساحتها حوالي  3,000فدان .ويحصل المجمع على مستلزماته من إمدادات النفط الخام واإليثان
والبيوتان من شركة أرامكو السعودية إلنتاج الكميات والنوعيات المستهدفة من المنتجات المكررة والبتروكيماويات.
يتم توريد لقيم النفط الخام عبر خط أنابيب النفط الخام القائم ،والمملوك أرامكو السعودية ،وهو خط أنابيب متفرع من خط األنابيب الرئيسي شرق-
غرب والذي يتصل بشكل مباشر بصهاريج التخزين المملوكة من قبل أرامكو السعودية والخاصة بالمصفاة .ويوجد حالياً أربعة صهاريج خام مجاورة
لمباني بترورابغ بطاقة استيعابية تقدر بمليون برميل لكل صهريج .وتسيطر أرامكو السعودية على أجهزة الموانئ في المملكة ،بما في ذلك ينبع .وتتمتع
بتر ورابغ بالقدرة الالزمة الستيراد المزيد من لقيم النفط الخام من أرامكو السعودية من خالل مرافق االستيراد الحالية الكائنة بالمحطة البحرية كلما
دعت الحاجة إلى ذلك.
يتم توريد اإليثان والبيوتان عبر خطوط األنابيب التي أسستها الشركة والممتدة من ينبع إلى رابغ والمملوكة للشركة ،في حين تتولى أرامكو السعودية
تشغيلها وفقاً التفاقية تشغيل وصيانة خطوط األنابيب المبرمة بين بتر ورابغ أرامكو السعودية.
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4محطة رابغ البحرية

يتمتع مجمع بترو رابغ بإمكانية الوصول إلى ميناء محمي كبير يتم الدخول إليه عبر قناة يبلغ طولها  1,300متر وعرضها  400متر ،وتؤدي قناة الدخول
بعمقها الشديد الذي يمتد إلى  28متر وعرضها البالغ  240متر إلى حوض دوران بعمق  27متر وقطر حوالي  900متر .ويشكل الميناء العميق وحوض
الدوران والميناء الرئيسي وموانئ البضائع السائلة ومعدات الشحن والتفريغ أصول المحطة البحرية.
تعود ملكية المحطة البحرية المؤجر لبترورابغ ألرامكو السعودية ،وقد تم تصميم أرصفة المحطة البحرية هذا لتتناسب مع سفن نقل النفط بالجملة،
باإلضافة إلى ذلك ،تم تصميم مخططات المرافق البحرية بما يتوافق مع الهياكل القائمة والبيانات الجغرافية والبيئية واألمور اللوجستية المرتبطة
بالشحن.
خضعت المحطة البحرية لتعديالت لتلبية احتياجات تصدير المنتجات النفطية الجديدة ،وتمت بعض التعديالت البسيطة على أرصفة المصفاة وتم
استخدامها لتصدير زيت الوقود والديزل والنافثا ووقود الطائرات والبنزين المحلي .وقد تم بناء رصيفين جديدين للبتروكيماويات في مرافق التوسعة
لتصدير البنزين والفينول واألسيتون والستالم الميثانول وغيره من اللقيم ،وبمقدور الرصيفين الجدد استيعاب سفن يتراوح إجمالي حمولتها الساكنة
ما بين  5,000إلى  50,000طن بفضل المرافق التي تتمتع بها ،مثل معدات التحميل ومرافق القياس المخصصة ،وإمكانات السحب والتصريف ،وتوريد
النيتروجين ،وأنظمة السالمة والتحكم والنظم المرتبطة األجهزة والخدمات العامة الالزمة للعمليات البحرية.
ويتم تصدير منتجات البوليمرات الصلبة (البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة ( )HDPEوالبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة
والبولي بروبلين) عبر ميناء جدة الذي يعد الميناء الرئيسي في المملكة والذي يمكنه استيعاب أحدث أنواع سفن الحاويات الكبيرة ،وميناء مدينة الملك
عبد اهلل االقتصادية.
-6-3

4المرشوع المستقل إلنتاج المياه والكهرباء

يتلقى مجمع بترورابغ المياه المحالة والبخار والطاقة من المشروع المستقل إلنتاج المياه والكهرباء ( ،)IWSPPوالمطورة من قبل شركة راوك وهي التي
تشرف كذلك على تشغيلها .وتقع هذه المحطة في موقع رابغ ،ويتم فيها توليد الطاقة والبخار من التوربينات البخارية والغاليات التي تعمل بزيت الوقود
الثقيل ،وكذلك توليد المياه المحالة من خالل أنظمة التناضح العكسي .ويخضع إمداد محطة إنتاج الطاقة والبخار والماء المستقلة للخدمات األساسية
التفاقية تحويل الطاقة والمياه ،وهي أحد ترتيبات التحويل ( )conversion arrangementالتي بموجبها تورد بترورابغ مياه البحر وزيت الوقود الثقيل
لشركة راوك بال مقابل ،وتقوم شركة راوك بتحويلها لخدمات أساسية تقدمها لبترورابغ مقابل رسوم متفق عليها .هذا وقد تمت توسعة محطة إنتاج الطاقة
والبخار والماء المستقلة من أجل تلبية متطلبات الطاقة لمرافق التوسعة خالل مرحلة بناء مجمع بترورابغ.
شركة راوك هي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين وأنظمة المملكة ،ويقع مقرها الرئيسي في جدة ،والشركاء الحاليون فيها هم:
								
•أكوا باور ()ACWA Power

%74

•شركة واحة الطاقة األولى للمياه والطاقة التقليدية ،وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أكوا باور

%25

								
•بترورابغ (مساهم ومشتري)

%1

تعمل محطة إنتاج الطاقة والبخار والماء المستقلة في مرافق المرحلة األولى ومحطة إنتاج الطاقة والبخار والماء المستقلة في مرافق المرحلة الثانية
التوسعية على أساس متكامل ،ولها وحدة احتياطية لتوليد الطاقة والبخار ووحدتان احتياطيتان لتوليد المياه .وتتصل محطة إنتاج الطاقة والبخار والماء
المستقلة المتكاملة ( )IWSPPومجمع بترورابغ بشبكة الشركة السعودية للكهرباء حتى تتمكن من استيراد الطاقة الكهربائية متى ما دعت الحاجة لذلك.
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4-7األنشطة التجارية للرشكة
	  (4-2):لكشلااألنشطة التجارية
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4توريد لقيم اإلنتاج

أبرمت الشركة عدد من االتفاقيات مع أرامكو السعودية من أجل توريد مجموعة متنوعة من اللقيم الذي تحتاجه الشركة إلنتاج المنتجات المكررة
والبتروكيماوية بالكمية والجودة المستهدفة .وتتطلب كل وحدة في مجمع بترورابغ مواداً خام ومواداً كيميائية ومحفزات وملحقات ،بما يشمل غاز البيع
والكهرباء والبخار والمياه والهيدروجين واألكسجين والنيتروجين .ونظراً لطبيعة مجمع بترورابغ المتكامل ،فإن معظم الوحدات تعتمد في حصولها على
اللقيم على وحدات في مراحل إنتاج أعلى .وباإلضافة إلى ذلك ،فمنذ بدء عمليات مرافق التوسعة ،يوجد ترابط كبير بين مرافق المرحلة األولى ومرافق
المرحلة الثانية التوسعية ،حيث توفر مرافق المرحلة األولى لمرافق المرحلة الثانية التوسعية العديد من أنواع اللقيم الرئيسية وتتلقى بالمقابل تدفقات من
المنتجات الثانوية .ويتم ربط تدفقات اللقيم بأنواعه والمنتجات بين مرافق المرحلة األولى ومرافق المرحلة الثانية التوسعية من خالل صهاريج التخزين.
ويوضح الجدول التالي ملخصاً للكميات اليومية المتعاقد عليها من اللقيم المقدمة بموجب اتفاقيات اللقيم المختلفة بين الشركة وأرامكو السعودية:
اللقيم

الكمية القصوى

النفط الخام

 400,000برميل يومياً

البوتان

 12برميل يومياً

اإليثان

 125مليون قدم مكعب قياسي يومياً

غاز البيع

 50مليون قدم مكعب قياسي يومياً
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4عمليات االنتاج

تستخدم مرافق بترورابغ مجموعة من التقنيات الحديثة والمرخصة ،حيث يتم الحصول على التقنيات المرخصة من جهات الترخيص القائمة وأما فيما
يتعلق بالتقنيات الحديثة غير المرخصة فهي متوافقة مع أفضل ممارسات القطاع ومعاييره.
	  (4-2):لودجلاوحدات برتورابغ

الوحدة
املرافق األولية
تقطير النفط الخام
نافثا ميروكس
كيروسين ميروكس
نزع الكبريت المهدرج من زيت الغاز
معالجة األمينات
استخالص الكبريت
إنتاج الهيدروجين
التقطير الفراغي
وحدة معالجة زيت الغاز الفراغي بالهيدروجين
تكسير سوائل األوليفينات العالية بال ُمحفزات
أسمرة وشطر مادة سي فور
ألكلة مادة سي فور
استخالص الكبريت 2
إنتاج الهيدروجين 2
وحدة فصل الماء الحامض  2و3
وحدة تجديد األمينات  2و3
وحدة تكسير اإليثان
البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة  1و2
البولي إيثيلين عالي الكثافة
البولي بروبلين  -البوليمر المتجانس
البولي بروبلين  -البوليمر المشترك
أكسيد البروبيلين
أحادي جاليكول اإلثيلين
البوتان 1 -
املرافق التوسعية
توسع وحدة تكسير اإليثان
مجمع وحدة إصالح وعطريات النافثا
مثيل ثالثي البيوتيل أثير واأليزوبوتيلين
التبادل المزدوج
الكيومين
الفينول
ميثاكريالت المثيل
بولي مثيل الميثاكريالت
البولي إيثيلين منخفض الكثافة وأسيتات فينيل اإليثيلين
مطاط اإليتيلين والبروبيلين
األوليفين الحراري
نايلون 6
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تؤدي وحدة تكسير األوليفينات بال ُمحفزات في بترورابغ دوراً مركزياً في تكامل المجمع ،حيث تقوم بتحويل الزيوت الثقيلة منخفضة القيمة إلى منتجات
ّ
أخف ذات قيمة أعلى مثل الجازولين ومواد اللقيم الرئيسية إلنتاج البتروكيماويات:
•البروبيلين (الناتج الرئيسي من وحدة تكسير األوليفينات بال ُمحفزات) ،وبدرجة أقل ،اإليثيلين ،إلنتاج البروبيلين ومشتقات اإليثيلين
•النافثا لوحدة إصالح النافثا الجديدة  /مجمع العطريات

•مادة سي فور مختلطة لوحدة مثيل ثالثي البيوتيل أثير واأليزوبوتيلين الجديدة
كل من اإليثيلين
باإلضافة إلى ذلك ،تم إنشاء وحدة تكسير إيثان لتحويل اإليثان إلى إيثيلين الستخدامه كلقيم للمنتجات البتروكيماوية .وتتم تغذية ٍ
والبروبيلين ،اللذين تنتجهما وحدة التكسير ووحدة تكسير األوليفينات بال ُمحفزات ،على التوالي ،إلى وحدات المواد البتروكيماوية ،إلنتاج بوليميرات البولي
إيثيلين  /البولي بروبيلين وأكسيد البروبيلين وأحادي جاليكول اإلثيلين .ويتم استيراد تدفق سي فور غني بالبيوتان عبر خط أنابيب وتتم معالجته في وحدة
األلكلة داخل المجمع إلنتاج مكون مزج الجازولين .الجدير بالذكر هو أنّ استيراد اإليثان والتكسير الحراري إلى اإليثيلين تقنية معتمدة و ُمثبت فعاليتها.
وتستفيد وحدة تكسير اإليثان من توافر المواد الخام في المملكة العربية السعودية وتسمح باستعادة اإلثيلين االقتصادي ال ُمنتج في إطار وحدة تكسير
األوليفينات بال ُمحفزات .وبالمثل ،تتم استعادة البروبيلين من وحدة تكسير اإليثان داخل وحدة تكسير األوليفينات بال ُمحفزات.
تض ّمن تكوين مرافق التوسع توسعة وحدة تكسير اإليثان الحالية لمعالجة  30مليون قدم مكعب قياسي يومياً إضافية من اإليثان ،لتصبح بذلك سعة
المعالجة اإلجمالية للمجمع إلى  125مليون قدم مكعب قياسي يومياً ،وإضافة وحدة إصالح نافثا جديدة  /مجمع عطريات لمعالجة أكثر من 2.7
مليون طن سنوياً (صافي) من النافثا .وباإلضافة إلى إنتاج أكثر من  1.3مليون طن سنوياً من الباراكسيلين ،فإن مرافق التوسعة تنتج مجموعة متنوعة
من المنتجات البتروكيماوية األخرى ،معظمها لم يتم إنتاجها سابقاً في المملكة العربية السعودية ،مثل مطاط اإليتيلين والبروبيلين واألوليفين الحراري
وميثاكريالت المثيل وبولي مثيل الميثاكريالت ونايلون .6
إن مرافق المرحلة األولى ومرافق المرحلة الثانية التوسعية مرتبطة ببعضها البعض وتعمل على أساس متكامل .ويتم استخدام بعض المنتجات التي يتم
إنتاجها في مرافق المرحلة األولى (باإلضافة إلى الواردات) كمواد لقيم وتدفقات وسيطة إلى مرافق التوسع.
4 -7-3أوصاف المنتجات

تبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لبترورابغ نحو  19.5مليون طن سنوياً من المنتجات المكررة والبتروكيماوية .ويوضح الجدول التالي تفاصيل قائمة منتجات
مرافق المرحلة األولى ومرافق والتوسعة:
	  (4-3):لودجلاقائمة منتجات المرافق

القدرة اإلجمالية الحالية للمرافق (كيلو طن سنوي ًا)
4,782
5,045
2,036
2,127
200
598
14,788
900
600
700
200
169
172
66
68
85
37
75
49
1,340
275
15
4,751
19,539

المنتج

الديزل
زيت الوقود
الجازولين
وقود الطائرات
الغاز النفطي المسال
النافثا
املجموع اجلزئي
البولي إيثيلين
أحادي جاليكول اإليثيلين
البولي بروبلين
أكسيد البروبيلين
األسيتون
البنزين
مطاط اإليثيلين والبروبيلين
أسيتات فينيل اإليثيلين
البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة
ميثاكريالت المثيل
النايلون 6
بولي مثيل الميثاكريالت
الباراكسيلين
الفينول
األوليفين الحراري
املجموع اجلزئي
اإلجمالي
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تُستخدم منتجات بترورابغ في المنتجات النهائية مثل البالستيك ،والمنظفات ،ومواد التشحيم ،والراتنجات ،والمبردات ،ومانع التجمد ،والدهانات،
والسجاد ،والحبال ،والمالبس ،والشامبو ،وقطع الغيار الداخلية للسيارات ،وغراء اإليبوكسي ،ومواد العزل ،واألغلفة ،واأللياف ،واألدوات المنزلية ،والتعبئة
والتغليف ،والشموع ،واألنابيب ،والعديد من االستخدامات األخرى.
-7-3-1

4المنتجات المكررة

تستخدم المنتجات المكررة بصفة أساسية كوقود ولقيم إلنتاج البتروكيماويات .وتمثل اعتبارات الجودة والبيئة الدوافع الجوهرية لمواصفات المنتجات
المكررة المستخدمة كوقود .وفيما يخص مواد التقطير المتوسطة (الجازولين ،والديزل  /زيت الغاز ،والكيروسين  /وقود الطائرات) فإنه تختلف
مواصفات هذه المواد (األوكتان ،والسيتان ،ومحتوى الكبريت ،وضغط بخار ريد وكثافته) باختالف البلدان والمناطق .وباإلضافة إلى ذلك ،تحد اللوائح
البيئية وأداء المركبات من كميات المكونات األخرى (محتوى الرصاص والعطريات والبنزين واألوليفينات) في الوقود .ويحوز الجازولين والديزل على أكبر
األسواق ،والتي غال ًبا ما تستهدف سوق مركبات الطرق .كما يعتمد تركيب النافثا على محتوى البارافينات واألوليفينات والنفثينات والعطريات ،فإن ذلك
يحدد مدى المالءمة وظروف العملية والعائد – وبالتالي – قدرة بيع تلك الدرجة الخاصة للنافثا.
4 -7-3-2مشتقات اإليثيلني

اإليثيلين هو المادة الخام الرئيسية المستخدمة كلقيم في صناعة البتروكيماويات ويتم إنتاجه من التكسير البخاري للهيدروكربونات مثل النافثا وزيت
ّ
األخف (اإليثان وغاز البترول المسال) وأقلها مع مواد اللقيم
الغاز واإليثان وغاز البترول المسال .ويكون عائد اإليثيلين في أعلى مستوياته مع مواد اللقيم
األثقل (النافثا وزيت الغاز) .ويستخدم اإليثيلين في إنتاج البولي إيثيلين ،وجاليكول اإلثيلين ،وثنائي كلوريد اإليثيلين ،ومونومر كلوريد الفينيل ،والبوتان
 ،1واإليثانول الصناعي ،والستايرين ،وحمض األسيتيك .وتتنوع استخدامات المستهلك النهائي من البالستيك إلى المنظفات ومواد التشحيم والموادالالصقة .ويُعد البالستيك أسرع تطبيقات االستخدام النهائي نمواً نظراً لتزايد حلوله محل المواد التقليدية مثل المعادن والخشب .وتنتج بترورابغ اإلثيلين
من وحدة تكسير اإليثان.
4 -7-3-2-1البويل إيثيلني

البولي إيثيلين هو أحد صور بوليمرات اإليثيلين ،يُنتَج في ظل ظروف مختلفة من درجات الحرارة والضغط في وجود عامل محفز .ويعتمد نوع البولي
إيثيلين المنتج على ظروف التشغيل واستخدام مونومرات مشتركة ،مثل البوتين 1-والهكسين .1-وتتمثل أنواعه األكثر شيوعاً في البولي إيثيلين منخفض
الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة ( )HDPEوالبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة ،ولكل نوع خصائصه الفيزيائية والكيميائية الخاصة بما في ذلك
المرونة والقوة والصالبة والمتانة والمياه والمقاومة الكيميائية .وتنتج مصانع البولي إيثيلين الراتنجات التي تُباع إلى وحدات التحويل ،التي تستخدم
بعد ذلك عمليات القولبة لتصنيع منتج نهائي يمكن للمستهلك استخدامه بصورة مباشرة .وأكثر التطبيقات شيوعاً هي تعبئة وتغليف األغلفة والصفائح،
والمنتجات المنزلية المتينة ،وعوازل األسالك والكابالت وبطاناتها.
4 -7-3-2-2أحادي جاليكول اإلثيلني

أحادي جاليكول اإلثيلين هو سائل عديم اللون وعديم الرائحة وممتص للرطوبة يُنتج من تحويل مباشر لإلثيلين إلى درجة «أحادية» لجاليكول اإلثيلين.
وتوجد درجتان رئيسيتان من جاليكول اإلثيلين ،هما :درجة األلياف والدرجة الصناعية .وتُستخدم درجة األلياف للتفاعل مع حمض تيرفثاليك في إنتاج
ألياف البوليستر وراتنجات البولي إثيلين تيريفثاليت؛ وتُستخدم الدرجة الصناعية في تصنيع المبردات ومانع التجميد .وتنتج الشركة أحادي جاليكول
اإلثيلين بدرجة األلياف.
4 -7-3-3مشتقات الربوبيلني

البروبيلين هو ثاني أكثر المواد الخام البتروكيماوية انتشاراً في العالم ،ويُنتج في الغالب عن طريق عمليات التكسير بالبخار أو عمليات التكرير .وعاد ًة ما
يتم إنتاج ثالث درجات (درجة التكرير والدرجة الكيميائية ودرجة البوليمر) من ثالثة أنواع من العمليات (التكسير بالبخار ،ووحدات التكسير المتخصصة،
ووحدات التكسير الحفزي للسوائل) .ويُعد التكسير بالبخار أكبر مساهم في اإلنتاج العالمي للبروبيلين .ويستخدم البروبيلين كلقيم لصناعة البولي بروبلين،
وأكسيد البروبيلين ،وحمض األكريليك ،واألكريلونيتريل وتصنيع الكحوالت االصطناعية .ويُستخدم أكثر من  %60من البروبيلين من الدرجة الكيميائية
 /درجة البوليمر إلنتاج البولي بروبيلين .وتعد تطبيقات المستهلك النهائي واسعة النطاق ،منها السجاد والحبال والمالبس وقطع الغيار البالستيكية
للسيارات والدهانات وغراء اإليبوكسي .وتنتج الشركة البروبلين في الموقع من وحدة تكسير األوليفينات بال ُمحفزات وعملية التبادل المزدوج.
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4 -7-3-3-1البويل بروبلني

البولي بروبلين هو ثاني أكثر بالستيك طلباً في العالم ،إذ يُستخدم في تطبيقات فريدة وتطبيقات أخرى مماثلة لتطبيقات البولي إيثيلين .وهناك ثالثة
أنواع رئيسية من البولي بروبلين ،هي :البوليمر المتجانس (الذي يحتوي على البروبيلين فقط) ،والبوليمرات المشتركة الكتلية (بوليمر ذو إيثيلين موزع في
كتل) والبوليمرات المشتركة العشوائية (بوليمر ذو مونومرات أخرى موزعة بشكل عشوائي) .وتختلف هذه األنواع في خصائصها (مثل الكثافة ،والصالبة،
وتدفق المصهور ،والوضوح ،والقوة) ومن ثم في استخداماتها النهائية .وقد جعل النطاق الواسع للخصائص الفيزيائية والسهولة النسبية للمعالجة والكثافة
المنخفضة البولي بروبلين مادة مرغوبة للغاية حلت محل راتنجات أكثر تكلفة في عدد من االستخدامات ذات الطلب العالي .وتُباع راتنجات البولي بروبلين
إلى وحدات التحويل في األسواق النهائية المختلفة :األغلفة ،واأللياف ،والسلع المنزلية المتينة ،واستخدامات السيارات ،والورق ،واألنابيب .وتنتج الشركة
األغلفة ذات االتجاه ثنائي المحور (درجة البولي بروبلين ذي البوليمر المتجانس) ،ودرجة الغزل والحقن والبوليمر المشترك الكتلي.
4 -7-3-3-2أكسيد الربوبيلني

أكسيد البروبيلين هو ثاني أكثر صور البروبيلين استخداماً ،وهو يُستخدم في المقام األول كمادة وسيطة كيميائية .وتستخدم الشركة تقنية خاصة بشركة
سوميتومو كيميكال إلنتاجه مباشر ًة من البروبيلين والكيومين دون أي منتجات ثانوية .تستخدم غالبية أكسيد البروبيلين في إنتاج بوليوالت البوليثير
لصناعة البولي يوريثان (الرغاوى واللدائن) وبروبيلين جاليكول (المستخدم في راتنجات البوليستر غير المشبعة).
4 -7-3-4المواد العطرية ومشتقاتها

المواد العطرية هي مركبات هيدروكربونية مشتقة من البترول .وينتج مجمع المواد العطرية في األساس الباراكسيلين باإلضافة إلى منتجات أخرى ،مثل
البنزين والمواد العطرية الثقيلة.
4 -7-3-4-1الباراكسيلني

الباراكسيلين هو هيدروكربون عطري يعتمد على البنزين مع بديلَي ميثيل .وهو سائل عديم اللون قابل لالشتعال وغير قابل للذوبان في الماء .ويُستخدم
الباراكسيلين بشكل رئيسي كلقيم لصناعة حمض التريفثاليك المنقى ،وهو مادة كيميائية مهمة في إنتاج األلياف والزجاجات البالستيكية.
4 -7-3-4-2أسيتات فينيل اإليثيلني

أسيتات فينيل اإليثيلين هي بوليمر مشترك لإلثيلين وأسيتات الفينيل .وهي مادة مرنة يمكن نشرها لتشكيل مادة مسامية تشبه المطاط ،وإن كان ذلك
بمزيد من المتانة .أسيتات فينيل اإليثيلين تمتلك خصائص حجز جيدة ،ومتانة بدرجة حرارة منخفضة ،ومقاومة للتشقق بالضغط ،وخواص مقاومة للمياه
للمواد الالصقة التي تذوب بالتسخين ،ومقاومة لألشعة فوق البنفسجية .وهي ذات رائحة محدودة أو معدومة وتنافس منتجات المطاط والفينيل على
االستخدام في العديد من االستخدامات الكهربائية .وهي توجد عاد ًة في شكل مسحوق وتستخدم في إنتاج األغلفة ،وطالء األسالك ،والمواد الالصقة.
واق على سبيل المثال،
كما تُستخدم كبديل ٍ
خال من الكلور لبوليفينيل الكلوريد ،في المقام األول في ال ُدمى ،واألحذية الرياضية ،وأحياناً كغالف أو رباط ٍ
باستثناء مواد البناء.
4 -7-3-4-3الميثيل ميتاكريليت والبويل ميثيل ميتاكريليت

يُعد الميثيل ميتاكريليت من السوائل عديمة اللون ،وغالباً ما يُستخدم في إنتاج البولي ميثيل ميتاكريليت وميثيل ميتاكريليت ذات البوليمرات المشتركة-
بوتادين ستايرين (التي تُستخدم كعامل تعديل للبولي فينيل كلوريد) .وإلى جانب استخدامه إلنتاج المركبات األخرى ،فإن الميثيل ميتاكريليت يُستخدم كذلك
في المجال الطبي كاسمنت لألطراف الصناعية في الركبة والفخذ .ويستخدمه جراحو العظام في صورة «مث ّبت» لتثبيت مسامير العظام في العظم ،مما
يساعد كثيراً في تقليل آالم ما بعد العمليات الجراحية أثناء إدخاله للعظام ولكن له فترة زمنية محددة .كما يُستخدم أيضاً في إصالح الكسور لمجموعة
من أنواع الحيوانات الصغيرة من خالل استخدام التثبيت الداخلي.
والبولي ميثيل ميتاكريليت هو مادة بالستيكية حرارية شفافة ،وغالباً ما تُستخدم كبديل خفيف الوزن أو مقاوم للكسر للزجاج .وهو من البوليمرات
الصناعية للميثيل ميتاكريليت ويتميز بشفافيته .وهو بديل فعال للبولي كربونات من حيث التكلفة وغالباً ما يُفضل نظراً لخصائصه المتوسطة وسهولة
مناولته ومعالجته .ويكون البولي ميثيل ميتاكريليت غير المعدل هشاً عند تحميله ،خصوصاً عند تعرضه لقوة تأثير ،وهو أكثر عرضة للخدش من الزجاج
التقليدي غير األصلي .إال أن البولي ميثيل ميتاكريليت يُظهر مقاومة عالية للخدش والتأثير.
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4 -7-3-4-4الكيومني والفينول واألسيتون

الكيومين هو مركب عضوي يعتمد على مادة هيدروكربونية عطرية مع بديل أليفاتي ،ويتم في الغالب تحويل الكيومين الذي يتم إنتاجه كمركب نقي إلى
هيدروبيروأكسيد الكيومين ،وهو وسيط في تصنيع المواد الكيميائية الصناعية األخرى ،بما فيها الفينول واألسيتون.
والفينول هو مركب صلب بلوري عضوي عطري أبيض اللون .ويتكون الجزيء من مجموعة فينيل ترتبط بمجموعة هيدروكسيل .وعاد ًة ما يُستهلك في
سلسلة البيسيفينول أ (.)BPA
أما األسيتون فهو سائل عديم اللون يتصف برائحته الكريهة ولذعانه .وتتمثل االستخدامات األساسية لألسيتون في استخدامه كعنصر رئيسي في
راتنجات األكريليك وعنصر في راتنجات طالء األسطح للسيارات واالستخدامات المعمارية .كما يستخدم كوسيط إلنتاج المواد البالستيكية الهندسية
وعديد من المذيبات الصناعية الرئيسية .وتتنوع االستخدامات األخرى ما بين استخدامات السيارات واالستخدامات الصناعية والمستحضرات الصيدلية
ومستحضرات التجميل.
4 -7-3-5مطاط اإليثيلني والربوبيلني واألوليفني الحراري

من أهم الخصائص األساسية لمطاط اإليثيلين والبروبيلين مقاومته للحرارة واألوزون والطقس .كما أنه يتميز بخصائص العزل لكهربائي .ويستخدم
مطاط اإليثيلين والبروبيلين في األقفال مثل أبواب الغرف الباردة باإلضافة إلى سدادات الوجه للتنفس الصناعي وفي استخدامات رش طالء السيارات،
في حال وجب االستغناء عن السيليكون.
واألوليفين الحراري هو مزيج من البوليمرات/الحشوات .ونظ ًرا ألن األوليفين الحراري ال يتحلل تحت األشعة الشمسية فوق البنفسجية ،فيمكن استخدامه
في االستخدامات الخارجية مثل التسقيف .وتشمل استخداماته في صناعة السيارات مصدات الجدران الرقيقة والزخارف الداخلية المقواة بالزجاج
المجوف والحصائر األرضية والتصميمات الداخلية المتخصصة.
4 -7-3-6النايلون 6

تُعد الشركة أول ُمنتِج لنايلون  6في الشرق األوسط وتعتمد صناعاته على شراء مادة الكابروالكتام .وتُستخدم ألياف النايلون في عدة استخدامات تشمل
أقمشة المالبس وورق التغليف والسجاد وأوتار اآلالت الموسيقية والمواسير والحبال وغيرها.
4 -7-3-7البويل إيثيلني منخفض الكثافة

يُعد اإليثيلين منخفض الكثافة أقدم نوع من ُمنتجات البولي إيثيلين .ويضيف الربط العشوائي والدرجة العالية من الربط الفرعي الجانبي لإليثيلين
منخفض الكثافة خصائص مثل قوة التأثير العالية (عند درجات الحرارة المنخفضة) وخصائص كهربائية جيدة جداً وشفافية تجعله مناسباً لتطبيقات
النفخ والقولبة بالحقن مثل منتجات الحقائب والقوارير.
4-8المبيعات والتسويق
-8-1

4المنتجات المكررة

أرامكو السعودية هي المشتري والمسوق الحصري للمنتجات المكررة.
-8-1-1

4المرافق األولية

-8-1-1-1

4اتفاقية ترصيف المنتجات المكررة للمرحلة األوىل

أبرمت الشركة بصفتها البائع اتفاقية تصريف المنتجات المكررة للمرحلة األولى مع أرامكو السعودية في تاريخ 2019/06/13م فيما يخص منتجات
محددة ينتجها المجمع .وتمتد هذه االتفاقية لخمس سنوات ابتدا ًء من 2019/05/01م ،مع قابلية تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى.
-8-1-1-2

4اتفاقية رفع وتسويق الكربيت والمنتجات المكررة

أبرمت الشركة بصفتها البائع اتفاقية رفع وتسويق الكبريت والمنتجات المكررة مع أرامكو السعودية كمسوق عالمي في تاريخ 2019/06/13م فيما يخص
منتجات محددة ينتجها المجمع .وتمتد هذه االتفاقية لخمس سنوات ابتدا ًء من 2019/05/01م ،مع قابلية تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى.
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-8-1-2

4مرافق التوسعة

-8-1-2-1

4اتفاقية أرامكو السعودية لترصيف النافثا الخفيفة للمرحلة الثانية

أبرمت الشركة بصفتها البائع اتفاقية تصريف النافثا الخفيفة للمرحلة الثانية مع أرامكو السعودية بصفتها المشتري في تاريخ 2021/11/ 22م لبيع مادة
النافثا الخفيفة .وتسري هذه االتفاقية حتى تاريخ 2028 /11/ 30م مع إمكانية تجديدها إلى  5سنوات إضافية وفقاً لألحكام الواردة فيها .وتحكم هذه
االتفاقية بيع وشراء النافثا الخفيفة ،بدون اإلخالل بمتطلبات األنظمة ذات العالقة.
4 -8-1-2-2اتفاقية أرامكو السعودية رفع وتسويق المنتجات المكررة للمرحلة الثانية

أبرمت الشركة بصفتها البائع اتفاقية رفع وتسويق مع أرامكو السعودية بصفتها المسوق فيما يخص غاز البترول المسال والنافثا الخفيفة في تاريخ
2015/03/16م وتم تعديلها في 2021/11/22م .بموجب هذه االتفاقية ،فتسوق أرامكو السعودية غاز البترول المسال (والنافثا الخفيفة فقط في حال لم
تكن اتفاقية تصريف النافثا الخفيفة للمرحلة الثانية سارية).
4 -8-1-2-3مبيعات المنتجات المكررة
	  (4-4):لودجلاالمنتجات المكررة  -المبيعات (ألف برميل)

المبيعات
-8-2

2018م

2019م

2020م

 30سبتمبر 2021م

113,978

100.991

78,037

76,041

4المنتجات البرتوكيماوية

تلتزم الشركة بترتيبات شراء وتسويق طويلة األجل مع كل من سابك (المتنازل عنها من قبل شركة أرامكو للكيميائيات وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة في
2021م) وشركة سوميتومو كيميكال آسيا  -بصفتهما المسوقين  -فيما يتعلق بالمنتجات البتروكيماوية لمرافق المرحلة األولى ،يتمتع بموجبها المس ِّوقان
بحقوق متساوية لشراء وتسويق المنتجات لبيعها خارج المملكة .ومن المقرر أن تنتهي المدة األولية التفاقيات المنتجات البتروكيماوية للمرافق المرحلة
وتمدد لفترتين متتاليتين مدة كل منها خمس سنوات بعد إجراء مناقشات بحسن النية تبدأ قبل عامين تعاقديين من نهاية المدة
األولى في عام 2024م،
َّ
األولية أو مدة التمديد (حسبما ينطبق).
كل من شركة أرامكو للتجارة،
أما بالنسبة للمنتجات البتروكيماوية لمرافق المرحلة الثانية التوسعية ،فقد أبرمت الشركة اتفاقيات ثالثية األطراف مع ٍ
وأرالنكسيو ،وسابك (بحسب الحال) وشركة سوميتومو كيميكال آسيا تسري حتى السنة العاشرة من تاريخ اإلنتاج المتراكم لكل منتج ،وعلى أن تخضع
لفترة تمديد واحدة أو أكثر مدة كل فترة منها خمس ( )5سنوات بعد مفاوضات تبدأ بعد سنتين عقدية قبل نهائية المدة األولية أو الممددة بحسب الحال.
وتتضمن اتفاقيات شراء وتسويق المنتجات البتروكيماوية للمرافق المرحلة األولى التزام «الشراء أو التعويض» على كل مس ِّوق كتعويض للشركة عن حدوث
أي إخفاق في شراء أقل من  %80من الكمية المخصصة لكل مس ِّوق في أي سنة معينة يتم التعاقد فيها .أما ترتيبات شراء وتسويق المنتجات البتروكيماوية
المنتجة في مرافق ا المرحلة الثانية التوسعة فإنها ال تتضمن مثل هذه التعويضات ،ويحق للشركة تقديم مطالبات للشراء المنفصل لكل منتج على حدة
بدالً من الشراء على أساس إجمالي أداء الشراء لكل مس ِّوق.
	  (4-5):لودجلاالمنتجات البرتوكيماوية  -المبيعات (ألف طن مرتي)

2018

2019

2020

 30سبتمبر 2021

آسيا

1,669,499

1,607,933

2,028,312

1,801,349

المملكة العربية السعودية

140,424

187,545

191,941

215,465

الهند

92,508

238,746

331,641

392,321

تركيا وأفريقيا

173,361

326,379

140,033

237,220

أوروبا

116,044

195,252

79,747

154,002

أخرى

77,083

12,967

279,046

382,419

2,268,919

2,568,822

3,050,720

3,182,776

اإلجمالي
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4-9مشاريع التوسعة
قامت الشركة بالتعاقد مع مهندسين للقيام بتصاميم الواجهة الهندسية لمشروع تطوير زيت الوقود الذي تدرسه الشركة ،إذ إن الغرض من هذا المشروع
هو تحويل بقايا الزيت الناتجة من معالجة التقطير الخام إلى منتجات أكثر ربحية («مشروع قاع البرميل») .وقامت الشركة بدراسة تصميم الواجهة
الهندسي من خالل شركة عالمية ،ولكن تم إيقاف المشروع مؤقتًا نظ ًرا ألحوال السوق السلبية والتحديات غير المسبوقة لفيروس كورونا.
باإلضافة لذلك ،قامت الشركة باتخاذ الحيطة الواجبة من أجل تحديد األولويات لمشاريعها الرأسمالية .وتعكس قائمة المشاريع الرأسمالية في األمد
المتوسط (من عام 2022م إلى عام 2024م) اعتبارات إلزامية أو غير قابلة للتجنب (على سبيل المثال ،ثالثة مشاريع لاللتزام البيئي) ،أو مبادرات تعزيز
الربحية أو مشاريع تعزيز االعتمادية.
4-10مجمع رابغ لتقنيات البالستيك
استحوذت بترورابغ على مجمع رابغ لتقنيات البالستيك في تاريخ  1أكتوبر 2021م ،وهو مجمع يتكون من منطقة صناعية مجاورة لمجمع بترو رابغ للتكرير
والبتروكيماويات المتكامل .تم تطوير مجمع رابغ لتقنيات البالستيك من قبل أرامكو السعودية وشركة رابغ لخدمات إدارة قطاع التحويل (تابع لسوميتومو
كيميكال) .تم االستحواذ عن طريق اتفاقية نقل أصول البنية التحتية المبرمة مع أرامكو السعودية وشركة رابغ لخدمات إدارة قطاع التحويل ،وعقد إيجار
مع أرامكو السعودية لألرض الذي يقع عليها مجمع رابغ لتقنيات البالستيك .ولمزيد من التفاصيل حول اتفاقية اإليجار ،يرجى مراجعة القسم ()4-10
(«اتفاقية إيجار مجمع رابغ لتقنيات البالستيك»).
يعد مجمع رابغ لتقنيات البالستيك أول منطقة صناعية خاصة للصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية ،وهي مصممة الستيعاب مشاريع أطراف
ثالثة لمعالجة البوليمر .ويقع مجمع بترو رابغ الصناعي في موقع مجاور لبترورابغ حيث تستخدم صناعات مراحل اإلنتاج النهائية منتجات بترورابغ كلقيم
إلنتاج مركبات كيميائية مثل البوليول ومثبتات البوليمر والزيلين والمذيبات .ويوفر مركز رابغ لتقنيات البالستيك ،وهو مرفق حديث تشغله إحدى الشركات
التابعة لسوميتومو كيميكال ،وتقدم الدعم الفني والتدريب في مجال تقنية معالجة البالستيك.
يقع مجمع رابغ لتقنيات البالستيك بجوار مجمع بترو رابغ ،وتبلغ مساحته  240هكتار ( 2,400,000متر مربع) ،ويتصل بالطرق الرئيسية والمرافق والدعم
(بما في ذلك اإلدارة ومرافق الصيانة ومحطة ثانوية ومسجد وبيت حراسة) .ويتمتع المستأجرين في مجمع بترو رابغ الصناعي بأسعار تنافسية لمواد
اللقيم والمرافق (الكهرباء والماء) والخدمات المشتركة المقدمة من بترو رابغ.
يعد نموذج الشراكة بين بترورابغ ومجمع رابغ لتقنيات البالستيك أحد أوجه تطبيق رؤية  2030للرفع من قيمة راتنجات البوليمر العذراء في رابغ .يوجد
حالياً اثني عشر مستأجراً في مجمع رابغ لتقنيات البالستيك.
4-11شهادة األيزو
كجزء من عملية مواصلة الحفاظ على الشهادات الحالية الممنوحة من المنظمة الدولية للمعايير( )ISOوسلسلة تقييم السالمة والصحة المهنية (،)OSHAS
قامت شركة بيرو فيريتاس( )Bureau Veritasالمعترف بها دولياً في عام 2017م بإنجاز تدقيق ومراقبة على نظام اإلدارة المتكامل (المرحلة األولى من
أنظمة إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة).
وقد كان تركيز التدقيق على ضمان االلتزام المستمر بمتطلبات معايير أنظمة اإلدارة العالمية آيزو ( 9001:2015نظام إدارة الجودة) ،وآيزو 14001:2015
(نظام اإلدارة البيئية) ،وأوساس ( 45001:2018نظام إدارة الصحة المهنية والسالمة) وسياسات بترورابغ وتدابيرها.
ويُبرز إنجاز عملية تدقيق المراقبة بنجاح قدرة الشركة على المحافظة على التنمية المستدامة في أنظمة إدارة الصحة والسالمة المتعلقة بالجودة والبيئة
والمهنية لديها ،فض ً
ال عن قدرتها على تحقيق التميز التشغيلي.
4-12السالمة واألمن والبيئة
-12-1

4السالمة

تسعى الشركة للوصول إلى حاالت صفرية في الحوادث بما يتماشى مع سياسة الشركة بخصوص الجودة ،والسالمة ،والصحة ،والبيئة ،واألمان ،وبما يؤكد
التزام الشركة في الحفاظ على صحة وسالمة الموظفين والمتعاقدين وكذلك على المجتمع والبيئة واألصول والمعلومات .وتتواءم هذه الخطة مع جهود
الشركة في رفع السالمة والذي يعتبر أحد أهداف الشركة االستراتيجية .وجدير بالذكر أن التحسينات التي تعتزم الشركة القيام بهذا تتبع مؤشرات قياس
أداء محددة؛ إذ تحتوي على معدل إجمالي اإلصابات المسجلة للموظفين والمتعاقدين ،ومعدل إجمالي حوادث سالمة اإلجراءات.
وفي سبيل الوصول إلى األهداف المرجوة ،طورت الشركة مبادرات قصيرة وطويلة المدى تُعنى بالجوانب اآلتية )1 :تحسين ثقافة السالمة )2 ،وتحسين
اإلجراءات والنظم )3 ،والقيادة والتدريب بالسالمة )4 ،وإدارة المخاطر.
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4 -12-2األمن

تختص إدارة األمن الصناعي في الحفاظ على منشآت بترورابغ وموظفيها وأصولها .وتهدف هذه اإلدارة إلى توفير االستجابة السريعة واالعتمادية والفعالة
في حاالت الطوارئ بأقصى مستويات االستعداد من خالل استخدام تقنيات متطورة .كما تستعين اإلدارة برجال األمن والدوريات المتنقلة ورجال اإلطفاء
ومعدات الوقاية من الحرائق .مع اإلشارة إلى أن القائمين بهذه األعمال مدربين ومخولين بالقيام بهذه األعمال.
وخالل السنوات القليلة الماضية ،اعتمدت الشركة ونشرت برامج متعددة تهدف إلى تحسين السالمة وأمن المجمع والمجتمع ،وتعزيز االمتثال لألنظمة
واللوائح ذات الصلة .وتشمل هذه األنظمة شبكة أمن النطاق الترددي ،ونظم كشف التسلل ،ونظم التقييم ،وتقييمات المخاطر األمنية.
عالوة على ما سبق ،قامت الشركة وشاركت في عدد من المبادرات ،بما في ذلك )1 :برامج اللياقة األمنية )2 ،وبرنامج التدريب األمني الخاص من خالل
أكاديمية أرامكو السعودية )3 ،ومسابقة أرامكو السعودية لرجال اإلطفاء )4 ،وحملة المرور األمنية )5 ،وخطة طوارئ النشاط اإلشعاعي.
4 -12-3األمن السيرباني

تحرص الشركة على تطوير وتعزيز قدراتها في مجال األمن السيبراني من أجل الوقاية من التهديدات السيبرانية الداخلية والخارجية والحد منها ،وضمان
أال يكون لهذه التهديدات أثر كارثي على عمليات الشركة .وتتطلع الشركة إلى أن تصبح آمنة من الهجمات السيبرانية ولديها قدرات يمكن االعتماد عليها
بما يمكن االستمرارية في التشغيل والنمو من خالل حماية الهياكل األساسية للمعلومات ،وتوفير ضمانات أمن المعلومات ،وبناء القدرات الالزمة لمنع
التهديدات السيبرانية والتصدي لها.
وفي سبيل تحقيق ما سبق ،وضعت الشركة أهداف رئيسية للوصل إلى هذه التطلعات ،بما في ذلك ما يلي:
1االلتزام بمتطلبات وضوابط الهيئة الوطنية لألمن السيبراني وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.2وضع حلول تقنية وسيبرانية عالية الجودة.3وضع حوكمة متينة فيما يخص األمن السيبراني وإدارة االلتزام والمخاطر.4التطوير المستمر لنظم األمن السيبراني بما يتماشى مع أفضل الممارسات السائدة.5التحسين المستمر ألنظمة األمن السيبراني الخاصة بالتقنية التشغيلية للحد من آثار حوادث الصحة أو البيئة أو السالمة الناشئة عن الهجماتالسيبرانية.
4 -12-4البيئة

تعد حماية البيئة عنص ًرا مه ًما في عمليات الشركة التشغيلية ،إذ تكرس الشركة جهودها للحفاظ على البيئة وتوفير مستقبل مستدام من خالل التقليل
إلى أدنى حد من أثر انبعاثات األنشطة التي تقوم بها .وتهدف الشركة أن تصل إلى كونها شركة مستدامة ومتعايشة مع البيئة .وقد أوضحت الشركة
التزامها إزاء البيئة – على الرغم من صعوبة ذلك بسبب طبيعة عملها – من خالل الرصد المستمر والحماية وذلك لضمان الحافظ على البيئة التي تقع
ضمن سيطرتها.
تعتزم الشركة تنفيذ مبادرات بيئية للوصول إلى هدف الشركة في التقليل إلى أدنى حد من أثر االنبعاثات .وفي هذا الشأن ،إن أحد أهم التدابير التي
تقوم بها الشركة هو الحد من اشتعال الهيدروكربونات ،إذ نجحت الشركة في خفض إشعال الهيدروكربونات لديها بنسبة بلغ قدرها  %67في  30سبتمبر
 2021بالمقارنة مع عام 2021م .وتعمل الشركة على تقديم خطة للتقليل من التوهج الضوئي من شأنها أن تقلل االشتعال بأكثر من  %15على مدى الثالث
سنوات المقبلة.
تدعم الشركة استعادة النظام البيئي الطبيعي وعزل غاز ثاني أكسيد الكربون من خالل حملة اإلعادة التدرجية لنبتة المانجروف وبرنامج استعادة الشعب
المرجانية باالشتراك مع كلية العلوم البحرية بجامعة الملك عبد العزيز.
وفي إطار تعزيز مستوى التزام الشركة اتجاه البيئة ،تجري حالياً إعادة هيكلة لنظم إدارة البيئة لتحسين فاعلية الرصد وتعزيز الوقاية من تجاوزات مياه
المجاري الناشئة من المصادر المختلفة داخل الشركة وتحديد مصدرها .وجدير بالذكر أن رصد النفايات السائلة هو جزء ال يتجزأ من أنظمة اإلدارة
البيئية والذي سيبقي على الرصد المستمر لمختلف التيارات .وكجزء من مبادرات الشركة المتعلقة باالستدامة ،توجد دراسة قائمة للنظر في فرص إعادة
استخدام وإعادة تدوير مياه المجاري والسيول والتبريد في سبيل إعادة تهيئتها الستخدامات مختلفة مثل الري ومكافحة الغبار وإصالح البيئة والتنظيف،
بحسب جودتها ومالئمتها.
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(«ويشار له بعبارة «نظام البيئة») بخصوص
وفي تاريخ 1441/11/19هـ (الموافق 2020/7/10م) ،صدر نظام البيئة بموجب المرسوم الملكي رقم (مُ )165/
تصريف المياه والصرف الصحي ،والذي ألغى عدد من األنظمة بما في ذلك نظام البيئة السابق الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )34/بتاريخ
1422/7/28هـ (الموافق 2001/10/15م) .وقد أجرت الشركة تحلي ً
ال للفجوات بالمقارنة بين نظام البيئة السابق ونظام البيئة الحالي ،وتعمل الشركة في
الوقت الحالي مع وزارة الطاقة لتنسيق مناقشات مع المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي الستيضاح بعض المتطلبات الواردة في نظام البيئة والتي
من الممكن أن تؤثر على مشروع تطوير محطة معالجة المياه المستعملة.
4- 13المسؤولية االجتماعية للرشكة
يمثل التزام بترورابغ المحلي وعزمها على النهوض بحياة المجتمع على نطاق أوسع في المستقبل جزءاً ال يتجزأ من دورها كمح ِّفز لعملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
وتشمل محاور التركيز الرئيسية لبرنامج المسؤولية االجتماعية للشركة حماية البيئة المحلية ،وتقديم الدعم للشباب ،إضاف ًة إلى تمكين المرأة .ويمثل
تعزيز األنشطة التطوعية جزءاً أساسياً من جهود الشركة المبذولة في المجتمع على نطاق أوسع ،في ظل التزايد المستمر ألعداد الموظفين السعوديين
الشباب الذين يقدمون أوقاتهم للمشاركة مع فريق بترورابغ التطوعي.
ويشتمل برنامج المسؤولية االجتماعية للشركة من بين برامج أخرى على البرامج التالية:
الوصف

البرنامج

يتضمن برنامج إعادة التدوير في بترورابغ (المرفق والمجمع السكني) أنشطة توعوية وتعليمية طوال العام تستهدف فئات
مختلفة من الحضور (الملتحقين بالمدارس والموظفين وأهاليهم) وكذلك عمليات تشغيل مراكز التجميع بما تشمل من
برنامج إعادة التدوير
تكاليف.
تزويد مشروع إسكان البر التابع لرابغ استكما ًال لترميم  22منز ًال ضمن مشروع إسكان البر ،تقوم بترورابغ بتزويد هذه المنازل بألواح الطاقة الشمسية أو سخانات
المياه .وقد اكتمل هذا المشروع.
بالطاقة الشمسية
«يوم التنظيف»

يُبرز «يوم التنظيف» التزام بترورابغ بحماية البيئة والتوعية بشأن أهمية إعادة التدوير وخطورة رمي النفايات.

برامج السفراء

يهدف هذا البرنامج الى إلهام الطالب (األوالد والبنات) المحليين والمميزين لتحقيق المزيد من خالل تزويدهم بالتدريب
واألنشطة التي من شأنها أن تصقل مهاراتهم الشخصية والقيادية ،وكي يكونوا سفراء يمثلون بترورابغ ومدينة رابغ في أبرز
المؤسسات في المملكة.

ريادة األعمال

تنظيم منتدى لدعم ريادة األعمال وريادة أعمال السيدات في رابغ بما يشمل المؤسسات الرائدة مثل نفيسة شمس.

مبادرة مسك و/أو برنامج مركز الملك تشجيع وتحفيز شباب مدينة رابغ على السعي للعمل في ميادين العلوم ،والتقنية ،والهندسة ،والرياضيات ،إضاف ًة إلى
ترشيحهم لالنضمام إلى برامج مبادرة «مسك» كبرنامج تطوير التطبيقات والمواقع اإللكترونية.
سلمان للشباب

قامت الشركة خالل عام 2020م بعدد من المبادرات تُكمل البرامج القائمة وتحافظ على األثر الواسع على صحة المجتمع وثقافته وسالمته ،مما يؤكد
استشعار الشركة بمسؤوليتها تجاه المجتمع المحيط بها.
وفي ضوء حملة تخفيف آثار وباء كورونا المستجد ( )COVID-19التي أُنشئت بتوجيه من صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل ورعاية إمارة مكة
المكرمة ،قامت الشركة بمساهمة مبلغ  766,098ريال سعودي (ساهم بنصفها عدد  1037من موظفي الشركة بينما ساهمت الشركة بالنصف اآلخر).
وعالوة على ذلك ،تبرعت الشركة بمبلغ  4,875مليون ريال إلى وزارة الطاقة من خالل لجنة مصنعي البتروكيماويات ،وبمبلغ  4.875مليون ريال سعودي
إلى وزارة الصحة من خالل صندوق أرامكو السعودية المشترك.
وتساهم الشركة أيضاً في برامج مثمرة في شهر رمضان المبارك ،والتي تشمل توزيع برامج سالل الرعاية التي تحوي على مواد غذائية أساسية على
األسر المحتاجة؛ وبرنامج آخر باسم كسوة العيد ،والذي يقدم المالبس إلى المحتاجين من سكان مدينة رابغ .وقد تلقى أكثر من  1200مستفيد مالبساً
أو كوبونات لعيد الفطر ،وتلقى أكثر من  1600مستفيد سال ًال غذائية في رابغ والقرى المجاورة لها.
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5.إدارة الرشكة وحوكمتها
5-1الهيكل اإلداري
يتألف الهيكل اإلداري للشركة من مجلس اإلدارة وعدد من اللجان وفريق اإلدارة التنفيذية .وتشمل لجان الشركة لجنة المراجعة وعدد من اللجان التي تم
تأسيسها من قبل مجلس اإلدارة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة توجيه التسويق ولجنة إدارة المخاطر (ويُشار إلى كل لجنة
من هذه اللجان بعبارة «لجنة مجلس اإلدارة» ويُشار إليها مجتمعة بعبارة «لجان مجلس اإلدارة») .وتقوم هذه اللجان بمساعدة مجلس اإلدارة في إدارة
ومراقبة أعمال الشركة بحسب اختصاص كل منها وف ًقا للوائحها (ولمزيد من التفاصيل حول لجان مجلس اإلدارة ،الرجاء مراجعة قسم («( )3-5لجان
مجلس اإلدارة»).
وتتمثل مسؤوليات مجلس اإلدارة الرئيسية في اعتماد أهداف الشركة وخططها االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الشركة وسير أعمالها
عن طريق االجتماعات الدورية التي يتم عقدها على مدار العام .كما يقوم مجلس اإلدارة بصورة دورية بمراجعة كفاءة األنظمة المطبقة وإجراءات الرقابة
الداخلية ،وممارسة الرقابة على األقسام الرئيسية في الشركة للتأكد من تطبيق السياسات العامة التي وضعها ،وتحديد مستويات المخاطر والتأكد من
إدارتها بصورة سليمة.
ويوضح الشكل أدناه الهيكل اإلداري للشركة.

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

لجﻨﺔ اﳌﺮاﺟ ﻌﺔ

اﻟل ج ﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬ ﻳﺔ

لجﻨﺔ إدارة املخﺎﻃﺮ

لجﻨﺔ اﻟ;:ﺷﻴﺤﺎت واﳌكﺎﻓﺂت

لجﻨﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟتﺴﻮيﻖ
اﻟﺮﺋيﺲ وﻛﺒ ;SاﻹداريSن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳSن

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ اﻷﻋbى ﻟﻠﺘﺼنﻴﻊ

اﳌ ﺪ ﻳﺮ اﳌﺎ Vي

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎ]ي

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ ﻟﺘﻄﻮيﺮ اﻟﺴﻮق

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ ﻟﻠهﻨﺪﺳﺔ واﳌﺴﺎﻧﺪة

رﺋيﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
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5-2مجلس اإلدارة
يدير الشركة مجلس إدارة يتسم بالخبرات والكفاءة العالية و يتكون من تسعة أعضاء منهم ثالثة أعضاء مستقلين ،وخمسة أعضاء غير تنفيذيين وعضو
تنفيذي وحيد .وقد عينت الجمعية العامة العادية المجلس الحالي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/03/14هـ (الموافق 2021/10/20م) لدورة مدتها
ثالثة سنوات تبدأ من 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م) وتستمر حتى تاريخ 1446/04/30هـ (الموافق 2024/11/02م).
	  (5-1):لودجلامجلس اإلدارة

األسهم
الحالية
المملوكة
بشكل غير
مباشر*

االسم

الجنسية

العمر

المنصب

صفة
العضوية

تاريخ التعيين
في مجلس
اإلدارة

الجهة التي
يمثلها

األسهم
الحالية
المملوكة
بشكل
مباشر

اإلجمالي

النسبة

إبراهيم
بن قاسم
البوعينين

سعودي

55

رئيس
مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
 /غير
مستقل

2021/11/3م

أرامكو
السعودية

-

-

-

-

نورياكي
تاكيشيتا

ياباني

63

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
 /غير
مستقل

2021/11/3م

سيوميتومو
كيميكال

-

-

-

-

عثمان بن علي
الغامدي

سعودي

55

عضو
مجلس
اإلدارة

تنفيذي /
غير مستقل

2021/11/3م

أرامكو
السعودية

4400

-

4400

%0.0005

سليمان بن
عامر البرقان

سعودي

59

عضو
مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
 /غير
مستقل

2021/11/3م

أرامكو
السعودية

-

-

-

-

سيجي
تاكيوتشي

ياباني

59

عضو
مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
 /غير
مستقل

2021/11/3م

سوميتومو
كيميكال

-

-

-

-

تاكاشي
شيقيموري

ياباني

63

عضو
مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
 /غير
مستقل

2021/11/3م

سوميتومو
كيميكال

-

-

-

-

عبداهلل بن
جابر الفيفي

سعودي

61

عضو
مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
 /مستقل

2021/11/3م

-

100

-

100

%0.000011

صالح بن فهد
النزهة

سعودي

63

عضو
مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
 /مستقل

2021/11/3م

-

1000

-

1000

محمد أحمد
العمير

سعودي

63

عضو
مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي
 /مستقل

2021/11/3م

-

12

-

12

%0.00011
%0,0000014

المصدر :الشركة.

* تعني األسهم الحالية المملوكة بشكل غير مباشر في الشركة خالل الملكية في شركات تملك أسه ًما في الشركة ،األسهم المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر أو غير مباشر
من خالل الملكية في شركات تملك أسهماً في الشركة

5-3لجان مجلس اإلدارة
تم تأسيس عدد من اللجان لتحسين األداء في إدارة الشركة ،وهي لجنة المراجعة ،واللجنة التنفيذية ،ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة توجيه التسويق
ويوضح أدناه ملخص عن
ولجنة إدارة المخاطر .وتعمل جميع لجان مجلس اإلدارة وف ًقا للوائح عمل واضحة ومعتمدة تحدد مهام ومسؤوليات كل منها.
ّ
هيكل ومسؤوليات أعضاء كل لجنة من لجان مجلس اإلدارة.
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-3-1

5اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية للشركة من ثالثة أعضاء يعينهم مجلس اإلدارة وتخضع حال ًيا إلشراف رئيس المجلس .ويتمثل الغرض من اللجنة التنفيذية في
مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على مصالح الشركة بأعلى مستوى من الكفاءة مع االلتزام بأفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة .وتشمل مسؤوليات
وواجبات اللجنة التنفيذية ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
•مراجعة خطة عمل الشركة والتوصية باعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
•مراجعة واعتماد أي إضافات للميزانيات السنوية والخطط والبرامج المعتمدة من مجلس اإلدارة حسبما ترى اللجنة ضرورته من وقت آلخر،
شريطة أال تتجاوز قيمة أي إضافة فردية ما قيمته ( )187.5مليون ريال سعودي.
•مراجعة واعتماد ترسيات العقود وطلبات المصاريف لألمور الموافقة عليها ضمن خطة عمل الشركة وميزانياتها وبرامجها ،شريطة أال يتجاوز
أي بند فردي ما قيمته ( )187.5مليون ريال سعودي.
•مراجعة واعتماد أي تعديالت إو إلحاقات ألي طلبات مصاريف سبق الموافقة عليها ،شريطة أال يتجاوز أي بند فردي ما قيمته ( )187,5مليون
ريال سعودي.
•استالم التقارير اإلعالمية عن مختلف المواضيع وتقديم المشورة إلدارة الشركة بخصوصها.
•الموافقة على إبرام الشركة أي صفقات مع المساهمين أو األطراف ذوي العالقة وتعديل أي شروط في تلك الصفقات ،مع مراعاة القيود
الواردة في األنظمة ذات الصلة ومع عدم اإلخالل بمسؤوليات لجنة المراجعة.
•االطالع على التقارير المقدمة للجنة التنفيذية فيما يخص المواضيع والمهام التي يحددها مجلس اإلدارة من وقت آلخر.
•القيام بأي أعمال أخرى موكلة للجنة التنفيذية بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة من وقت آلخر.
وتتألف اللجنة التنفيذية من األعضاء التاليين:
	  (5-2):لودجلاتتكون اللجنة التنفيذية من األعضاء التاليني:

الصفة

تاريخ التعيين

االسم
إبراهيم بن قاسم البوعينين

رئيس

2021/11/03م

تاكاشي شيقيموري

عضو

2021/11/03م

صالح بن فهد النزهة

عضو

2021/11/03م

5 -3-2لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء لديهم الخبرة الالزمة والمعرفة بالمعايير المحاسبية واألنظمة التجارية التي تمكنهم من أداء مهامهم بفاعلية،
وتشمل مسؤوليات وواجبات هذه اللجنة ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
•اإلشراف على قسم المراجعة الداخلية للتأكد من توافر الموارد الالزمة له وضمان فعاليته في أداء المهام والواجبات المنوطة به.
•االطالع على تقارير قسم المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التدابير التصحيحية حيال أي مالحظات وردت في تلك التقارير.
•االطالع على إجراءات المراجعة الداخلية للشركة والموافقة على الئحة المراجعة الداخلية.
•الموافقة على خطة المراجعة السنوية وأي تغييرات عليها وذلك بالعمل مع مراجعي حسابات الشركة.
•تقديم التوصيات إلى المجلس بخصوص تعيين مراقبي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم بعد االطالع على نطاق عملهم وشروط تعيينهم
وذلك بعد التحقق من استقاللهم.
•مراجعة أداء مراجعي الحسابات واإلشراف على أعمالهم والموافقة على أي أعمال خارج نطاق أعمال المراجعة المنوطة بهم خالل فترة أداء
واجباتهم.
•مراجعة تقارير مراجعي الحسابات ومؤهالتهم ومالحظاتهم حيال القوائم المالية للشركة ،ومتابعة اإلجراءات التي يتم اتخاذها بهذا الخصوص.
•مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية وإبداء اآلراء والمالحظات حيالها لمجلس اإلدارة قبل تقديمها لمجلس اإلدارة بما يحقق النزاهة
والعدالة واالتساق.
•مراجعة سياسات المحاسبة السارية وتقديم المشورة والرأي لمجلس اإلدارة بخصوصها.
•مراجعة العقود والمعامالت ال ُمزمع إبرامها بين الشركة وأي طرف ذو عالقة وإبداء التوصيات لمجلس اإلدارة بخصوصها.
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وتتألف لجنة المراجعة من األعضاء التاليين:
	  (5-3):لودجلاأعضاء لجنة المراجعة

الوظيفة

تاريخ التعيين

االسم
عبداهلل جابر الفيفي

رئيس

2021/11/03م

نورياكي تاكيشيتا

عضو

2021/11/03م

سليمان عامر البرقان

عضو

2021/11/03م

محمد عبداللطيف العمير

عضو

2021/11/03م

5 -3-3لجنة الرتشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء ،وتشمل مسؤوليات وواجبات هذه اللجنة ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
•إعداد التوصيات وتقديمها لمجلس اإلدارة فيما يخص تعيين أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،بما في ذلك اإلشراف على السياسات
والمعايير المتبعة في هذا الخصوص.
•التأكد من إجراء كافة التحريات الالزمة والمناسبة فيما يتعلق بخلفيات ومؤهالت مرشحي مجلس اإلدارة قبل التوصية بترشيحهم لمجلس
اإلدارة.
•مراجعة وتقييم وإبداء التوصيات لمجلس اإلدارة فيما يخص المهارات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل
سنوي على األقل ،بما في ذلك تحديد الفترة الالزمة لتلك العضوية والوصف الوظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين
والمستقلين وكذلك أعضاء اإلدارة التنفيذية.
•المراجعة الدورية لهيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وحجمه وتشكيله ونقاط القوة والضعف الخاصة به ،بما في ذلك المهارات والمعرفة
والخبرة ،وإبداء التوصيات المناسبة لمجلس اإلدارة بما يتسق مع مصالح الشركة.
•إعداد سياسة اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتوصية بها واإلشراف على تنفيذها ،وذلك
ليتم تقديمها للجمعية العامة للموافقة عليها.
•تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة والتوصية باإلجراءات الالزمة لمعالجتها بما يتسق مع مصالح الشركة.
•مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري وتقييم فعاليتها ومناسبتها وإبداء التوصيات بخصوصها لمجلس اإلدارة.
وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التاليين:
	  (5-4):لودجلاأعضاء لجنة الرتشيحات والمكافآت

الوظيفة

تاريخ التعيين

االسم
محمد بن أحمد العمير

رئيس

2021/11/03م

عبداهلل بن جابر الفيفي

عضو

2021/11/03م

تاكاشي شيقيموري

عضو

2021/11/03م

سليمان عامر البرقان

عضو

2021/11/03م
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5 -3-4لجنة توجيه التسويق

تتألف لجنة توجيه التسويق من ثالثة أعضاء ،وتتضمن مهام اللجنة ومسؤولياتها ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
•مراجعة خطط الشركة الربع سنوية والسنوية لإلنتاج واإلمداد لمختلف المنتجات فيما يخص الفترة ذات الصلة والتي ستقدمها الشركة
للمسوقين.
•العمل مع كل مس ّوق بشكل منفصل في تطوير خططهم السنوية لتسويق المنتجات ،على أن يتم تقديمها لمجلس اإلدارة للموافقة عليها.

•مراجعة استراتيجيات الشركة والمس ّوقين فيما يخص االلتزام باألنظمة وإبداء التوصيات بخصوصها ،بما في ذلك تلك األنظمة المتعلقة
بمكافحة االحتكار والتصدير.
•مراقبة التزام الشركة باتفاقيات التوزيع والتسويق ومراجعة أي تعديالت عليها والموافقة عليها مع مراعاة االعتبارات الالزمة فيما يخص أي
اتفاقيات ذات صلة بها.
•تطوير خطة سنوية لتسويق المنتجات المكررة وخطة سنوية لتسويق المنتجات البتروكيماوية والتوصية بها لمجلس اإلدارة.
•التأكد من تطوير كافة الخطط التسويقية إلى جانب الخطط التشغيلية واإلنتاجية التي تُعدها الشركة.
•التأكد من أن منهجيات التسعير المتبعة مع قبل المس ّوقين ال تعرض الشركة ألي مخاطر تتعلق بمكافحة اإلغراق في أي أسواق عالمية تُباع
فيها منتجات الشركة.

تتكون لجنة توجيه التسويق من األعضاء التاليين:
	  (5-5):لودجلاأعضاء لجنة توجيه التسويق

الوظيفة

تاريخ التعيين

االسم
صالح بن فهد النزهة

رئيس

2021/11/03م

عثمان بن علي الغامدي

عضو

2021/11/03م

تاكاشي شيقيموري

عضو

2021/11/03م

5 -3-5لجنة إدارة المخاطر

تتألف لجنة مراقبة إدارة المخاطر من خمسة أعضاء ،وتتضمن مهام اللجنة ومسؤولياتها ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
•مساعدة لجنة المراجعة في أداء مهامها.
•اإلشراف على شؤون إدارة االلتزام.
•إعداد استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر وتطويرها واإلشراف على تطبيقها بما يتسق مع طبيعة أعمال الشركة وحجمها.
•اإلشراف على سياسات وأنظمة وموارد وإجراءات الشركة الخاصة بتحديد ومراقبة وقياس وإدارة المخاطر في الشركة ،وتقييم فعاليتها
وكفايتها.
•تقييم تعرض الشركة للمخاطر ومراجعتها بشكل دوري.
•مراجعة األمور التي تثيرها لجنة المراجعة فيما يتعلق بإدارة الشركة للمخاطر.
•إعداد تقارير تفصيلية عن تعرض الشركة للمخاطر وتقديمها والتوصية بإجراءات إلدارتها للجنة المراجعة.
•مراجعة آلية تقديم سياسة سلوكيات العمل لموظفي الشركة ،وآلية متابعة التزامهم بها.
•مراجعة العقود واألعمال ال ُمزمع إبرامها بين الشركة وأي طرف ذوي عالقة ،وتقديم التوصية إلى لجنة المراجعة فيما يتعلق بذلك.
•القيام بأي أعمال أخرى بنا ًء على طلب لجنة المراجعة.
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تتكون لجنة إدارة المخاطر من األعضاء التاليين:
	  (5-6):لودجلاأعضاء لجنة إدارة المخاطر

الوظيفة

تاريخ تشكيل اللجنة*

االسم
عثمان بن علي الغامدي

رئيس

2018/03/07م

روي ياريد

عضو

2018/03/07م

نورياكي أوكو

عضو

2018/03/07م

بندر الجعيد

عضو

2018/03/07م

أكيهيكو هيرواكا

عضو

2018/03/07م

* تتكزن اللجنة من (الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين ،ومساعد الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين ،والمدير التنفيذي للمالية  ،ونائب الرئيس للتصنيع ،ونائب الرئيس للعالقات الصناعية)
وعليه ،فإن أعضاء اللجنة يعينون تلقائ ًيا وفقًا لمناصبهم وال يصدر بتعيينهم قرار منفصل.

5-4اإلدارة التنفيذية
يتولى إدارة الشركة فريق يتمتع بالخبرات الطويلة والمعرفة والمهارات الالزمة إلدارة أعمال الشركة ،ويوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء فريق اإلدارة
التنفيذية كما في تاريخ هذه النشرة.
	  (5-7):لودجلاأعضاء فريق اإلدارة التنفيذية

الوظيفة

المؤهالت

الخبرات

األسهم الحالية
المملوكة بشكل
مباشر*

األسهم الحالية
المملوكة بشكل
غير مباشر

اإلجمالي

النسبة

عثمان بن علي
الغامدي

الرئيس وكبير
اإلداريين التنفيذيين

بكالوريوس الهندسة
الكيميائية وماجستير
إدارة األعمال

 30سنة

4400

-

4400

%0,0005

أكيهيكو هيرواكا

المدير التنفيذي
للمالية

بكالوريوس القانون

 32سنة

-

-

-

-

نورياكي أوكو

نائب الرئيس األعلى
للتصنيع

االسم

بكالوريوس الهندسة
الكيميائية وماجستير
في الهندسة
الكيميائية

 28سنة

-

-

-

-

سامي سلمان
الدوسري

نائب الرئيس لألمن
الصناعي

بكالوريوس علوم
الحاسب

 35سنة

7000

-

7000

%0.0008

بندر بن ساير
الجعيد

نائب الرئيس
للعالقات الصناعية
(مكلف)

بكالوريوس علوم
الحاسب

 18سنة

800

-

800

%0,00009

محمد مامون فارسي

نائب الرئيس
للهندسة والمساندة

بكالوريوس هندسة
كيميائية وماجستير
هندسة كيميائية

 19سنة

-

-

-

-

ياسر ضائف
الغامدي

نائب الرئيس لتطوير
السوق (مكلف)

بكالوريوس الهندسة
الميكانيكية

ما يزيد عن 19
سنة

-

-

-

-

حسن علي المحمدي

رئيس قسم المراجعة
الداخلية

ماجستير إدارة
األعمال واالتصال

 32سنة

800

-

800

%0,00009

* تعني األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل خالل الملكية في شركات تملك أسه ًما في الشركة ،األسهم المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر أو غير مباشر
من خالل الملكية في شركات تملك أسهماً في الشركة.
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5-5المكافآت والبدالت المقدمة ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية
يوضح الجدول التالي المكافآت والبدالت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،والتي تتضمن الرواتب والمكافآت والبدالت ،للثالث
سنوات مالية السابقة:
	  (5-8):لودجلامكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية (بآالف الريال السعودي)

2019م

2020م

2021م

أعضاء مجلس اإلدارة

1,050

1,050

1,050

اإلدارة التنفيذية

17,611

19,032

10,063

5-6الموظفون
5موظفو الرشكة ونسبة السعودة

-6-1

وفقاً لشهادة نطاقات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فإن إجمالي عدد الموظفين في الشركة هو  ،3008منهم  2457موظفاً سعودياً
و 551موظفاً غير سعودي ،ما يعني أن الشركة تقع في التصنيف «البالتيني» بنسبة سعودة تبلغ  %81,6كما في تاريخ  28فبراير 2022م.
ويوضح الجدول أدناه عدد موظفي الشركة بحسب األقسام وبتواريخ  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م و  30سبتمبر 2021م و 31ديسمبر 2021م:
	  (5-9):لودجلاعدد موظفي الرشكة حسب اإلدارة

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2021

المدة /القسم
التصنيع

2180

2009

1804

1748

1747

العالقات الصناعية

205

226

241

225

202

األمن الصناعي

508

500

463

463

468

الهندسة والمساندة

460

488

446

439

434

أخرى

315

309

192

190

190

اإلجمالي

3668

3532

3146

3065

3041

5 -6-2اتفاقيات اإلعارة مع المساهمني المؤسسني

أبرمت الشركة اتفاقيات إعارة مع كل من المساهمين المؤسسين والتي تستفيد الشركة بموجبها من الخبرات والمعرفة من ذوي الخبرة في سبيل تطوير
المهارات والدراية التشغيلية.
أبرمت الشركة اتفاقية إعارة مع أرامكو السعودية في تاريخ 2006/06/ 12م ومع سوميتومو كيميكال في 2006/07/ 1م («اتفاقيات اإلعارة») بشروط
مماثلة بين االتفاقيتين .وتستمر كل اتفاقية بالسريان حتى توقف المساهم المؤسس المعني عن كونه أحد المساهمين في الشركة.
وبموجب اتفاقيات اإلعارة ،تقوم الشركة بإشعار أرامكو السعودية أو سوميتومو كيميكال ،كما يقتضيه الحال ،بالشواغر المتاحة ويشمل ذلك الوصف
والمسمى الوظيفي ومقر العمل الرئيسي وطبيعة العمل ومدة اإلعارة (والتي تكون في العادة ثالثة سنوات إال إذا تطلب العمل خالف ذلك) والحد األدنى
من المؤهالت المطلوبة ومعدل األجر الذي تدفعه الشركة لموظفيها العاملين في وظائف مماثلة .وبعد استالم اإلشعار من الشركة ،يقوم بعدها المساهم
المؤسس المعني بترشيح أي من موظفيه المالئمين للوظيفة ،وتقوم الشركة بعد ذلك بمراجعة الترشيحات واختيار المرشح المناسب.
قامت الشركة بإبرام عقود عمل مباشرة مع جميع الموظفين المعارين بموجب اتفاقيات اإلعارة ،وهذه العقود قائمة على عقود العمل المعمول بها في
الشركة والمتوافقة مع أحكام نظام العمل .باإلضافة إلى ذلك ،اتفقت الشركة مع كل من أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال على أن تقوم الشركة بدفع
أجور الموظفين المعارين وجميع المزايا التي يتمتع بها موظفي الشركة العاملين في وظائف مماثلة وذلك وفقاً للتعليمات والممارسات واإلجراءات المطبقة
على الموظفين المعارين .وتنص اتفاقيات اإلعارة على أن يتحمل المساهم المؤسس المعني أي فروقات بين األجور والمزايا التي يحصل عليها الموظف
ال ُمعار من الشركة ،ومجموع األجور والمزايا التي قد يتلقاها الموظف ال ُمعار من المساهم المؤسس المعني في حال إعارته وذلك وفقاً لسياسات وتعليمات
اإلعارة المتبعة لدى المساهم المؤسس المعني.
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يحق للشركة إنهاء عقد العمل ألي موظف ُمعار من أرامكو السعودية أو سوميتومو كيميكال في حاالت محددة ويشمل ذلك الحاالت اآلتية (بعد االستشارة
مع المساهم المؤسس المعني)( :أ) قررت الشركة أن أداء أو سلوك الموظف ال ُمعار غير مرضي بشكل جوهري أو أنه في حال ارتكاب الموظف ال ُمعار
سلوك غير الئق بشكل جوهري؛ (ب) أو إذا قررت الشركة أن الموظف المعار أصبح غير قادر على أداء العمل بسبب إعاقة جسدية أو عقلية (لمزيد من
المعلومات عن المخاطر المتعلقة بعقود اإلعارة ،انظر القسم (« )3-1-2المخاطر المتعلقة باالعتماد على خبرة المساهمين المؤسسين والموظفين»).
5 -6-3االستثمارات اليت قامت بها الرشكة لمصلحة موظفيها
-6-3-1

5برنامج أسهم الموظفني

وافق مجلس اإلدارة على تنفيذ برنامج أسهم الموظفين حيث تقدم الشركة ما مقداره ( )800سهم للموظفين المؤهلين بفترة استحقاق تقدر بخمس سنوات.
قامت الشركة لتنفيذ البرنامج بالتنسيق واالتفاق مع أحد البنوك التجارية لالكتتاب في ( )1.5مليون سهم خالل فترة الطرح العام األولي بسعر الطرح يبلغ
( )21ريال للسهم الواحد .وتدير شركة الرياض المالية أسهم البرنامج من خالل صندوق استثمار مفتوح ُطرح عليه االكتتاب بهذه األسهم وحفظها نيابة
عن الموظفين بموجب اتفاقية خدمات إدارية .وتخصص تلك األسهم للموظفين المؤهلين كمكافآت خدمة ،ويتم توزيعها على مدار ﻓﺗرة خمسة سنوات
إلى أن يتم استيفاء فترة االستحقاق بالكامل.
وجدي ٌر بالذكر أنه بتاريخ  30سبتمبر 2020م استكمل ما مجموعه ( )1894موظف فترة االستحقاق الخاصة بهم وقامت الشركة بتحويل األسهم إلى
محافظهم .ويبلغ إجمالي عدد األسهم التي تم نقلها للموظفين بموجب برنامج أسهم الموظفين ( )1,515,200سهم.
وبتاريخ هذه النشرة ،فال يوجد أي ترتيبات تتيح للموظفين امتالك أسهم في الشركة سوى األسهم المقررة لهم عن طريق برنامج ملكية الموظفين لألسهم.
5 -6-3-2الربنامج التحفزيي لتملك الوحدات السكنيّة للموظفني

وافق مجلس إدارة بترورابغ على تنفيذ برنامج تحفيزي لتملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين .ويهدف البرنامج إلى توفير االستقرار والراحة
للموظفين من خالل إقامتهم بالقرب من منشآت الشركة ،مما ينعكس إيجاباً على أدائهم واستمرارهم كموظفين في الشركة .وبإمكان الموظف في إطار
هذا البرنامج امتالك أو بناء وحدة سكنية تتسع لعائلة واحدة .وقد انضم إلى البرنامج ما مجموعه ( )749موظف كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م ،وقد
ازداد هذا المجموع إلى ( )773موظف كما في  31مارس 2022م.
5 -6-3-2-1بدل قطعة أرض للموظفني

تقدم الشركة في إطار برنامج تحفيز امتالك المسكن مبلغاً وقدره ( )200,000ريال سعودي كبدل قطعة أرض .ويعتبر هذا المبلغ بمثابة قرض شخصي
يتم إطفاؤه على مدى  10سنوات من الخدمة لدى الشركة ،ولن يضطر الموظف إلى سداد هذا القرض إال إذا غادر الشركة قبل إكمال  10سنوات من
الخدمة المستمرة اعتبا ًرا من تاريخ منح القرض.
5 -6-3-2-2خطة االدخار الموظفني

تقدم الشركة لموظفيها فرصة االنضمام إلى برنامج لتخطيط االدخار ،حيث يساهم الموظف فيه بنسبة ال تتجاوز  %10من راتبه األساسي ،وتقوم الشركة
بعد ذلك بمكافأة الموظف بمعدل  %10عن كل سنة من سنوات الخدمة المستمرة بما يصل إلى نسبة  %100من مساهمة الموظف الشهرية ابتدا ًء من
السنة العاشرة من الخدمة المستمرة.
ويوضح الجدول أدناه الرصيد المستخدم في البرامج المذكورة أعاله كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م:
الرصيد بآالف الريال السعودي (كما في تاريخ 30
سبتمبر 2021م)

الوصف
برنامج أسهم الموظفين

4,544

القروض السكنية للموظفين ( %10تمويل) كجزء من البرنامج التحفيزي لتملك الوحدات السكنية للموظفين

21,102

بدل قطعة أرض للموظفين كجزء من البرنامج التحفيزي لتملك الوحدات السكنية للموظفين

33,505

مساهمة الموظفين في خطة االدخار الموظفين

98,918
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6.المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة
6مقدمة1
تم إعداد مناقشة وتحليل اإلدارة التالي للنتائج المالية للشركة من قبل إدارة الشركة لتقديم مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والمالي للشركة للفترة قيد
المراجعة .يجب قراءة هذا القسم باالقتران مع القوائم المالية ،باإلضافة إلى إيضاحاتها .إن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم مستمدة من القوائم
المالية ما لم يُنص على خالف ذلك.
تم اشتقاق المعلومات المالية كما في وللسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م المدرجة في نشرة اإلصدار
هذه دون تعديل جوهري من القوائم المالية المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م .وقد تم اشتقاق
المعلومات المالية كما في ولفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و  30سبتمبر 2021م المدرجة في نشرة اإلصدار هذه دون تعديل
جوهري من القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و  30سبتمبر 2021م.
كي بي إم جي لالستشارات المهنية ليس لديهم ،وال أي من شركاء أو موظفي كي بي إم جي لالستشارات المهنية (أو أي من أقارب هؤالء الشركاء أو
الموظفين) ،أي مساهمة أو مصلحة من أي نوع في الشركة .وقد قدمت كي بي إم جي لالستشارات المهنية موافقتها الخطية على اإلشارة الواردة في
نشرة اإلصدار هذه ولم تسحبها ،عن دورهم كمدققين للشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وفترتي
التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
يحتوي هذا القسم على بيانات تطلعية تتعلق بآفاق الشركة المستقبلية بنا ًء على خطط الشركة الحالية وتوقعاتها فيما يتعلق بنمو الشركة ونتائج العمليات
والمركز المالي .وقد تختلف النتيجة الفعلية واألداء الفعلي للشركة عما كان متوق ًعا بشكل صريح أو ضمني في البيانات التطلعية نتيجة لعدة عوامل
وأحداث مستقبلية ،بما في ذلك تلك التي تمت مناقشتها أدناه وفي أقسام أخرى من نشرة اإلصدار هذه.
األرقام الواردة في هذا القسم معروضة بماليين الرياالت السعودية .وعلى هذا النحو فإذا تم تجميعها قد تختلف األرقام المعروضة في القوائم المالية
عن تلك الواردة في نشرة اإلصدار هذه بسبب التقريب .وتستند النسب المئوية والهوامش ومعدالت النمو إلى األرقام المعروضة في هذا القسم ويتم
تقريبها إلى أقرب عدد صحيح .على هذا النحو ،وقد تختلف النسب المئوية والهوامش ومعدالت النمو إذا تم حسابها على أساس األرقام ا الواردة في
القوائم المالية.
6-2إقرار أعضاء مجلس اإلدارة للقوائم المالية
يصرح أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم مستخرجة دون تغيير جوهري من القوائم المالية وبطريقة تتفق مع القوائم
المالية .يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن القوائم المالية المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية
المختصرة غير المراجعة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م قد تم إعدادها وف ًقا للمعايير الدولية إلعداد التقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير وتصريحات أخرى صادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ،باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم أو أي قسم اخر من نشرة اإلصدار هذه ،ال سيما العوامل المذكورة في القسم
« 2عوامل المخاطرة» في نشرة اإلصدار هذه ،لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في المركز المالي أو التجاري للشركة في السنوات المالية الثالث
التي سبقت مباشرة طلب التسجيل وطرح األسهم الخاضعة لهذه النشرة ،باإلضافة إلى الفترة التي يغطيها تقرير المراجع الخارجي حتى تاريخ اعتماد
نشرة اإلصدار هذه.
يصرح أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة مما قد يكون له أو كان له تأثير كبير على المركز المالي للشركة في االثني عشر
شه ًرا السابقة لتاريخ نشرة اإلصدار هذه.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة ،على حد علمهم ،أنه تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في نشرة اإلصدار هذه ،وأنه
ال توجد حقائق أخرى قد يؤدي اإلغفال عنها إلى جعل أي بيان في نشرة اإلصدار هذه مضل ً
ال جوهر ًيا.
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي ممتلكات ،بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية أو االصول األخرى ،قيمتها تخضع للتقلبات أو يصعب
التأكد منها ،مما قد يؤثر بشكل كبير على تقييم الوضع المالي للشركة.
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يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لم تقدم أي عموالت أو خصومات أو رسوم وساطة أو أي تعويض غير نقدي آخر إلى من أعضاء مجلس اإلدارة ،أو
كبار التنفيذيين فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب قبول وطرح األوراق المالية الخاضعة
لهذه النشرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة ليس تحت حق الخيار.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها ،باستثناء ما جرى االفصاح عنه في القسم « 7استخدام
متحصالت الطرح» من هذه النشرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديهم معلومات عن أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال
والوضع المالي للشركة باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديهم معلومات عن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو عوامل أخرى أثرت
أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري (مباشر أو غير مباشر) على عمليات الشركة وشركاتها التابعة باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم « 2عوامل
المخاطرة» من هذه النشرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن أي التزامات محتملة وقد احتسبت وسجلت مخصص الواردة في مناقشة
وتحليل االدارة للوضع المالي ونتائج العمليات .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم رقم « 2عوامل المخاطرة» والفقرة رقم « 7-2-7-6االرتباطات
وااللتزامات» من القسم « 6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة» من هذه النشرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديهم أي قروض أو أي مطلوبات أخرى سواء أكانت مغطاة بضمان شخصي أو ضمان غير شخصي أو مغطاة
برهن عقاري ،بما في ذلك أي سحوبات على المكشوف من الحسابات المصرفية ،وليس لديها أي مطلوبات مضمونة أو مطلوبات بموجب القبول أو
ائتمان القبول أو أي مطلوبات شراء تأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم « 10المعلومات القانونية» والقسم « 2عوامل المخاطرة» والفقرة
رقم « 5-2-7-6قروض وسلف ومطلوبات طويلة أجل أخرى (األجزاء المتداولة وغير المتداولة)» من القسم « 6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل
اإلدارة» من هذه النشرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ممتلكات الشركة ال تخضع ألي رهون أو حقوق أو أعباء كما في تاريخ هذه النشرة ،باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في الفقرة
رقم « 5-2-7-6قروض وسلف ومطلوبات طويلة أجل أخرى (األجزاء المتداولة وغير المتداولة)» من القسم « 6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل
اإلدارة» والقسم « 10المعلومات القانونية» من هذه النشرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لم تصدر أدوات دين أو قروض ألجل أو رهون عقارية مضمونة أو غير مضمونة أو حالية أو معتمدة لكن غير صدرة،
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم « 10المعلومات القانونية».
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة وشركاتها التابعة لم تشهد أي تعديالت في رأس المال خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب
التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
6-3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة في إعداد قوائمها المالية.
التصنيف المتداول  /غري المتداول

تقوم الشركة بإدراج الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة وغير متداولة .يعتبر األصل متداوال عندما:
•من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية؛
•محتفظ بها بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
•متوقع تحققه خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير؛ أو
•نقد أو ما في حكمه.
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يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة عندما يكون:
•يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية؛
•محتفظ بها بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
•من المقرر تسويتها خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير؛ أو
•ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقرير.
تقوم الشركة بتبويب جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين األطراف المشاركة في السوق عند
تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوبات تحدث إما:
•في السوق الرئيسية لألصل أو المطلوبات ،أو
•في السوق األكثر مناسبة لألصل أو االلتزام ا إن لم توجد سوق رئيسية.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمها األطراف العاملة في السوق حال تسعير األصل أو االلتزام ،على
افتراض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكبر منفعة اقتصادية لها .إن قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي يأخذ في االعتبار قدرة المشارك في
السوق على تحقيق منافع اقتصادية من األصل بأعلى وأفضل استخدام له أو ببيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل بأعلى وأفضل استخدام له.
تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة للظروف والتي تتوفر بها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وتثبت استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات
الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة .يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في
القوائم المالية ضمن تسلسل القيمة العادلة .يتم توضيح هذا ،على النحو التالي ،على أساس أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
•المستوى  :1األسعار المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
•المستوى  :2تقنيات التقييم التي يمكن عندها مالحظة أدنى مستوى دخل جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
•المستوى  :3طرق تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر ،تحدد الشركة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين
المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استنادا إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية
كل فترة تقرير .تحدد الشركة السياسات واإلجراءات الخاصة بقياس القيمة العادلة المتكررة والقياس غير المتكرر.
إثبات اإليرادات
العقود مع العمالء

تثبت الشركة اإليراد من العقود مع العمالء بنا ًء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي  15وهي كما يلي:
الخطوة  – 1تحديد العقد (العقود) مع عميل :العقد هو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقاً وتعهدات وتضع المعايير التي يجب الوفاء بها
لكل عقد؛
الخطوة  – 2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو تقديم خدمات إلى العميل؛
الخطوة  – 3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه نظير تحويل البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها
إلى العميل ،تستثنى من هذا المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة؛
الخطوة  – 4تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد :في العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،ستقوم الشركة بتوزيع سعر المعاملة
إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدار المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في مقابل الوفاء بكل التزام أداء؛
الخطوة  – 5إثبات اإليراد متى تفي المنشأة بالتزام أداء أو أثناء وفائها بالتزام األداء
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تقوم الشركة بالوفاء بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على مدى زمني ،في حال إثبات أحد المعايير التالية:
•أداء الشركة لاللتزام ال يُ َكون موجودات ذات استخدامات بديلة للمجموعة ،كما يكون للمجموعة حق واجب النفاذ في تحصيل المبلغ لألداء
المكتمل حتى تاريخه؛
•أن ينتج عن أداء الشركة إنشاء أو تحسين أصل ما يسيطر عليه العميل كأصل منشأ أو محسن؛
•أن يقوم العميل في نفس الوقت باستالم واستهالك المنافع المقدمة بواسطة أداء الشركة عند أداء الشركة لعملها.
بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم فيها استيفاء أي من الشروط المذكورة أعاله ،يتم إثبات اإليرادات في النقطة الزمنية التي يتم فيها استيفاء التزام
األداء.
يتم إثبات اإليرادات فيما يتعلق ببيع المنتجات المكررة والبتروكيماوية وخدمات الموانئ على مدى الفترة وفقا التفاقيات التصريف وغير ذلك من
االتفاقيات مع العمالء .يعتبر تحويل المنتجات المكررة والبتروكيماوية إلى العمالء سلسلة من السلع المتميزة وتستخدم الشركة طريقة اإلنتاج لقياس
التقدم نحو االلتزام الكامل بالرضا أو التزام األداء .وقد استخدمت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي  15كوسيلة عملية لالستفادة من الحق في إصدار
الفاتورة ،ويتم تسجيل اإليرادات بشكل شهري فيما يتعلق بالبضائع والخدمات التي للشركة الحق في فوترتها طبقا لالتفاقيات ذات العالقة.
يتم تقييم المقابل المتغير باستخدام طريقة القيمة المتوقعة .كما يتم تسجيل اإليرادات بالصافي بعد الخصومات التجارية وحسومات حجم المبيعات
والخصومات (رسوم المناولة ،والتأمين ،والجمارك ،ورسوم تخزين المخزون( .ويتم إثبات المقابل المستحق للعميل كتخفيض لسعر المعاملة ما لم يكن
الدفع إلى العميل مقابل سلعة أو خدمة متميزة ينقلها العميل إلى الشركة .إذا كان المقابل المستحق للعميل عبارة عن دفعة لسلعة أو خدمة مميزة من
العميل ،تقوم الشركة بتسجيل هذا الشراء للسلعة أو الخدمة بنفس طريقة محاسبتها للمشتريات األخرى من الموردين.
يتم إثبات إيرادات خدمات الموانئ عند تقديم الخدمات.
توزيعات أرباح

يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عندما:
•ينشأ حق الشركة في استالم توزيعات األرباح ،عاد ًة عند موافقة المساهمين على توزيعات األرباح؛
•احتمالية تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بتوزيعات األرباح إلى المنشأة؛ و
•إمكانية قياس مبلغ توزيعات األرباح بشكل موثوق.
إيرادات فوائد

يتم إثبات إيرادات الفوائد باستخدام طريقة سعر الفائدة (الربح) الفعلي .معدل الفائدة الفعلية هو معدل الفائدة الذي يخفض بالضبط المدفوعات
النقدية المستقبلية المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية ،أو عندما يكون مالئما ،على مدى الفترة األقصر.
العمالت األجنبية

إن القوائم المالية معروضة بالريال السعودي ،وهو أيضا العملة الوظيفية للشركة .تقوم الشركة بتحويل المعامالت التي تمت بالعمالت األجنبية مبدئياً

إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تصبح فيه المعاملة جاهزة لإلثبات ألول مرة.

يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد للعملة الوظيفية في تاريخ التقرير المالي .تدرج
الفروق الناشئة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالتكلفة التاريخية على أساس أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت
األولية .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي جرى فيه تحديد القيمة
العادلة .ويتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل الموجودات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتماشى مع إثبات الربح أو
الخسارة من التغيرات في القيمة العادلة للبند (على سبيل المثال ،يتم إثبات فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات الربح أو الخسارة في قيمتها العادلة
في قائمة الدخل الشامل أو قائمة الربح أو الخسارة أيضا في قائمة الدخل الشامل أو الربح أو الخسارة ،على التوالي).
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الممتلكات واآلالت والمعدات

الممتلكات واآلالت والمعدات مذكورة بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة ،باستثناء المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ،
والتي يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .تتضمن تكلفة المصروفات المدفوعة مباشرة والمتعلقة باالستحواذ على الممتلكات
والمعدات .يتم رسملة التكاليف التمويلية للقروض لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال تلك الموجودات وإعدادها لالستخدام
المحدد لها.
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات واآلالت والمعدات .يتم إثبات جميع النفقات
األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها .يتم رسملة قطع الغيار التي تعتبر ضرورية لضمان التشغيل المستمر للمصنع والتي تزيد أعمارها
اإلنتاجية عن عام وتصنف على أنها آالت وماكينات ومعدات تشغيل.
عندما يتطلب األمر استبدال قطع ها ّمة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنية ،تقوم الشركة بإدراج مثل هذه القطع كموجودات فردية مع
أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقا لذلك .يتم رسملة المصروفات المتكبدة على االختبارات والتفتيش ،والتي يتم إجراؤها عادة كل  5سنوات،
كجزء من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ويتم إطفاؤها على مدار فترة الخمس سنوات .ويتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة
الربح أو الخسارة عند تكبدها.
يتم إثبات إيرادات ما قبل التشغيل التجاري صافية من التكاليف العرضية ذات الصلة ويتم تضمينها في المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ.
يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لشطب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو
التالي:
عدد السنوات
مباني وبنية تحتية

50-12

آالت وماكينات ومعدات تشغيل

40-2

سيارات ومعدات ذات صلة

25-6

أثاث ومعدات تقنية معلومات

14-5

يتم إلغاء إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند التصرف بها أو عندما ال يكون من المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من
استخدامه أو التصرف بها .يتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء إثبات األصل (المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية
لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات األصل.
عقود اإليجار

عند بدء العقد ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد ينطوي على عقد إيجار .ويعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان يتضمن حق
السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما نظير مقابل معين.
تثبت الشركة أصل لحق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توفر األصل ذي الصلة لالستخدام) .يتم قياس أصل
حق االستخدام مبدئيا بالتكلفة ،ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة ،ويتم تعديله ألي عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود اإليجار.
وتشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على القياس األولي لمطلوبات عقود اإليجار المعدلة ألية مدفوعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء ،وأي تكاليف
مباشرة أولية متحملة وتقدير للتكاليف التي سيتم تفكيكها ،ناقصاً أي حافز إيجاري تم استالمه .يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات حق
االستخدام على نفس األساس الخاص بالممتلكات واآلالت والمعدات ،باستثناء األراضي المستأجرة التي يعتبر العمر اإلنتاجي المقدر لها هو فترة اإليجار.
يتم قياس مطلوبات عقود اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين إجراؤها على مدى مدة عقد اإليجار ،مخصومة باستخدام معدل
االقتراض اإلضافي للشركة (إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير متوفر) .يتم إعادة قياس مطلوبات عقود اإليجار عندما يكون هناك تغيير
في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل ،وإذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة
المتبقية ،أو إذا غيرت الشركة تقديرها ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء .يتم تعديل أي إعادة قياس في مطلوبات عقود اإليجار
مقابل القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام أو تحميلها على الربح أو الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل ذي الصلة تساوي صفراً.
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عقود اإليجار قصرية األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

اختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي تبلغ مدتها  12شهراً أو أقل وعقود إيجار
الموجودات منخفضة القيمة .تثبت الشركة مدفوعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.
الموجودات غري الملموسة

الموجودات غير الملموسة ،التي ليس لها وجود مادي ومع ذلك يمكن تحديدها بشكل منفصل وتوفر فوائد اقتصادية مستقبلية ،يتم إثباتها مبدئيا بسعر
الشراء والتكاليف المنسوبة إليها بشكل مباشر .ويتم تسجيل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسارة االنخفاض في
القيمة ،إن وجدت.
برامج حاسب آيل وتراخيص

يتم تسجيل البرامج والتراخيص التي يتم شراؤها الستخدام األعمال المختلفة ولمدة أعمار إنتاجية محدودة كأصول غير ملموسة .ويتم إطفاء برامج
الحاسب اآللي والتراخيص بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة بـ  5سنوات و 22-12سنة ،على التوالي.
كما تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية في نهاية كل سنة مالية وتعدل إذا لزم األمر.
يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات أصل غير ملموس باعتباره يمثل الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم
إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات األصل.
تكاليف االقرتاض

يتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة القتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام
للغرض المقصود منها أو لغرض بيعها كجزء من تكلفة األصل المتعلق بها .ويتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي تحدث
فيها .وتتكون تكاليف االقتراض من تكاليف الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق باقتراض األموال.
األدوات المالية

تطبق الشركة متطلبات التصنيف والقياس التالية لألدوات المالية.
إثبات وإلغاء إثبات أدوات مالية

يتم إثبات األصل المالي أو المطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية ،ويكون ذلك بصفة عامة في تاريخ التداول.
تقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عندما تنتهي التدفقات النقدية التعاقدية من األصل ،أو تقوم بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية
التعاقدية على الموجودات المالية في معاملة يتم فيها بشكل جوهري تحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية .ويتم إثبات أي فائدة في هذه الموجودات المالية
المحولة أو المحتفظ بها من قبل الشركة كموجودات ومطلوبات بشكل منفصل.
يتم إلغاء إثبات االلتزام المالي من قائمة المركز المالي عند وفاء الشركة بااللتزام المترتب أو إلغاء العقد أو انقضاء أجله.
تصنيف األدوات المالية

تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن فئات القياس التالية:
•الموجودات التي سيتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة؛ أو
•القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية.
تقوم الشركة بتصنيف مطلوباتها المالية كتلك المقاسة بالتكلفة المطفأة.
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القياس

يتم إثبات األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمتها العادلة وتثبت التغيرات في قائمة الربح أو الخسارة عند تحملها .يتم إثبات
جميع األدوات المالية األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة ويضاف لها أي تكاليف عائدة مباشرة للمعاملة .وتقوم الشركة مبدئياً بقياس الذمم التجارية المدينة
بسعر الصفقة حيث إن الذمم التجارية المدينة ال تحتوي على عنصر تمويل يذكر.
األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم االحتفاظ به ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية وتمثل الشروط التعاقدية تدفقات نقدية تعاقدية مرتبطة فقط بمدفوعات رأس المال والفائدة.
األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تتكون الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من بنود محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات
األولي وموجودات مالية محتفظ بها ضمن نموذج العمل الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية ،وأن تمثل الشروط
التعاقدية التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تعد مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة .وعندما يتم تحديد المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة ،يتم حساب الحركة في القيمة العادلة العائدة إلى التغييرات في جودة االئتمان للشركة عن طريق تحديد التغييرات في الفروق االئتمانية التي
تفوق أسعار الفائدة السوقية القابلة للمالحظة ويتم عرضها بشكل منفصل في الدخل الشامل اآلخر.
عند اإلثبات األولي ،يمكن تصنيف األدوات المالية كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويتم وضع قيود على استخدام خيار القيمة العادلة المحدد
وال يمكن استخدام التصنيف إال:
•فيما يتعلق بعقد كامل إذا كان العقد المضيف يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات المتضمنة؛
•إذا كان تعيين األدوات المالية يزيل أو يقلل بشكل كبير من أوجه عدم االتساق في القياس أو اإلثبات (أي يلغي عدم التطابق المحاسبي) الذي
قد ينشأ بطريقة أخرى من قياس الموجودات أو الخصوم المالية على أساس مختلف.
•إذا كانت الموجودات المطلوبات المالية تتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفقا الستراتيجية إدارة المخاطر أو االستثمار
الموثقة.
عند اإلثبات األولي ،يتم تطبيق خيار القيمة العادلة للموجودات المالية فقط إذا كان يستبعد وجود عدم تطابق محاسبي قد ينشأ بطريقة أخرى عند قياس
البنود على أساس مختلف .وتبقى معايير خيار القيمة العادلة أعاله دون تغيير للمطلوبات المالية.
المقاصة

تتم عملية المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق قانوني ملزم أو نية لدى الشركة لتسوية
الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي ،أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغري المالية
الموجودات المالية

في تاريخ كل تقرير مالي ،تطبق الشركة نهجاً من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية التي يتم حسابها بالتكلفة
المطفأة .وتنتقل الموجودات عبر المراحل الثالث التالية بنا ًء على التغيير في جودة االئتمان منذ اإلثبات األولي:
ً
شهرا
المرحلة  :1الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى 12

بالنسبة للتعرضات التي لم تحدث فيها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي والتي لم تنخفض قيمتها االئتمانية عند نشأتها ،يتم إثبات جزء
الخسارة االئتمانية المتوقعة للعمر الكلي المرتبط باحتمال وقوع أحداث تخلف عن السداد خالل األشهر الـ  12المقبلة.
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المرحلة  :2الخسائر االئتمانية المتوقعة للعمر الكيل  -غري منخفضة القيمة االئتمانية

بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي حدثت فيها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي ولكن لم تنخفض قيمتها االئتمانية ،يتم إثبات الخسارة
االئتمانية المتوقعة للعمر الكلي.
المرحلة  :3الخسائر االئتمانية المتوقعة للعمر الكيل  -منخفضة القيمة االئتمانية

تعتبر الموجودات المالية بأنها منخفضة القيمة االئتمانية عند حدوث حدث أو أكثر ذي تأثير ضار على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لألصل
المالي .بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية ،يتم احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة ويتم حساب إيرادات الفوائد من خالل
تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة (بعد خصم المخصص) بدالً من إجمالي القيمة الدفترية.
يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية تعثراً مالياً كبيراً للمقترض ،أو عجزا أو تخلفاً من قبل المقترض ،أو إعادة
هيكلة قرض أو سلفة من قبل المنشأة وفقا لشروط من الممكن أال تأخذها الشركة بعين االعتبار والمؤشرات على تعرض المقترض أو المصدر لخطر
اإلفالس ،أو اختفاء سوق نشط لألوراق المالية ،أو غيرها من البيانات التي يمكن مالحظتها فيما يتعلق بشركة ما ،مثل التغييرات السلبية في حالة الدفع
للمقترضين أو المصدرين في الشركة ،أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بالتقصير في الشركة.
تأخذ الشركة في اعتبارها احتمالية التعثر عند اإلثبات األولي للموجودات وفيما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بشكل مستمر خالل كل
فترة تقرير مالي .ولتقييم ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان تقوم الشركة بمقارنة مخاطر االئتمان على الموجودات كما في تاريخ التقرير
المالي مع مخاطر التعثر كما في تاريخ اإلثبات األولي .وتأخذ في االعتبار المعلومات المستقبلية المعقولة المتاحة والداعمة.
ترى الشركة أن هناك دلي ً
ال يشير على االنخفاض في القيمة على كال المستويين الفردي والجماعي .ويتم تقييم جميع األدوات المالية الفردية الهامة التي
وجدت غير منخفضة القيمة بشكل جماعي لالنخفاض في قيمتها والتي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها بعد.
يتم إدراج خسائر االنخفاض في القيمة لألداة المالية في قائمة الربح أو الخسارة وتنعكس في انخفاض قيمة الخسائر االئتمانية .وعندما ينتج عن
األحداث الالحقة تخفيض خسارة االنخفاض في القيمة ،يتم عكس هذا التخفيض من خالل قائمة الربح أو الخسارة.
عندما يتعذر تحصيل أصل ما ،يتم شطبه مقابل المخصص ذي الصلة .ويتم شطب هذه الموجودات بعد استنفاذ جميع سبل االسترداد الممكنة وكذلك عند
تحديد مبلغ الخسارة .إن المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ المحذوفة سابقا تخفض مبلغ المصروفات في قائمة الربح أو الخسارة .وفي حال انخفضت
خسارة االنخفاض في القيمة في الفترة الالحقة وكان هذا االنخفاض مرتبط ارتباطاً موضوعياً بحدث وقع بعد تحديد االنخفاض في القيمة ،يتم عكس
خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً بتعديل المخصص .يتم إثبات مبلغ هذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة.
اعتمدت الشركة النهج المبسط المسموح به في المعيار الدولي للتقرير المالي  9وتقيس بدل الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة للعمر
الكلي لجميع الذمم المدينة التجارية.
الموجودات غري المالية

تقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتقييم ما إذا كان هنالك أي مؤشرات النخفاض الموجودات .وفي حال وجود أي دليل ،أو إذا كان مطلوباً إجراء
فحص سنوي لالنخفاض في القيمة ،عندئذ تقوم الشركة بتقييم قيمة األصل القابلة لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة للموجودات
أو وحدات مدرة للنقد ناقصاً تكلفة البيع أو قيمتها قيد االستخدام أ ّيهما أعلى .ويتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الفردية ،إال إذا كان
األصل ال يدر تدفقات نقدية تكون مستقلة إلى حد كبير عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات .وعندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو
لوحدة محققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد فإن األصل يعتبر منخفض في القيمة ويتم خفضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.
ويشارك المق ِّيمون الخارجيون في تقييم الموجودات الهامة .ويتم تحديد مشاركة المق ّيمين الخارجيين من قبل الشركة بعد المناقشة مع لجنة المراجعة في
الشركة .وتشمل معايير االختيار السمعة والدراية السوقية واالستقاللية وما إذا كانت المعايير المهنية متبعة .وتقرر الشركة ،بعد المناقشة مع المقيمين
الخارجيين ،استخدام أساليب التقييم والمعطيات المناسبة لكل حالة.
تقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات الالزمة إلعادة قياسها أو تقييمها وفقا لسياسات الشركة.
وبالنسبة لهذا التحليل ،تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الهامة المطبقة في التقييم األخير عن طريق تجميع المعلومات في عملية حساب التقييم
للعقود والمستندات األخرى ذات الصلة .وتقارن الشركة أيضا التغير في القيمة العادلة لكل أصل والمطلوبات مع جهات خارجية ذات صلة لتحديد ما
ً
معقول.
إذا كان التغيير
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عند تقدير قيمة االستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقديرات السوق الحالية
للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة في األصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف إتمام البيع ،يتم مراعاة أحدث المعامالت السوقية .وفي
حال تعذر تحديد هذه المعامالت ،يتم استخدام نموذج تقييم مناسب .كما يتم تدعيم تلك الحسابات عن طريق مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة
للشركات المطروحة للتداول العام أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.
تبني الشركة حسابها لالنخفاض في القيمة على أساس الميزانيات التفصيلية وحسابات التنبؤ.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة كتكاليف تمويلية في قائمة الربح أو الخسارة .ويتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل
على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقاً لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها .وفي حال وجود مثل هذا الدليل ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة
لالسترداد من األصل أو الوحدة المولدة للنقد .ويتم عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة مسبقا إذا كان هناك تغير في الفرضيات التي
استخدمت في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة االنخفاض في القيمة .ويكون عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية
لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو تتجاوز القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها ،بعد طرح االستهالك ،في حال عدم تسجيل خسارة االنخفاض في
قيمة لألصل في سنوات سابقة .ويتم إثبات مثل هذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة.
ذمم مدينة تجارية

الذمم المدينة التجارية عبارة عن مبالغ مستحقة من عمالء مقابل بيع بضائع في سياق العمل العادي .يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئياً بالقيمة
العادلة وتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة ،إن وجد .ويتم إثبات المبالغ المستردة
التي تم شطبها سابقا في قائمة الربح أو الخسارة مقابل المصروفات العمومية واإلدارية.
المخزون

يتم إثبات المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .ويتم تحديد التكلفة باستخدام أساس المتوسط المرجح وتشمل
جميع التكاليف المتكبدة في سياق العمل المعتاد لجلب كل منتج إلى موقعه وحالته الراهنة .وفي حالة األعمال تحت التنفيذ والبضائع تامة الصنع ،تشمل
التكلفة تكلفة الشراء وتكلفة التكرير والمعالجة بما في ذلك نسبة مناسبة من االستهالك والنفقات العامة لإلنتاج بنا ًء على القدرة التشغيلية العادية.
ويعتمد صافي قيمة المخزون القابلة للتحقق على سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي بعد خصم التكاليف التقديرية الالزمة لإلكمال والتكاليف
الالزمة للبيع.
النقدية وشبه النقدية
النقد وما في حكمه:

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وأرصدة البنوك واالستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية ،إن وجدت ،والتي تكون تواريخ
استحقاقها األصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.
الزكاة والرضيبة

يتم احتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقا للوائح المالية في المملكة العربية السعودية .ويتم تحميل الزكاة وضرائب الدخل على قائمة الربح أو الخسارة.
كما يتم احتساب المبالغ اإلضافية المستحقة الدفع ،إن وجدت ،عند االنتهاء من التحديد النهائي لهذه المبالغ .يتم استرداد الزكاة وضريبة الدخل التي
تدفعها الشركة من قبل المساهمين المعنيين باستثناء المساهمين العموميين ويتم تعديلها وفقا لذلك في حسابات حقوق الملكية الخاصة بهم.
يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض
التقرير المالي في تاريخ القوائم المالية.
يتم إثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة ،إال عندما ينشأ االلتزام الضريبي المؤجل من اإلثبات األولي للسمعة
التجارية أو أصل أو مطلوبات في معاملة ال تمثل أعمال مندمجة وفي وقت المعاملة ،وال يؤثر ذلك على الربح المحاسبي وال الربح أو الخسارة الخاضعة
للضريبة.
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يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم ،والمرحل من أرصدة الضريبة غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير
المستخدمة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر ربح خاضع للضريبة يمكن مقابله استخدام فروق مؤقتة قابلة للخصم.
يتم احتساب الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج قائمة الربح أو الخسارة إما في قائمة الدخل الشامل أو في حقوق الملكية مباشرة.
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير مالي وتخفض إلى الحد الذي لم يعد فيه من المحتمل توفر ربح ٍ
كاف خاضع
للضريبة يسمح باستغالل جميع الموجودات الضريبية المؤجلة أو جزء منها .يتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المثبتة في تاريخ كل تقرير
ويتم إثباتها إلى الحد الذي يصبح فيه من المحتمل وجود أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة ستسمح باسترداد أصل الضريبة المؤجلة.
تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية بموجب أنظمة ضريبة الدخل في المملكة العربية
السعودية.
منافع الموظفني
مكافأة نهاية الخدمة

تدير الشركة خطة محددة وغير ممولة لمنافع ما بعد التوظيف .تتحدد تكلفة تقديم المنافع بموجب خطة المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة
االئتمان المخططة .ويتم إثبات األرباح والخسائر اإلكتوارية بالكامل في الفترة التي تحدث فيها في قائمة الدخل الشامل اآلخر .كما يتم إثبات هذه األرباح
والخسائر اإلكتوارية أيضا في األرباح المبقاة .وال يتم إعادة تصنيف ما تم إعادة قياسه إلى قائمة الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.
يتم إدراج تكاليف الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة:
•تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها ،و
•تاريخ إثبات الشركة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.
يتم احتساب صافي الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات المنافع المحددة .وتدرج الشركة التغيرات التالية في صافي التزامات
البرنامج ضمن تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية واإلدارية في قائمة الربح أو الخسارة:
•تكاليف الخدمات التي تتكون من تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات السابقة ،واألرباح والخسائر على عمليات التقليص والتسوية
غير الروتينية؛ و
•صافي مصروفات أو إيرادات الفائدة.
تشتمل مطلوبات المنافع المحددة على القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة ،بعد خصم تكاليف الخدمة السابقة.
برنامج مدخرات الموظفني

تتولى الشركة تنفيذ برنامج مدخرات («البرنامج») بالنيابة عن موظفيها ،وتضاهي الشركة مساهمة الموظف مع مساهمة تساويها أو تقل عنها من أجل
البرنامج وفقاً ألولوية مساهمة الموظف في البرنامج .وتعد المساهمة في البرنامج اختيارية للموظفين المنتظمين الذين أكملوا فترتهم التجريبية ويجوز
للموظفين االستثمار في البرنامج من عدمه .ويتم إثبات مساهمات الشركة كمصروفات موظفين وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة .وقد رتبت الشركة
مع البنك المحلي ،باعتباره البنك الراعي ،إلدارة البرنامج بالنيابة عن الشركة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
برنامج تملك األسهم للموظفني

يتم قياس تكلفة العاملين المتعلقة بخيارات تملك األسهم المقدمة للعاملين وفقا لبرنامج تملك أسهم العاملين استناداً إلى القيمة العادلة للسهم في تاريخ
منح حق التملك .ويتم إثبات التكلفة كمصروفات موظفين على مدى الفترة التي يتحقق فيها األداء المطلوب و/أو مدة الخدمة المتفق عليها وتنتهي في
التاريخ الذي يصبح فيه الموظفون المعنيون كاملي األهلية للمنح («تاريخ االستحقاق») .ويتم إثبات المصروف المتراكم ألسهم حقوق الملكية وتتم تسويته
في تاريخ كل تقرير مالي إلى أن يعكس تاريخ االستحقاق المدى الذي تنتهي عنده فترة التأهيل وأفضل تقدير للشركة لعدد األسهم التي سوف تتأكد أهلية
استحقاقها بشكل نهائي .ويتم إثبات الحركة على المصروفات المتراكمة في بداية ونهاية الفترة على قائمة الربح أو الخسارة لتلك الفترة.
األسهم التي تم شراؤها يتم االحتفاظ بها لدى بنك يقوم بدور أمين حفظ لبرنامج تملك األسهم للموظفين ويتم إدراجها بالتكلفة خصماً من حقوق الملكية
وذلك حتى انتهاء فترة التأهيل وتحويل تلك األسهم للعاملين .وفي تاريخ االستحقاق يتم تحميل الفرق بين تكلفة الخدمة المقدمة من الموظف وتكلفة شراء
األسهم مباشر ًة الى األرباح المحتجزة كتعديل لحقوق الملكية.
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المعلومات القطاعية
القطاع التشغييل

القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي:
•(أوال) تعمل في أنشطة تدر إيرادات؛
•(ثانيا) تقوم اإلدارة بتحليل نتائج عملياتها باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء؛ و
•(ثالثا) تتوفر عنها معلومات مالية بشكل مستقل.
المخصصات

تُدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يُطلب منها سداد هذا االلتزام من
خالل تدفقات نقدية للموارد إلى الخارج وتجسد منافع اقتصادية بحيث يكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام .وحيثما تتوقع الشركة سداد
بعض أو كامل المخصص ،فيتم إدراج السداد كأصل مستقل عندما يكون السداد مؤكداً فعلياً .ويتم عرض المصروفات المرتبطة بمخصص في قائمة
الربح أو الخسارة بعد خصم أي تعويضات.
6-4التقديرات واالحكام المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة استخدام اإلدارة للتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والمصروفات والموجودات
والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة .ومن الممكن أن تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيم
الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية.
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر األخرى الهامة للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ التقرير والتي قد ينتج عنها تعديالت
جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية التالية موضحة أدناه .وتستند الشركة في افتراضاتها وتقديراتها على المؤشرات
المتاحة عند إعداد القوائم المالية .ومع ذلك ،فقد يحدث تغير في الظروف واالفتراضات الحالية والتقديرات المستقبلية نظراً للتغيرات في السوق
أو الظروف الخارجة عن إرادة الشركة .وبالتالي ،فقد تتغير التطورات بسبب تغيرات السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة الشركة .وتنعكس هذه
التغييرات في االفتراضات عند حدوثها.
نموذج أعمال إلدارة الموجودات المالية

عند إجراء تقييم ما إذا كان نموذج عمل الشركة إلدارة الموجودات المالية هو االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،فتأخذ
الشركة في االعتبار ما يلي:
•السياسات واألهداف المعتمدة من اإلدارة للموجودات وتشغيل هذه السياسات في الممارسة؛
•كيف تق ِّيم اإلدارة أداء األصل؛
•ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب اإليرادات التعاقدية؛
•درجة تواتر أي مبيعات موجودات متوقعة؛
•السبب لبيع أي موجودات؛ و
•ما إذا كانت الموجودات المباعة محتفظ بها لفترة ممتدة من الوقت تتناسب مع استحقاقها التعاقدي أو يتم بيعها بعد فترة وجيزة من االستحواذ
أو بعد فترة ممتدة قبل االستحقاق.
بشكل عام ،نموذج األعمال هو أمر واقع يمكن إثباته بواسطة الطريقة التي يتم بها إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة.
تدفقات نقدية من موجودات مالية

تمارس الشركة حكمها بشكل تقديري في تحديد ما إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تنشئها أو تستحوذ عليها تؤدي في تواريخ محددة
إلى تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وإيرادات فوائد على أصل المبلغ المستحق وبالتالي قد تكون مؤهلة لقياس التكلفة المطفأة .عند
إجراء التقييم ،تأخذ الشركة في االعتبار جميع الشروط التعاقدية ،بما في ذلك أي شروط أو أحكام دفع مسبق لتمديد فترة استحقاق الموجودات التي
تغير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية وما إذا كانت الشروط التعاقدية تتضمن رافعة مالية.
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خطة المنافع المحددة

تمثل تكلفة المنافع المحددة ما بعد التعيين القيمة الحالية لاللتزام ذي الصلة ،كما هي محددة باستخدام تقييمات اكتوارية .ويتضمن التقييم االكتواري
وضع العديد من االفتراضات المتنوعة التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .ويشمل ذلك تحديد معدل الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية
والتقاعد قبل سن التقاعد المعتاد ومعدالت الوفيات وإلى آخره .ونظراً لتعقد عملية التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن التزام
المنافع المحددة يتأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات .ويتم فحص جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير مالي.
يعتبر معدل التخفيض هو المعامل األكثر عرضة للتغيير .فيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب ،ويتم استخدام عائد ومدة التزام السندات عالية
الجودة ،كما نصت وكالة تصنيف معترف بها دولياً ،حسب الحاجة وباستخدام منحنى العائد لمطابقة المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

تمارس الشركة حكمها بشكل تقديري في تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك .ويتم تحديد هذا
التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي .وتقوم الشركة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ،ويتم تعديل
االستهالك في المستقبل متى ترى الشركة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
خيارات التمديد لعقود اإليجار

في حالة عقود اإليجار التي تكون فيها خيارات التمديد متاحة أيضا للشركة ،يتم تطبيق الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة
هذا الخيار .وتعيد الشركة تقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيارات التمديد عند حدوث أي حدث هام أو تغيير كبير في الظروف
التي تخضع لسيطرة الشركة.
االنخفاض في قيمة موجودات غري مالية

تقوم الشركة بعمل تقييم في تاريخ كل تقرير مالي ،أو بشكل متكرر أو عند وجود احداث أو تغييرات في الظروف تشير إلى احتمال انخفاض في قيمة
أصل ما .وفي حال وجود أي دليل ،أو إذا كان من المطلوب إجراء فحص سنوي لالنخفاض في القيمة ،فعندئذ تقوم الشركة بتقييم قيمة األصل القابلة
لالسترداد .إن قيمة األصل القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد بعد خصم تكاليف البيع أو قيمة استخدامه والتي تحدد لكل
أصل بصورة مستقلة ،أيهما أكبر ،ما لم يكن األصل ال يولد تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة
من الموجودات .عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد عن قيمته القابلة لالسترداد ،يُعتبر أن قيمة األصل قد انخفضت ويتم تخفيض
قيمته إلى القيمة القابلة لالسترداد .عند تقدير قيمة االستخدام ،يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل
خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل .ولتحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف
البيع ،يتم االستناد إلى مصادر مالئمة مثل أسعار معامالت السوق المعلنة أو في حالة عدم توفرها فيتم استخدام أسعار تقديرية للموجودات المثيلة أو
في حالة عدم توفرها يتم استخدام طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية.
6-5أحداث التقارير المالية الرئيسية
-5-1

6المعايري والتفسريات والتعديالت اليت صدرت ولكن لم تطبق بعد

فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاريخ إصدار القوائم المالية .تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتعديالت،
عندما يكون ذلك ممكنا ،عندما تصبح سارية المفعول.
البيان

المعيار  /التفسير

ساري اعتبارا من الفترات التي تبدأ من أو
بعد التاريخ التالي

معيار المحاسبة الدولي 37

عقود غير مجدية  -تكلفة تنفيذ عقد

 1يناير 2022

المعايير الدولية للتقرير المالي

التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي  -دورة 2018م
– 2020م

 1يناير 2022

معيار المحاسبة الدولي 16

الممتلكات واآلالت والمعدات :تحصيالت قبل االستخدام المقصود

 1يناير 2022

المعيار الدولي للتقرير المالي 3

إشارة إلى إطار المفاهيم

 1يناير 2022

المعيار الدولي للتقرير المالي 16

امتيازات اإليجار ذات الصلة بجائحة كوفيد  19ما بعد  30يونيو
2021م

 1يناير 2022

المعيار الدولي للتقرير المالي 17

عقود تأمين

 1يناير 2023
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البيان

المعيار  /التفسير

ساري اعتبارا من الفترات التي تبدأ من أو
بعد التاريخ التالي

معيار المحاسبة الدولي 1

تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة (التعديالت على معيار
المحاسبة الدولي )1

 1يناير 2023

معيار المحاسبة الدولي 8

تعريف التقدير المحاسبي  -تعديل

 1يناير 2023

معيار المحاسبة الدولي 12

الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة من معاملة
فردية

 1يناير 2023

معيار المحاسبة الدولي  1والمعايير
الدولية للتقرير المالي «بيان الممارسة »2

االفصاح عن السياسات المحاسبية

 1يناير 2023

المعيار الدولي للتقرير المالي  10ومعيار
المحاسبة الدولي 28

بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو
المشروع المشترك (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 10
ومعيار المحاسبة الدولي )28

متاح للتطبيق االختياري  /تاريخ السريان
مؤجل إلى أجل غير مسمى

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م

المعايير والتفسيرات والتعديالت اعتبا ًرا من  1يناير 2022م ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة ،أما بالنسبة للمعايير والتفسيرات
والتعديالت األخرى المذكورة أعاله ،فتقوم الشركة حال ًيا بتقييم اآلثار المترتبة على القوائم المالية للشركة عند التطبيق.
6 -5-2الزكاة والرضيبة

خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م ،وبموجب االمر الملكي رقم م 153/المعدل للمادة (2أ) من قانون ضريبة الدخل السعودي اعتباراً
من  1يناير  ،2020تخضع أسهم الشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية المملوكة ألرامكو السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر للزكاة بد ًال من
ضريبة الدخل .وقد قامت الشركة بإثبات الزكاة والضريبة في القوائم المالية وفقاً لذلك .وأدى تبني هذا األمر إلى تخفيض موجودات الضريبة المؤجلة
بمبلغ  403مليون ريال سعودي فيما يتعلق بحصة أرامكو السعودية.

وقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وضريبة الدخل إلى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك حتى السنة المالية 2020م .وتم االنتهاء من ربط الزكاة
والضرائب للشركة من قبل الهيئة حتى السنة المالية 2008م وللسنوات 2011م حتى 2016م.
المزيد من التطورات المتعلقة بالزكاة والضرائب مذكورة في قسم «االرتباطات وااللتزامات» أدناه.
6-6العوامل الرئيسية اليت تؤثر عىل النتائج المالية للرشكة
فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على المركز المالي للشركة ونتائجها .وتستند هذه العوامل إلى المعلومات المتاحة حال ًيا
للشركة وقد ال تمثل جميع العوامل التي قد يكون لها تأثير على األعمال .راجع ً
أيضا القسم « 2عوامل المخاطرة» في نشرة اإلصدار هذه.
مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر فشل أحد أطراف االلتزام المالي في الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تشتمل مخاطر االئتمان بشكل رئيسي على التعامالت النقدية وما يعادلها ،والذمم التجارية ،والقروض ،والذمم المدينة األخرى .بحيث يوضع النقد وما
يعادله لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية .وغالبية الذمم التجارية المدينة ( 31( )%97.4ديسمبر 2019م )%99.9 :هي من الشريكين المؤسسين
والشركات التابعة لهم والذين يتمتعون بتصنيفات ائتمانية قوية ،ويتم بيانها وفق قيم قابلة للتحقيق .وفي حالة االختالف على أي فاتورة ،يلتزم المسوق
بدفع المبلغ الكامل للفاتورة وذلك قبل إثبات الخالف .كما أن الشركة ال تحصل على ضمانات مقابل الذمم المدينة .وبنهاية  31ديسمبر 2020م ،كان
هناك ديون متأخرة بما يعادل ( %7بتاريخ  31ديسمبر 2019م )%8 :من رصيد الذمم التجارية لفترات االئتمان المسموح بها للشركة .القروض مستحقة
القبض من مزود خدمة المرافق والموظفين ،ويتم تأمينها بواسطة مدفوعات المرافق والرهون العقارية على الوحدات السكنية ذات الصلة على التوالي.
بحيث ال تتعرض الشركة لمخاطر ائتمان كبيرة على ذمم مدينة أخرى.
مخاطر أسعار السلع األساسية

تتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار السوق السائدة على المنتجات المكررة والبتروكيماوية التي تنتجها .وتتمثل سياسة الشركة في إدارة هذه
المخاطر من خالل استخدام األسعار القائمة على العقود مع العمالء الرئيسيين ،بناء على االتفاقيات التي أبرمتها الشركة .بحيث ال تدخل الشركة في
ترتيبات تحوط أسعار السلع.
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مخاطر سعر الفائدة عىل القيمة العادلة للتدفقات النقدية

مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة للتدفقات النقدية هي التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة الحالية في
المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة .وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة على الشركة بشكل رئيسي من اإليداعات قصيرة األجل ،والقروض من البنوك
والمؤسسات المالية ،والقروض من الشريكين المؤسسين والتي عادة ما تكون بأسعار فائدة عائمة ،وتخضع إلعادة التسعير بانتظام.
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتها الدفترية.
حساسية سعر الفائدة

تشير التقديرات بتاريخ  31ديسمبر 2020م ،إلى أن زيادة/نقصان  50نقطة أساسية في أسعار الفائدة المتغيرة على القروض واإلقتراضات مع االحتفاظ
بثبات جميع المتغيرات األخرى ،فإن ذلك سوف يزيد/ينقص صافي ربح الشركة للسنة بحوالي  8.192مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م1.196 :
مليون ريال سعودي).
مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها عند استحقاقها.
وتتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة للتحقق من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الشركة حال استحقاقها .وتهدف الشركة إلى
الحفاظ على مستوى السيولة النقدية والنقد المعادل لتلبية التدفقات النقدية المتوقعة اللتزامات المالية.
وتتكون االلتزامات المالية للشركة من ذمم تجارية دائنة وقروض وسلفيات والتزامات تأجير ومصروفات مستحقة وبعض االلتزامات األخرى .وتعتبر جميع
االلتزامات المالية ،باستثناء القروض والسلفيات والتزامات التأجير ،دون عموالت ،ومن المتوقع أن يتم تسويتها في غضون 12شهرا من تاريخ قائمة
المركز المالي.
مخاطر العملة

مخاطر العملة هي مخاطر تتمثل في أن قيمة األداة المالية ستكون عرضة للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .لذا فإن معامالت
الشركة بالدوالر األمريكي والريال السعودي .حيث تقوم الشركة رئيسيا بمراقبة التقلبات في اسعار صرف العمالت وتعتقد ان مخاطر العملة ال تشكل
خطراً على الشركة.
6-7النتائج المالية
-7-1

6قائمة الدخل

يقارن الجدول التالي قائمة دخل الشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-1):لودجلاقائمة الدخل للسنوات المنتهية في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م

2018م

2019م

2020م

التغير بين
19-18

التغير بين
20-19

40,998

34,062

21,870

(%)16.9

(%)35.8

()38,683

()32,344

()22,773

(%)16.4

(%)29.6

مجمل الربح (اخلسارة)

2,315

1,718

()903

(%)25.8

(%)152.6

مصروفات بيع وتسويق

()440

()406

()661

(%)7.7

%62.8

مصروفات عمومية وإدارية

()948

()960

()928

%1.3

(%)3.3

ايرادات أخرى ،بالصافي

89

88

56

(%)1.1

(%)36.4

ربح (خسارة) تشغيلي

1,016

440

()2,436

(%)56.7

(%)653.6

اعباء تمويلية

()466

()1,022

()1,505

%119.3

%47.3

ايرادات تمويلية

303

264

202

(% )12.9

(%)23.5

الربح (اخلسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

853

()318

()3,739

(%)137.3

%1075.8

مليون ريال سعودي
اإليرادات
تكلفة المبيعات
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2018م

2019م

2020م

التغير بين
19-18

التغير بين
20-19

الزكاة

()44

()141

()3

% 220.5

(%)97.9

ضريبة الدخل

()140

()85

()39

(%)39.3

(%)54.1

الربح (اخلسارة) بعد الزكاة وضريبة الدخل

669

()544

()3,781

(%)181.3

%595.0

خسارة إعادة القياس على خطة المنافع المحددة  -بعد الضريبة

()12

()59

()57

% 391.7

(%)3.4

إجمالي الدخل (اخلسارة) الشاملة

657

()603

()3,838

(%)191.8

%536.5

مليون ريال سعودي

كنسبة من االيرادات
مجمل الربح (الخسارة)

%5.6

%5.0

(%)4.1

( )0.6ن.م*.

( )9.2ن.م*.

ربح تشغيلي (الخسارة)

%2.5

%1.3

(%)11.1

( )1.2ن.م*.

( )12.4ن.م*.

الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

%2.1

(%)0.9

(%)17.1

( )3.0ن.م*.

( )16.2ن.م*.

الربح (الخسارة) بعد الزكاة وضريبة الدخل

%1.6

(%)1.6

(%)17.3

( )3.2ن.م*.

( )15.7ن.م*.

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والشركة.

* تعني نقطة مئوية.

يقارن الجدول التالي بمؤشرات األداء الرئيسية والمقاييس التشغيلية للشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترتي التسعة
اشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م:
	  (6-2):لودجلامؤرشات األداء الرئيسية والمقاييس التشغيلية للسنوات المنتهية في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م وفرتتي التسعة
اشهر المنتهيتني في  30سبتمرب 2020م و2021م

2018م

2019م

2020م

في فترة
التسعة أشهر
المنتهية في
سبتمبر 2020م

في فترة
التسعة أشهر
المنتهية في
سبتمبر 2021م

مجمل الربح (الخسارة)

%5.6

%5.0

(%)4.1

(%)12.3

%11.0

ربح تشغيلي (الخسارة)

%2.5

%1.3

(%)11.1

(%)20.0

%7.5

الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

%2.1

(%)0.9

(%)17.1

(%)27.7

%5.4

الربح (الخسارة) بعد الزكاة وضريبة الدخل

%1.6

(%)1.6

(%)17.3

(%)27.8

%4.9

140,705

135,610

99,983

65,970

97,042

متوسط اإلنتاجية يوميا (ألف برميل)

385

372

298

271

355

سعة االستغالل

%96

%93

%68

%68

%89

112,137

100,991

78,037

50,916

76,041

2,269

2,569

3,051

2,006

3,183

متوسط هامش الربح للمصفاة (ريال سعودي لكل برميل)

9

3

(صفر)

()1

()1

متوسط هامش الربح للمصفاة (دوالر أمريكي لكل برميل)

3

1

(صفر)

(صفر)

(صفر)

متوسط سعر بيع المنتجات المكررة (ريال سعودي لكل برميل)

276

255

167

168

259

متوسط سعر بيع المنتجات البتروكيماوية (ريال سعودي لكل طن متري)

4,209

3,186

2,838

2,623

4,039

مؤشر األداء

اإلنتاجية السنوية (ألف برميل)

كمية المنتجات المكررة المباعة (ألف برميل)
كمية المنتجات البتروكيماوية المباعة (ألف طن متري)

المصدر :معلومات الشركة.
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نظرة عامة عن األداء المايل للرشكة (2018م 2020 -م)
انخفضت اإليرادات المحققة من مبيعات المنتجات المكررة والبتروكيماويات بنسبة  ٪16.9من  40.998مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 34.062
مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة لما يلي )1( :انخفاض في إجمالي كمية مبيعات المنتجات المكررة و( )2ظروف السوق غير المواتية مما أدى
إلى انخفاض متوسط سعر البيع لكل وحدة بما يتماشى مع االنخفاض العام في أسعار النفط العالمية .كما انخفضت االيرادات بنسبة  ٪35.8لتصل
إلى  21.870.2مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة لما يلي )1( :انخفاض في إجمالي كمية مبيعات المنتجات المكررة بسبب اإلغالق المخطط
له لمجمع المنتجات المكررة والبتروكيماويات لالختبار والتفتيش الدوري اللذان استمرا  60يو ًما بين مارس 2020م وأبريل 2020م و( )2تراجع صناعة
المنتجات المكررة المتأثرة بجائحة كورونا ولوائح المنظمة البحرية الدولية و( )3ظروف السوق غير المواتية التي أدت إلى انخفاض إجمالي متوسط سعر
البيع لكل وحدة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية.
عمليات اختبار وتفتيش متعلقة ببدء تشغيل محطات بترورابغ في المرحلة األولى لتسلسل إغالق المحطة ،وف ًقا لخطة الشركة لدعم جهود تنفيذ المرحلة
األولى المجدولة .تم تضمين خطوط األعمال التالية في التحول :مصفاة ،مونومر  ،1بوليمر  ،1مرافق  ،1محطة وبحرية ،ينبع .إجماالً ،تم إغالق أصول
 53مصنعاً وتفتيشها واستناداً إلى حالتها ،تمت إعادتها إلى حالتها السليمة ميكانيكياً خالل فترة التحول.
الهدف العام من التحول هو استعادة جميع األصول التشغيلية لمعايير الصناعة والشركة التي تؤدي بدورها إلى تشغيل مستدام وآمن بين دورات التحول.
من المتوقع أن تحدث التحوالت كل  5سنوات.
انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة  ٪16.4من  38.683.2مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  32.344.1مليون ريال سعودي في عام 2019م
وانخفضت بنسبة  ٪29.6لتصل إلى  22.772.8مليون ريال سعودي في عام 2020م باتساق مع انخفاض المبيعات .وقد كان االنخفاض مدفوعاً بشكل
رئيسي بـانخفاضات في ( )1المواد والتغييرات في المخزون المحملة على تكلفة المبيعات بسبب انخفاض أسعار المواد األولية و( )2تكاليف المرافق و()3
تكاليف اإلصالح والصيانة و( )4تكاليف الخدمات المتعاقد عليها و( )5االنخفاض في تكاليف اإليجار.
إجمالي الربح (الخسارة) :بشكل عام ،بالنظر إلى قائمة منتجات الشركة من المنتجات المكررة ،تميل اإلدارة إلى رؤية هوامش إيجابية على البنزين
والديزل ووقود الطائرات .عاد ًة ما يكون انتشار النافتا سال ًبا (أو متعادلة في حاالت نادرة) ويكون انتشار زيت الوقود سال ًبا .نظ ًرا للطبيعة المتكاملة
للمصنع ،أبلغت الشركة عن هامش التكسير لقائمة المنتجات المكررة ،على أساس المتوسط المرجح.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،نظ ًرا للجائحة المستمرة وظروف السوق السيئة الناتجة ،باتساق مع
لوائح المنظمة البحرية الدولية (التي كان لها تأثير سلبي جوهري على فروق زيت الوقود) ،شهدت الشركة هوامش صعبة على جميع المنتجات المكررة.
مدفوعا إلى حد كبير بالطلب الموسمي ،ومع
خالل عام 2018م ،كانت هوامش المصافي مستقرة (إيجابية) على مدار العام .كان التقلب على مدار العام
ً
ذلك ظل هامش التكسير للمصفاة قوياً طوال العام.
ً
انخفاضا في هوامش التكسير للمصفاة نتيجة لسعة تكرير عالمية إضافية (جديدة) قادمة على الساحة .باإلضافة
خالل عام 2019م ،شهدت الشركة
إلى ذلك ،مع دخول المصافي الحالية إلى ساحة اإلنتاج من الصيانة ،أدى هذا إلى زيادة قدرة التكرير العالمية ،والتي تضافرت مع ضعف الطلب العالمي
بسبب ظروف السوق الصعبة وأثرت سل ًبا على هوامش التكسير للمصفاة .باإلضافة الى ذلك ،شهدت الشركة المزيد من الضغط بسبب وعي السوق بلوائح
(مدفوعا
المنظمة البحرية الدولية (التي دخلت حيز التنفيذ اعتبا ًرا من يناير 2020م) .شهدت الشركة التأثير السلبي لهذا على انتشار التكسير للمصفاة
ً
إلى حد كبير بتفاقم الفروق على زيت الوقود) بد ًءا من الربع الرابع من عام 2019م.
خالل عامي 2020م و2021م ،تأثرت صناعة النفط والغاز بأكملها بعوامل سوق خارجية غير مسبوقة ،بما في ذلك جائحة كورونا ،والذي أدى إلى جانب
زيادة السعة االستيعابية للمصافي عالم ًيا ،مما أدى إلى مزيد من الضغط الهبوطي على انتشار التكسير للمصفاةً .
أيضا ،نظ ًرا لتنفيذ لوائح المنظمة
البحرية الدولية ،أدى الطلب على زيت الوقود إلى تقليل فروق األسعار بشكل أكبر.
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انخفضت مصروفات البيع والتسويق بنسبة  ٪7.7من  439.6مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  406.5مليون ريال سعودي في عام 2019م مدفوعة
بشكل أساسي بانخفاض في الخصومات من شركة أرامكو التجارية ،وقد قابلها زيادة جزئية في رسوم الشحن ومصاريف البيع والتسويق األخرى .وقد ارتفعت
مصاريف البيع والتسويق بعد ذلك بنسبة  ٪62.8لتصل إلى  660.7مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الخصومات بمبلغ
 289.0مليون ريال سعودي في عام 2020م .وقد قوبلت هذه الزيادة جزئياً بانخفاض في رسوم الشحن ومصاريف البيع والتسويق األخرى.
ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  ٪1.3من  948.0مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  960.2مليون ريال سعودي في عام 2019م،
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادات في االستهالك واإلطفاء خالل عام 2019م والزيادة في األتعاب المهنية ،والتي قابلها جزئ ًيا االنخفاض في
مصاريف اإليجار وتكاليف الموظفين ومصاريف عمومية وإدارية أخرى .وقد انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  ٪3.3لتصل إلى 928.1
مليون ريال سعودي في عام 2020م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف الموظفين والمصاريف المتنوعة األخرى التي قابلتها جزئ ًيا زيادات
في المصاريف العمومية واإلدارية األخرى.
ظلت اإليرادات األخرى ،بالصافي مستقرة نسب ًيا بين  88.6مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  88.1مليون ريال سعودي في عام 2019م .وقد
انخفضت اإليرادات األخرى ،بالصافي بنسبة  ٪36.4لتصل إلى  55.8مليون ريال سعودي في عام 2020م ،نتيجة النخفاض الدخل من خدمات الموانئ
ومبيعات الخردة بمبلغ  13.3مليون ريال و 15.9مليون ريال على التوالي ،باإلضافة إلى زيادة خسائر استبعاد الممتلكات والمعدات خالل عام 2020م
بمبلغ  4.1مليون ريال .ويعود سبب االنخفاض في الدخل من خدمات الموانئ إلى تباطؤ النشاط االقتصادي مما أدى إلى انخفاض رسوم الوكالء الذين
ينتفعون بمرافق الميناء.
ارتفعت األعباء التمويلية بنسبة  ٪119.3من  465.8مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  1.022.4مليون ريال سعودي في عام 2019م وارتفعت
بنسبة  ٪47.3إلى  1.505.4مليون ريال سعودي في عام 2020م .تعود الزيادة في عام 2019م مقارنة بعام 2018م بشكل أساسي إلى زيادة الفائدة على
عقود اإليجار بمبلغ  403.4مليون ريال سعودي نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  - 16عقود اإليجار السارية اعتبا ًرا من  1يناير
2019م وزيادة في الفائدة على قروض تمويل المشاريع بمبلغ  113مليون ريال سعودي بسبب احتساب تكلفة الفائدة في قائمة الربح أو الخسارة من تاريخ
العمليات التجارية لمشروع التوسعة ،أي  1نوفمبر 2019م (تمت رسملة تكاليف االقتراض في مشروع التوسعة كجزء من تكاليف المشروع حتى تاريخ
العمليات التجارية).
وقد ارتفعت األعباء التمويلية في عام 2020م نتيجة زيادة الفائدة على قروض تمويل المشاريع بمبلغ  456.6مليون ريال سعودي ،وتعزى إلى احتساب
تكلفة الفائدة لعام 2020م بالكامل والفائدة على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ  11.4مليون ريال سعودي وزيادة الفائدة على القروض
األخرى وتسهيالت رأس المال العامل بمبلغ  95مليون ريال سعودي.
انخفضت االيرادات التمويلية من  302.8مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  264.1مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ثم انخفضت مرة أخرى
إلى  201.7مليون ريال سعودي في عام 2020م ،نتيجة النخفاض الفائدة المستلمة على الودائع ألجل والفوائد على القروض المقدمة إلى مشروع محطة
بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء بسبب المدفوعات التي تم سدادها على مدى الفترة من قبل مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه
والبخار والكهرباء.
ارتفعت رسوم الزكاة بنسبة  ٪220.5من  44.1مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  140.5مليون ريال سعودي في عام 2019م نتيجة سداد الزكاة
عن السنوات السابقة .وقد انخفضت الزكاة بنسبة  ٪97.9لتصل إلى  2.9مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة الخسائر المتكبدة في عام 2020م.
انخفضت رسوم ضريبة الدخل بنسبة  ٪39.3من  140.4مليون ريال سعودي في 2018م إلى  84.6مليون ريال سعودي في 2019م وانخفضت بنسبة
 ٪54.1إلى  38.8مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب تكبد الشركة خسائر خالل عامي 2019م و2020م باإلضافة إلى التغيير في الوضع الضريبي
ألرامكو السعودية خالل عام 2020م لتخضع أسهمها للزكاة بدالً من الضريبة.
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يقارن الجدول التالي قوائم دخل الشركة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م.
	  (6-3):لودجلاقوائم دخل الرشكة لفرتتي التسعة أشهر المنتهيتني في  30سبتمرب 2020م و2021م.

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

التغيير بين فترة التسعة
أشهر المنتهية في سبتمبر
2020م  -فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

13,820

32,522

%135.3

تكلفة المبيعات

()15,525

()28,933

%86.4

مجمل (اخلسارة) الربح

()1,705

3,589

(%)310.5

مصروفات بيع وتسويق

()436

()624

%1 .43

مصروفات عمومية وإدارية

()666

()595

(%)10.7

إيرادات أخرى ،بالصافي

42

82

%95.2

(خسارة) ربح تشغيلي

()2,765

2,452

(%)188.7

أعباء تمويلية

()1,213

()821

(%)32.3

154

134

(%)13.0

()3,824

1,765

(%)146.2

الزكاة

()3

()10

%233.3

ضريبة الدخل

()15

()167

%1013.3

()3,842

1,588

(%)141.3

-

-

-

()3,842

1,588

(%)141.3

مليون ريال سعودي
اإليرادات

إيرادات تمويلية
(اخلسارة) الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

(اخلسارة) الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل
خسارة إعادة القياس على خطة المزايا المحددة  -بعد الضريبة
إجمالي (اخلسارة) الدخل الشاملة
كنسبة من اإليرادات
مجمل (الخسارة) الربح

(%)12.3

%11.0

 23.4ن.م*.

(خسارة) ربح تشغيلي

(%)20.0

%7.5

 27.5ن.م*.

(الخسارة) الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

(%)27.7

%5.4

 33.1ن.م*.

(الخسارة) الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

(%)27.8

%4.9

 32.7ن.م*.

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر و2021م والشركة.
* تعني نقطة مئوية.

نظرة عامة عىل األداء المايل للرشكة (في فرتتي التسعة أشهر المنتهيتني في سبتمرب 2020م
والتسعة أشهر المنتهية في سبتمرب 2021م)
ارتفعت االيرادات بنسبة  ٪135.3من  13.819.7مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  32.521.8ريال سعودي
في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،مدفوعة بارتفاع أسعار السوق وزيادة كميات المبيعات.
ارتفعت مبيعات المنتجات المكررة والبتروكيماويات بنسبة  ٪129.9و ٪144.2على التوالي نتيجة الرتفاع أسعار السوق مدفوعة بانتعاش أسعار النفط
العالمية وكذلك التحسينات في أسعار البتروكيماويات مقارن ًة بفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م .خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في
سبتمبر 2021م ،انخفضت الكميات بسبب تأثير االختبار والتفتيش الدوري الذي حدث خالل شهر مارس وابريل من عام 2020م باإلضافة إلى الظهور
العالمي لجائحة كورونا.
ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة  ٪86.4من  15.525.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  28.933.0مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م متماشياً مع الزيادة في المبيعات .وقد كانت الزيادة مدفوعة بارتفاع في أسعار المواد األولية
وسط التعافي العالمي من جائحة كورونا الذي نتج عنه زيادة في جميع فئات تكاليف المبيعات ،وبشكل أساسي ،التغيرات في المخزون المحملة على تكلفة
المبيعات وتكاليف الموظفين والتي تشكل  ٪97.4و ٪0.9من الزيادة على التوالي.
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ارتفعت مصروفات البيع والتسويق بنسبة  ٪43.4من  435.5مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  623.7مليون
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،وذلك بسبب الزيادة في رسوم الشحن والمخصصات القابلة للخصم ومصاريف التأخير
بمقدار  41.4مليون ريال سعودي و 134.6مليون ريال سعودي و 12.3مليون ريال سعودي على التوالي .وتُعزى هذه الزيادات إلى أنه خالل الفترة السابقة
المقابلة فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م ،انخفضت كمية المبيعات بسبب الجائحة؛ مما أدى إلى ضعف الطلب باإلضافة إلى أن المجمع
كان يخضع لالختبار والتفتيش الدوري خالل الربع الثاني من عام 2020م.
انخفضت المصروفات اإلدارية والعمومية بنسبة  ٪10.7من  666.3مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى 594.8
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م .ويندفع هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الموظفين ،واالستهالك
واإلطفاء ،ومصاريف تكنولوجيا المعلومات والشبكات ونقل البيانات وغيرها من المصاريف اإلدارية والعمومية.
ارتفعت اإليرادات األخرى ،بالصافي بنسبة  ٪95.2من  41.7مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  81.8مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في رسوم خدمات الموانئ والمحطات نتيجة الرتفاع
نشاط المبيعات وارتفاع مبيعات الخردة المتعلقة بمنتجات خارجة عن المواصفات العادية.
انخفضت األعباء التمويلية بنسبة  ٪32.2من  1.213.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  821.0مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في ( )1رسوم الفائدة على القروض والسلف بسبب
االنخفاض في معدالت الفائدة على القروض والسداد التي تمت خالل الفترة و( )2الفائدة على عقود اإليجار التمويلي الناتجة عن مدفوعات اإليجار التي
تمت خالل الفترة و( )3الرسوم اإلضافية فيما يتعلق برسوم الترتيبات الخاصة بـتمديد القروض التجسيرية لألسهم.
انخفضت اإليرادات التمويلية بنسبة  ٪13.0من  153.9مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  133.5مليون
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى سداد قروض محطة بترو رابغ المستقلة للمياه والبخار
والكهرباء وانخفاض أرصدة الودائع ألجل.
ارتفعت الزكاة والضريبة بنسبة  ٪941.2من  17.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  176.9مليون ريال سعودي
في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،مدفوعة بشكل رئيسي بتحقيق الشركة ألرباح خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م مما نتج
عنه زيادة في مصروفات الضرائب المؤجلة للفترة.
-7-1-1

6المبيعات حسب القطاع

يقارن الجدول التالي مبيعات الشركة حسب القطاعات للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-4):لودجلاالمبيعات حسب القطاعات للسنوات المنتهية في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م

2018م

2019م

2020م

التغير بين
18-19

التغير بين
19-20

منتجات مكررة

31,447

25,877

13,214

(%)17.7

(%)48.9

البتروكيماويات

9,551

8,185

8,657

(%)14.3

%5.8

إجمالي املبيعات

40,998

34,062

21,871

(%)16.9

(%)35.8

مليون ريال سعودي

كنسبة من املبيعات
منتجات مكررة

%76.7

%76.0

%60.4

( )0.7ن.م*.

( )15.5ن.م*.

البتروكيماويات

%23.3

%24.0

%39.6

 0.7ن.م*.

 15.6ن.م*.

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م ومعلومات الشركة.

* تعني نقطة مئوية.

انخفضت مبيعات المنتجات المكررة بنسبة  ٪17.7من  31.447.3مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  25.876.8مليون ريال سعودي في عام
2019م ،وانخفضت بنسبة  ٪48.9لتصل إلى  13.213.7مليون ريال سعودي في عام 2020م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار
البيع واالنخفاض في الكمية المباعة بنسبة  ٪11.4من  114.0مليون برميل في 2018م إلى  101.0مليون برميل في 2019م وانخفضت كذلك بنسبة
مدفوعا بشكل أساسي بـ ( )1استخدام النافتا كمواد
 ٪22.7إلى  78.0مليون برميل في عام 2020م .خالل 2020م ،كان االنخفاض في كمية المبيعات
ً
وسيطة و( )2اإلغالق الكلي للمجمع لالختبار والتفتيش الدوري الذي حدث خالل الربع الثاني من عام 2020م.
انخفض متوسط سعر بيع المنتجات المكررة بنسبة  ٪7.0من  275ريال سعودي في عام 2018م إلى  256ريال سعودي في عام 2019م وانخفض بنسبة
 ٪34.0إلى  169ريال سعودي في عام 2020م.
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انخفضت مبيعات البتروكيماويات بنسبة  ٪14.3من  9.550.9مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  8.185.2مليون ريال سعودي في عام 2019م،
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط سعر بيع المنتجات البتروكيماوية بنسبة  ٪24.3والذي قابله جزئ ًيا زيادة بنسبة  ٪13.2في إجمالي
الكميات المباعة بسبب عمليات مرافق التوسعة .وقد ارتفعت مبيعات البتروكيماويات الح ًقا بنسبة  ٪5.8لتصل إلى  8.656.5مليون ريال سعودي في
عام 2020م بسبب زيادة بنسبة  ٪18.8في إجمالي المنتجات البتروكيماوية المباعة ،وقد قابلها جزئ ًيا انخفاض بنسبة  ٪10.9في متوسط سعر البيع.
يقارن الجدول التالي مبيعات الشركة حسب القطاعات لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م.
	  (6-5):لودجلاالمبيعات حسب القطاعات لفرتتي التسعة أشهر المنتهيتني في  30سبتمرب 2020م و2021م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

التغيير بين فترة التسعة
أشهر المنتهية في سبتمبر
2020م  -فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

منتجات مكررة

8,556

19,667

%129.9

البتروكيماويات

5,264

12,855

%144.2

إجمالي املبيعات

13,820

32,522

%135.3

مليون ريال سعودي

كنسبة من املبيعات
منتجات مكررة

%61.9

%60.5

( )1.4ن.م*.

البتروكيماويات

%38.1

%39.5

 1.4ن.م*.

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر و2021و معلومات الشركة.
* تعني نقطة مئوية.

مبيعات المنتجات المكررة ارتفعت بنسبة  ٪129.9من  8.556.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى 19.667.0
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار البيع وزيادة الكمية المباعة بنسبة
 ٪49.3من  50.9مليون برميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  76.0مليون البراميل في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر
2021م.
تتكون مبيعات المنتجات المكررة بشكل أساسي من الديزل وزيت الوقود والبنزين ووقود الطائرات والنافتا والنافتا الخفيفة .تبيع الشركة جميع إنتاجها
إلى أرامكو السعودية بأسعار صافي االسترداد ،محسوبة على أساس أسعار السوق السائدة .وقد نما متوسط سعر بيع المنتجات المكررة بنسبة ٪52.4
من  168ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  259ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م بسبب
تحسن في ظروف السوق المواتية التي أدت إلى انتعاش أسعار النفط العالمية .باإلضافة إلى ذلك ،ارتفعت كمية المنتجات المكررة المباعة خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م بنسبة  ٪49.3ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى اإلغالق الكلي لالختبار والتفتيش الدوري الذي حدث خالل عام
2020م .باإلضافة إلى التعافي العالمي التدريجي من جائحة كورونا.
وقد اختلف مزيج المنتجات المكررة المباعة قلي ً
ال لتناسب متطلبات السوق؛ ومع ذلك ،يتم تحديد ذلك عاد ًة كجزء من خطة الرفع المعتمدة بشكل مشترك
بين الشركة وأرامكو السعودية قبل بداية كل فترة.
وتمثل منتجات «زيت الوقود» عالية الكبريت حوالي  ٪26من مبيعات المنتجات المكررة للشركة .سعر بيع هذه المنتجات أقل من سعر شراء النفط الخام
وبالتالي يقلل من متوسط هوامش الشركة لكل برميل .زيت الوقود هو منتج ثانوي لتكوين اإلنتاج الحالي لمصفاة الشركة .باإلضافة ،يضمن إنتاج زيت
الوقود للشركة تلبية الطلب المحلي على زيت الوقود .وقد أطلقت الشركة دراسة لتحديث (وتقليل) إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت لالمتثال للوائح المنظمة
البحرية الدولية الجديدة التي تم وضعها خالل عام 2020م والتي أدت إلى خفض مستوى محتوى الكبريت في زيت الوقود البحري للشحن الدولي من
 ٪3.5إلى  .٪0.5تقوم الشركة بتقييم القدرة على تحمل التكاليف وجدوى مشروع الجزء السفلي من البرميل لتحسين الربحية والتغلب على مخاطر
التدهور اإلضافي لزيت الوقود.
تم بيع النافتا في الماضي بأسعار النفط الخام أو أعلى بقليل ،وتم تحويلها كمواد وسيطة نحو منشآت التوسعة إلصالح مصانع العطريات .وقد تم تخفيض
هذه المبيعات ذات الهامش المنخفض نسب ًيا إلى صفر في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،بعد ابتداء العمليات التجارية لمرافق التوسعة،
نتيجة الستخدام النافتا كمادة وسيطة إلنتاج منتجات بتروكيماوية جديدة «عالية القيمة».
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ارتفعت مبيعات البتروكيماويات بنسبة  ٪144.2من  5.263.6مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى 12.854.8
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار البيع بنسبة  ٪54.0تقري ًبا ،باإلضافة الى
زيادة كمية المبيعات بنسبة  ٪58.7من  2,006كيلوطن متري في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  3.183كيلوطن متري في فترة التسعة
أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م .وقد كانت الزيادة في أسعار وكمية البيع مدفوعة بشكل أساسي بظروف السوق المالءمة والزيادة المطردة في كميات
اإلنتاج بسبب تشغيل مرافق التوسعة .وقد تأثرت كمية اإلنتاج والمبيعات في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م بشكل سلبي خالل  60يو ًما
من اإلغالق بسبب االختبار والتفتيش الدوري.
تتكون المنتجات البتروكيماوية (المونومرات والبوليمرات) في الغالب بولي إيثيلين عالي الكثافة ،بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة ،بولي بروبيلين،
أحادي إيثيلين جاليكول ،أكسيد البروبيلين ،بارازالين ،بنزين ،فينول ،أسيتون ،بولي إيثيلين منخفض الكثافة ،أسيتات فينيل اإليثيلين ،نايلون  ،6مطاط
إيثيلين بروبيلين ،أوليفين بالستيك حراري ،ميثيل ميثاكريالت وبولي ميثيل ميثاكريالت.
كان مزيج مبيعات الشركة مستق ًرا إلى حد كبير خالل الفترة قيد المراجعة عند حوالي  ٪60.5وحوالي  ٪39.5للمنتجات المكررة والبتروكيماوية ،على
التوالي ،مقارن ًة بالمنتجات المكررة والبتروكيماوية في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م والتي حققت مزيج مبيعات بلغ  ٪61.9و٪38.1
على التوالي.
-7-1-2

6تكلفة المبيعات

يقارن الجدول التالي تكلفة مبيعات الشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-6):لودجلاتكلفة المبيعات للسنوات المنتهية في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م

2018م

2019م

2020م

التغير بين
’19‘-18

التغير بين
’20‘-19

المواد والتغييرات في المخزون

34,276

28,584

18,136

(%)16.6

(%)36.6

االستهالك واالطفاء

2,333

2,264

2,975

(%)3.0

%31.4

مرافق مستهلكة

972

313

308

(%)67.8

(%)1.6

تكاليف الموظفين

640

751

937

%17.3

%24.8

إصالح وصيانة

310

296

291

(%)4.5

(%)1.7

خدمات متعاقد عليها

73

65

41

(%)11.0

(%)36.9

إيجار

17

-

-

(%)100.0

-

تكاليف عامة أخرى

62

71

85

%14.5

%19.7

38,683

32,344

22,773

(%)16.4

(%)29.6

مليون ريال سعودي

إجمالي تكلفة املبيعات

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م و معلومات الشركة.

تمثل تكلفة المبيعات التكاليف المرتبطة بمعالجة النفط الخام وإنتاج المنتجات المكررة والبتروكيماوية .نظ ًرا ألن الشركة تدير مصفاة متكاملة ومصنع
بتروكيماويات ،فإن الشركة ال تراجع التكاليف على أساس كل منتج على حدة عبر قطاعات األعمال (المنتجات المكررة وقطاعات البتروكيماويات) التخاذ
قرارات رئيسية في ضوء الطبيعة المتكاملة للمصنع .وف ًقا لذلك ،فيتم تحليل تكلفة المبيعات على مستوى الشركة ،وتتألف مما يلي:
المواد والتغيرات في المخزون والتي شكلت حوالي  ٪79.6من إجمالي تكلفة المبيعات في عام 2020م وكانت تتعلق في الغالب بالمواد األولية الموردة من
أرامكو السعودية (بشكل أساسي النفط الخام العربي الخفيف واإليثان والبيوتان) ،باإلضافة إلى المواد الحافزة والمذيبات والمواد المضافة وقطع الغيار
ومواد كيميائية أساسية أخرى مطلوبة لعملية اإلنتاج.
وقد انخفضت المواد والتغيرات في المخزون بنسبة  ٪16.6من  34.276مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  28.584مليون ريال سعودي في عام
2019م وانخفضت بنسبة  ٪36.6إلى  18.136مليون ريال سعودي في عام 2020م ،مدفوع ًة بشكل أساسي بانخفاض أسعار النفط العالمية وانخفاض
كمية اإلنتاج بسبب اإلغالق لالختبار والتفتيش الدوري.
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االستهالك واإلطفاء المتعلقين باستهالك مصانع اإلنتاج والموجودات األخرى المرتبطة بمجمع المنتجات المكررة والبتروكيماويات المتكامل .ظلت
مصاريف اإلهالك واالستهالك مستقرة نسب ًيا بين عامي 2018م و2019م عند  2.333.0مليون ريال سعودي و 2.263.6مليون ريال سعودي على التوالي.
وبعد ذلك ،ارتفع االستهالك واإلطفاء بنسبة  ٪31.4ليصل إلى  2.974.7مليون ريال سعودي في عام 2020م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مصروفات
االستهالك اإلضافية المتعلقة بـ ( )1موجودات حق االستخدام بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  16و( )2األصول الثابتة اإلضافية
المحولة من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ والتي تتعلق بمرافق التوسعة و( )3االستهالك المتزايد المتكبدة بسبب االختبار والتفتيش الدوري.
المرافق المستهلكة تمثل  ٪1.4من إجمالي تكلفة المبيعات في عام 2020م وكانت تتعلق في الغالب بالطاقة والبخار والمياه التي يوفرها مشروع محطة
بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء.
انخفض استهالك المرافق العامة بنسبة  ٪67.8من  971.7مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  313.3مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويعود
االنخفاض بشكل أساسي إلى تطبيق الشركة للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  – 16المرتبط بعقود اإليجار اعتبا ًرا من  1يناير 2019م .وقد
ظلت المرافق المستهلكة مستقرة نسب ًيا بين عامي 2019م و2020م.
مثلت تكاليف الموظفين حوالي  ٪4.1من تكلفة المبيعات في عام 2020م وتمثل تكاليف الموظفين المتعلقة بمعالجة النفط الخام وإنتاج المنتجات
المكررة والبتروكيماوية .يتم تخصيص تكاليف الموظفين لتكلفة المبيعات بنا ًء على منهجية تخصيص محددة حسب الوظيفة وطبيعة التكاليف .مزيد من
التحليل لتكاليف الموظفين معروض في القسم « 3-1-7-6تكاليف الموظفين» أدناه.
مثلت تكاليف اإلصالح والصيانة ما يقارب  ٪1.3من تكلفة المبيعات في عام 2020م وتتعلق بالتكاليف المرتبطة بصيانة مصانع اإلنتاج ومجمع المنتجات
المكررة والبتروكيماوية المتكاملة ،وتمثل الرسوم المدفوعة لمقاولي الطرف الثالث .تتكون هذه الرسوم من المصاريف المرتبطة بأنشطة الصيانة
الروتينية.
انخفضت تكاليف اإلصالح والصيانة بنسبة  ٪4.5من  310.3مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  296.2مليون ريال سعودي في عام 2019م
وانخفضت بنسبة  ٪1.7لتصل إلى  290.6مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة التنفيذ الناجح للشركة لإلجراءات الوقائية الصارمة للحد من انقطاع
اإلنتاج والتحكم في عمليات الصيانة الغير مجدولة في إطار الجهود المبذولة لتحسين استقرار المصنع باإلضافة إلى االنخفاض بسبب االضطرابات
التشغيلية التي حدثت خالل عام 2018م.
تمثل الخدمات المتعاقد عليها أقل من  ٪0.2من تكلفة المبيعات في عام 2020م وتتعلق بشكل أساسي بمقاولي الطرف الثالث إلدارة الدعم اللوجستي
الداخلي والتخليص الجمركي والشحن المحلي والدولي والخدمات األخرى ذات الصلة بدعم العمليات.
انخفضت بنسبة  ٪11.0من  73.3مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  65.4مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويعزى االنخفاض إلى انخفاض
أنشطة مناولة المستودعات في عام 2019م وارتفاع العمليات في عام 2018م .كما انخفضت الخدمات المتعاقد عليها بنسبة  ٪36.9لتصل إلى 40.8
مليون ريال سعودي في عام 2020م والتي انخفضت بسبب انخفاض العمليات في عام 2020م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أنشطة االختبار والتفتيش
الدوري وظروف السوق االقتصادية والجائحة المستمرة التي أدت إلى انخفاض الطلب.
تمثل التكاليف العامة األخرى أقل من  ٪0.4من تكلفة المبيعات في عام 2020م وتتألف بشكل أساسي من التأمين وترخيص البرامج والتموين
ومخصصات قطع الغيار بطيئة الحركة وتكاليف التشغيل األخرى (رسوم االستشارات ورسوم الخدمة ألرامكو السعودية وسوميتومو للكيماويات للدعم
الفني ،والرسوم الحكومية ،والسفر ألغراض العمل ،وما إلى ذلك) ،ويتم تخفيضها من خالل الدخل المتنوع.
ارتفعت المصاريف غير المباشرة األخرى بنسبة  ٪14.5من  62مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  71مليون ريال سعودي في عام 2019م،
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع في أقساط التأمين .وقد ارتفعت التكاليف العامة االخرى الح ًقا بنسبة  ٪19.7لتصل إلى  85مليون ريال
سعودي في عام 2020م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف التأمين تم تكبدها بسبب بدء التشغيل التجاري المتعلق بالمرحلة الثانية
من مرافق التوسعة.
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يقارن الجدول التالي تكلفة مبيعات الشركة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م.
	  (6-7):لودجلاتكلفة المبيعات لفرتتي التسعة أشهر المنتهيتني في  30سبتمرب 2020م و2021م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

التغيير بين فترة التسعة
أشهر المنتهية في سبتمبر
2020م  -فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

المواد والتغييرات في المخزون

12,213

25,272

%106.9

االستهالك واالطفاء

2,196

2,278

%3.7

مرافق مستهلكة

228

295

%29.4

تكاليف الموظفين

629

743

%18.1

إصالح وصيانة

179

241

%34.6

خدمات متعاقد عليها

24

30

%25.0

تكاليف عامة األخرى

56

74

%32.1

15,525

28,933

%86.4

مليون ريال سعودي

إجمالية تكلفة املبيعات

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

ارتفعت المواد والتغيرات في المخزون بنسبة  ٪106.9من  12.213.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى
 25،272.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادات في اإلنتاج وأسعار النفط
الخام.
ارتفع االستهالك واإلطفاء بنسبة  ٪3.7من  2.196.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  2.277.2مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،وذلك بسبب زيادة االستهالك واإلطفاء فيما يتعلق باألصول الثابتة اإلضافية المنقولة من
األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.
ارتفعت المرافق المستهلكة بنسبة  ٪29.4من  228.3مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  294.9مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،مدفوعة بزيادة استهالك الطاقة والمياه والبخار والمرافق العامة األخرى مع تصاعد اإلنتاج
مع زيادة الطلب العالمي مدفوعة بإعادة فتح االقتصادات بعد جائحة كورونا.
ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة  ٪18.1من  628.6مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  743.2مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،وذلك بسبب الزيادات السنوية في الرواتب وزيادة تكاليف التأمين الطبي .يتم تخصيص
تكاليف الموظفين لتكلفة المبيعات بنا ًء على منهجية تخصيص محددة حسب الوظيفة وطبيعة التكاليف .مزيد من التحليل لتكاليف الموظفين معروض
في القسم (« )3-1-7-6تكاليف الموظفين» أدناه.
ارتفعت تكاليف اإلصالح والصيانة بنسبة  ٪34.6من  179.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  241.5مليون
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،مدفوعة بإصالحات لبعض وحدات الشركة وأعمال الصيانة اإلضافية التي تم إجراؤها
على مصانع الشركة.
ارتفعت الخدمات المتعاقد عليها بنسبة  ٪25.0من  24.3مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  29.9مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،مدفوعة بزيادة أنشطة مناولة المستودعات.
ارتفعت المصاريف العامة األخرى من  56.4 ٪32.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  74.1مليون ريال سعودي
في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادات في أقساط التأمين والتكاليف العامة المتنوعة األخرى.
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6تكاليف الموظفني

تعمل الشركة بسبع قطاعات أساسية :التصنيع والهندسة والدعم والتمويل والمحاسبة والعالقات الصناعية وتطوير السوق واألمن الصناعي ومكتب
الرئيس ومكتب المدير التنفيذي .يتم تخصيص تكاليف الموظفين في كل وظيفة لتكلفة المبيعات والمصروفات العامة واإلدارية بنا ًء على آلية تخصيص
محددة حسب الوظيفة وطبيعة التكلفة.
يقارن الجدول التالي تكاليف موظفي الشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-8):لودجلاتكاليف الموظفني للسنوات المنتهية في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م

2018م

2019م

2020م

التغير بين
’19‘-18

التغير بين
’20‘-19

تكاليف الموظفين

1,091

1,187

1,256

%8.8

%5.8

تكاليف التأمين الطبي

125

155

165

%24.0

%6.5

مصاريف التدريب

35

12

-

(%)65.7

(%)100

1,251

1,354

1,421

%8.2

%4.9

مليون ريال سعودي

إجمالي تكاليف املوظفني
المصدر :معلومات الشركة.

تشمل تكاليف الموظفين الرواتب األساسية والبدالت والمكافآت والتأشيرات واإلقامة ونهاية الخدمة والعمل اإلضافي والتكاليف األخرى المتعلقة
بالموظفين .وقد ارتفعت بنسبة  ٪8.8من  1,091,6مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  1,187.4مليون ريال سعودي في عام 2019م ويرجع ذلك
بسبب الزيادات في الرواتب والبدالت للموظفين مدفوعة بتكلفة أعلى لكل موظف ناتجة بشكل رئيسي عن قرار اإلدارة بزيادة الرواتب األساسية والتي
تم تعويضها جزئ ًيا بانخفاض مكافآت الموظفين المستحقة بمبلغ  30.1مليون ريال بسبب عدم وجود مكافأة مستحقة نتيجة تكبد الشركة لخسائر خالل
العام .كما ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة  ٪5.8لتصل إلى  1.256.6مليون ريال سعودي ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادات اإلضافية في رواتب
الموظفين والبدالت.
تكاليف التأمين الطبي تمثل أقساط التأمين الطبي المدفوعة لشركات التأمين للموظفين .وقد ارتفعت بنسبة  ٪24.0من  124.5مليون ريال سعودي
في عام 2018م إلى  154.7مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أقساط التأمين الناتجة عن االستخدام العالي
والتكاليف الطبية المرتفعة مما أدى إلى ارتفاعها بنسبة  ٪6.5لتصل إلى  165مليون ريال سعودي في عام 2020م.
تتعلق مصاريف التدريب بتطوير القوى العاملة ودورات الصحة والسالمة والبيئة وبرامج التدريب المتعلقة بمرافق التوسع .وقد انخفضت مصاريف
التدريب في عامي 2019م و2020م بنسبة  ٪65.7لتصل إلى  11.7مليون ريال سعودي و ٪100.0لتصل إلى صفر على التوالي ،وذلك بسبب انتهاء الدورات
التدريبية إلعداد مرافق التوسعة التي بدأت التشغيل التجاري خالل عام 2019م باإلضافة إلى التدريب المحدود أثناء جائحة كورونا.
يقارن الجدول التالي تكاليف موظفي الشركة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م.
	  (6-9):لودجلاتكاليف الموظفني لفرتتي التسعة أشهر المنتهيتني في  30سبتمرب 2020م و2021م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

التغيير بين فترة التسعة
أشهر المنتهية في سبتمبر
2020م  -فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

تكاليف الموظفين

839

906

%8.0

تكاليف التأمين الطبي

111

121

%9.0

مصاريف التدريب

2

3

%50.0

إجمالي تكاليف املوظفني

952

1,030

%8.2

مليون ريال سعودي

المصدر :معلومات الشركة.

ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة  ٪8.0من  838.9مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  906.4مليون ريال سعودي
في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م بسبب زيادة الرواتب والبدالت الناتجة عن قرار اإلدارة بزيادة الرواتب األساسية بسبب تحسن الربحية.
وقد قوبلت هذه الزيادة جزئياً بانخفاض في العمل اإلضافي وتكاليف الموظفين األخرى.
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ارتفعت تكاليف التأمين الطبي بنسبة  ٪9من  111.1مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  120.8مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع األقساط الناتجة عن معدالت االستخدام المرتفعة
ومعدالت التأمين الطبي المرتفعة.
ارتفعت مصاريف التدريب بمقدار  1.6مليون ريال سعودي بين فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر
2021م نتيجة التدريب المقدم خالل العام فيما يتعلق بـالتدريب على معدات أجهزة مكافحة الحرائق.
-7-1-4

6مرصوفات البيع والتسويق

يقارن الجدول التالي مصاريف البيع والتسويق للشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-10):لودجلامصاريف البيع والتسويق للسنوات المنتهية في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م

2018م

2019م

2020م

التغير بين
’19’-18

التغير بين
’20‘-19

المصاريف المخصومة

360

282

571

(%)21.7

%102.5

مصروفات شحن

76

110

87

%44.7

(%)20.9

أخرى

4

14

3

%250.0

(%)78.6

440

406

661

(%)7.7

%62.8

مليون ريال سعودي

إجمالي مصاريف البيع والتسويق
المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م و معلومات الشركة.

تتألف مصروفات البيع والتسويق بشكل أساسي من المصاريف التي يتكبدها المسوقين لبيع  /تسويق المنتجات للعمالء النهائيين (يُطلق عليها اسم
مصاريف مخصومة) والشحن للخارج ومصاريف البيع والتسويق األخرى.
بلغت المصاريف المخصومة  571.3مليون ريال سعودي في عام 2020م وتم اإلفصاح عنها كجزء من مصاريف البيع والتسويق بعد تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  15اعتبا ًرا من  1يناير 2018م .وانخفضت المبالغ المقتطعة بنسبة  ٪21.7من  360.4مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى 282.3
مليون ريال سعودي في عام 2019م .من خالل انخفاض في المصاريف المخصومة من شركة أرامكو للتجارة بمبلغ  173.8مليون ريال سعودي نتيجة
عكس تم تسجيله خالل عام 2018م .وقد قابلها زيادة تتعلق بعميلين آخرين بلغت  95.7مليون ريال سعودي .وقد ارتفعت المبالغ المخصومة الح ًقا بنسبة
 ٪102.5لتصل إلى  571.3مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب زيادة كميات البتروكيماويات المباعة عبر المسوقين وزيادة متوسط سعر الطن
المتري للخصومات.
تشمل رسوم الشحن نقل المنتجات البتروكيماوية من مستودعات الشركة إلى الموانئ المعنية في المملكة العربية السعودية والعمالء المحليين .وقد
ارتفعت رسوم الشحن بنسبة  ٪46.1من  75.5مليون ريال سعودي في عام  2018م إلى  110.6مليون ريال سعودي في عام 2019م مدفوعة بشكل رئيسي
بزيادة كميات البتروكيماويات في عام 2019م مقارنة بعام 2018م .وقد انخفضت رسوم الشحن الح ًقا بنسبة  21.6%لتصل إلى  86.9مليون ريال سعودي
في عام 2020م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ضعف الطلب العالمي خالل الجائحة.
تتعلق المصاريف األخرى بشكل أساسي بإعالنات المبيعات ونفقات التأخير والعينات المجانية ومصاريف البيع والتسويق األخرى.
يقارن الجدول التالي مصاريف البيع والتسويق للشركة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م.
	  (6-11):لودجلامصاريف البيع والتسويق لفرتتي التسعة أشهر المنتهيتني في  30سبتمرب 2020م و2021م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

التغيير بين فترة التسعة
أشهر المنتهية في سبتمبر
2020م  -فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

المصاريف المخصومة

401

536

%33.7

مصروفات شحن

33

74

%124.2

أخرى

2

14

%600.0

إجمالي مصاريف البيع والتسويق

436

624

%43.1

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م و معلومات الشركة.
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ارتفعت المصاريف المخصومة بنسبة  ٪33.7من  400.8مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  535.5مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م نتيجة الرتفاع الكميات المباعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م.
ارتفعت رسوم الشحن بنسبة  ٪124.2من  32.9مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  74.3مليون ريال سعودي في
فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،مدفوع ًة بارتفاع التكاليف اللوجستية لنقل البتروكيماويات.
ارتفعت المصاريف األخرى بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع رسوم غرامات التأخير التي بلغت  14.0مليون ريال سعودي.
-7-1-5

6مرصوفات إدارية وعمومية

يقارن الجدول التالي بين المصاريف العمومية واإلدارية للشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-12):لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المنتهية في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م

2018م

2019م

2020م

التغير بين
’19‘-18

التغير بين
’20‘-19

تكاليف موظفين

611

603

484

(%)1.3

(%)19.7

استهالك واطفاء

100

129

219

%29.0

%69.8

إصالح وصيانة

71

74

89

%4.2

%20.3

تكنولوجيا المعلومات والشبكات ونقل البيانات

66

65

70

(%)1.5

%7.7

إيجار

16

2

-

(%)87.5

(%)100.0

أتعاب المهنية

8

24

23

%200.0

(%)4.2

أخرى

76

63

41

(%)17.1

(%)34.9

إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية

948

960

927

%1.3

(%)3.4

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والشركة.

تكاليف الموظفين يتم توزيعها على المصاريف العمومية واإلدارية بنا ًء على منهجية تخصيص محددة حسب الوظيفة وطبيعة التكلفة .تم عرض تحليل
إضافي لتكاليف الموظفين في القسم (« )3-1-7-6تكاليف الموظفين» أعاله.
االستهالك واالطفاء يتعلق باستهالك الموجودات غير التشغيلية (مثل األثاث والمركبات وما إلى ذلك) .وقد ارتفع االستهالك بنسبة  ٪29.0و٪69.8
على التوالي ،من  100مليون ريال سعودي في 2018م إلى  128.8ريال سعودي في عام 2019م إلى  219.5مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب
التحويالت من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى األصول الثابتة المتعلقة بمرافق التوسعة.
تتعلق اإلصالحات والصيانة في الغالب بمجمع رابغ ومتطلبات صيانة الموجودات غير األساسية .وقد ارتفعت بنسبة  ٪4.2من  71.4مليون ريال سعودي
في عام 2018م إلى  73.9مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى رسوم اإلصالح والصيانة التي تم تكبدها لمرافق المجمع
السكني خالل عام 2019م .وقد ارتفعت أعمال اإلصالح والصيانة بنسبة  ٪20.3لتصل إلى  89.2مليون ريال سعودي في عام 2020م مدفوعة بالمرحلة
الثانية من التوسعة لتصبح جاهزة لالستخدام التجاري اعتبا ًرا من  31أكتوبر 2019م باإلضافة إلى المصاريف البحرية والمجتمعية التي تم تحميلها.
ظلت مصاريف التقنية والمعلومات والشبكات ونقل البيانات مستقرة نسب ًيا في 2018م و2019م .ارتفعت مصاريف التقنية والمعلومات والشبكات ونقل
البيانات بنسبة  ٪7.7من  64.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  70.5مليون ريال سعودي في عام 2020م مدفوعة بشكل أساسي بالخدمات
التي تقدمها شركة االتصاالت السعودية مقابل ارتباط األلياف ،ورسوم الخدمة المدفوعة لتنفيذ برامج إضافية ورسوم إضافية مدفوعة لتوفير الدعم
لمحطة العمل.
يتكون اإليجار بشكل أساسي من مصاريف األراضي والمركبات وإيجار المكاتب .وقد انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة  ٪87.5من  15.7مليون ريال
سعودي في 2018م إلى  2.2مليون ريال سعودي في 2019م وانخفضت بنسبة  ٪100.0إلى  0.4مليون ريال سعودي في عام 2020م ويرجع ذلك بشكل
أساسي إلى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  - 16عقود اإليجار اعتبا ًرا من  1يناير 2019م.
تتكون االتعاب المهنية بشكل أساسي من أتعاب االستشارات المتكبدة فيما يتعلق بمرافق التوسعة وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ومشاريع أخرى
لتشغيل الشركة .وقد ارتفعت الرسوم المهنية بنسبة  ٪200.0من  7.8مليون ريال سعودي في 2018م إلى  24مليون ريال سعودي و 23.2مليون ريال سعودي
في 2019م و2020م على التوالي ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تشغيل مرافق التوسعة والحصول على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.
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تتكون المصاريف األخرى بشكل أساسي من تكاليف السفر والهاتف ورسوم االشتراك وتموين المكاتب وغرامات التأخير .وقد انخفضت هذه التكاليف
بنسبة  ٪17.1من  76مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  63مليون ريال سعودي في عام 2019م ،مدفوعة باالنخفاض في مصاريف اإليجار والسفر
المحملة على قائمة الدخل نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  .16وانخفضت كذلك بنسبة  ٪34.9لتصل إلى  41.0مليون ريال
سعودي في عام 2020م بسبب انخفاض في مصاريف السفر نتيجة القيود المفروضة على السفر الناتجة عن جائحة الكورونا.
يقارن الجدول التالي بين المصاريف العمومية واإلدارية للشركة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م.
	  (6-13):لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية لفرتتي التسعة أشهر المنتهيتني في  30سبتمرب 2020م و2021م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

التغيير بين فترة التسعة
أشهر المنتهية في سبتمبر
2020م  -فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

تكاليف الموظفين

323

287

(%)11.1

استهالك واطفاء

167

149

(%)10.8

إصالح وصيانة

63

61

(%)3.2

تكنولوجيا المعلومات والشبكات ونقل البيانات

52

43

(%)17.3

أخرى

61

55

(%)9.8

إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية

666

595

(%)10.7

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م و معلومات الشركة.

تم عرض تحليل إضافي لتكاليف الموظفين ومناقشته بالتفصيل في القسم (« )3-1-7-6تكاليف الموظفين» أعاله.
انخفض االستهالك واإلطفاء في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م بنسبة  ٪10.8ويرجع
أساسا إلى رسوم االستهالك المنتظمة المتعلقة بالموجودات غير التشغيلية.
ذلك
ً
انخفضت تكاليف اإلصالح والصيانة بنسبة  ٪3.2من  62.8مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  61.3مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إنفاق  1.4مليون ريال سعودي على الصيانة العامة للمنشأة
المتكاملة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م.
انخفضت تكاليف تكنولوجيا المعلومات والشبكات ونقل البيانات بنسبة  ٪17.3من  52.3مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر
2020م إلى  42.6مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،مدفوعة بشكل أساسي بتعديل غير روتيني تم إجراؤه خالل عام
2021م فيما يتعلق بالفترة السابقة التي كان فيها مستوى أقل من وكالء خدمات الدعم متوفرين لتلقي المكالمات مقارنة بعدد الوكالء الذين تم التعاقد
معهم من أحد موردي الشركة.
انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  ٪9.8من  61.0مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  55.0مليون ريال سعودي
في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م بسبب انخفاض في مصاريف السفر نتيجة القيود المفروضة على السفر الناتجة عن جائحة كورونا.
-7-1-6

6االيرادات األخرى ،بالصافي

يقارن الجدول التالي االيرادات األخرى ،بالصافي للشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-14):لودجلاااليرادات األخرى ،بالصافي للرشكة للسنوات المنتهية في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م

2018م

2019م

2020م

التغير بين
’19‘-18

التغير بين
’20‘-19

خدمات الموانئ

50

48

35

(%)4.0

(%)27.1

أرباح من بيع الخردة

33

32

16

(%)3.0

(%)50.0

إيرادات  /مصروفات المتنوعة

6

8

5

%33.3

(%)37.5

إجمالي االيرادات األخرى ،بالصايف

89

88

56

(%)1.1

(%)36.4

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م و معلومات الشركة.
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ظلت اإليرادات األخرى ،بالصافي مستقرة نسب ًيا بين  88.6مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  88.1مليون ريال سعودي في عام 2019م .وقد
انخفضت اإليرادات األخرى ،بالصافي بنسبة  ٪36.4لتصل إلى  55.8مليون ريال سعودي في عام 2020م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض
الدخل من خدمات الموانئ ومبيعات الخردة التي بلغت  13.3مليون ريال سعودي و 15.9مليون ريال سعودي على التوالي ،باإلضافة إلى زيادة الخسائر
من استبعاد ممتلكات ومعدات خالل عام 2020م بمبلغ  4.1مليون ريال سعودي.
يقارن الجدول التالي االيرادات األخرى ،بالصافي للشركة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م.
	  (6-15):لودجلاااليرادات األخرى ،بالصافي للرشكة لفرتتي التسعة أشهر المنتهيتني في  30سبتمرب 2020م و2021م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

التغيير بين فترة التسعة
أشهر المنتهية في سبتمبر
2020م  -فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

خدمات الموانئ

23

38

%65.2

أرباح من بيع الخردة

9

30

%233.3

إيرادات  /مصروفات المتنوعة

9

14

%55.6

إجمالي االيرادات األخرى ،بالصايف

41

82

%100.0

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبرو2021م و معلومات الشركة.

ارتفعت اإليرادات األخرى ،بالصافي بنسبة  ٪100.0من  41مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  81.8مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في رسوم خدمات الموانئ الناتجة عن ارتفاع نشاط
المبيعات وارتفاع مبيعات الخردة المتعلقة بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات.
-7-1-7

6األعباء التمويلية

يقارن الجدول التالي األعباء التمويلية للشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-16):لودجلااألعباء التمويلية للسنوات المنتهية في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م

2018م

2019م

2020م

التغير بين
18-19

التغير بين
19-20

الفوائد على القروض والسلف

426

580

1,077

%36.2

%85.7

فوائد على عقود إيجار تمويلي

30

433

415

%1343.3

(%)4.2

أخرى

10

9

13

(%)10.0

%44.4

إجمالي األعباء التمويلية

466

1,022

1,505

%119.3

%47.3

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م ومعلومات الشركة.

األعباء التمويلية تتعلق بما يلي:
تتعلق الفوائد على القروض والسلف بـ ( )1تسهيالت تمويل المرحلة األولى وتسهيالت تمويل المرحلة الثانية و( )2القروض من المساهمين المؤسسين
و( )3قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي و( )4القروض األخرى قصيرة األجل المقدمة لتمويل رأس المال العامل.
وقد ارتفعت األعباء التمويلية بنسبة  ٪36.2من  425.9مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  580.7مليون ريال سعودي في عام 2019م وارتفعت
بنسبة  ٪85.7لتصل إلى  1.076.5مليون ريال سعودي في عام 2020م .تعود الزيادة في عام 2019م مقارن ًة بعام 2018م بشكل أساسي إلى احتساب
تكلفة الفائدة في قائمة الربح أو الخسارة اعتبا ًرا من تاريخ العمليات التجارية لمشروع التوسعة ،أي  1نوفمبر 2019م (تمت رسملة تكاليف االقتراض في
مشروع التوسعة كجزء من المشروع .التكلفة حتى تاريخ العمليات التجارية).
وقد ارتفعت األعباء التمويلية في عام 2020م نتيجة زيادة الفائدة على قروض تمويل المشاريع البالغة  456.6مليون ريال سعودي والتي تُعزى إلى
مصروفات تكلفة الفائدة لعام 2020م بالكامل ،والفائدة على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ  11.4مليون ريال سعودي وزيادة الفائدة على
القروض األخرى وتسهيالت لرأس المال العامل بمبلغ  95مليون ريال سعودي.
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الفوائد على عقود اإليجار التمويلي تتعلق بالرسوم المالية المتعلقة بعقود اإليجار التمويلي للشركة .حتى عام 2018م ،كان لدى الشركة  3عقود إيجار
تمويلي ،وهي )1( :مرافق المجمع السكني و( )2مرافق المحطات البحرية و( )3محطة تحلية المياه .اعتبا ًرا من  1يناير 2019م ،ومع تطبيق المعيار الدولي
إلعداد التقرير المالي رقم  - 16عقود اإليجار ،تم االعتراف بـ «موجودات حق االستخدام» اإلضافية بمبلغ  12,345مليون ريال سعودي ،وهذا هو سبب
زيادة الفائدة على عقود اإليجار التمويلي بنسبة  ٪1.343.3من  29.7مليون ريال سعودي في 2018م الى  433.0مليون ريال سعودي في عام 2019م.
الح ًقا ،انخفضت بنسبة  ٪4.2إلى  415.5مليون ريال سعودي في عام 2020م بسبب اإلطفاء السنوي وسداد عقود اإليجار.
تتكون المصاريف األخرى من الرسوم المصرفية والمكاسب  /الخسائر المحققة وغير المحققة في صرف العمالت األجنبية .وقد ظلت التكاليف المالية
األخرى مستقرة نسب ًيا بين عامي 2018م و2020م.
يقارن الجدول التالي األعباء التمويلية للشركة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م.
	  (6-17):لودجلااألعباء التمويلية لفرتتي التسعة أشهر المنتهيتني في  30سبتمرب 2020م و2021م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

التغيير بين فترة التسعة
أشهر المنتهية في سبتمبر
2020م  -فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

الفوائد على القروض والسلف

885

517

(%)41.6

فوائد على عقود إيجار تمويلي

313

299

(%)4.5

أخرى

14

5

(%)64.3

1,212

821

(%)32.3

مليون ريال سعودي

إجمالي األعباء التمويلية

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبرو2021م و معلومات الشركة.

انخفضت الفوائد على القروض والسلف بنسبة  ٪41.6من  885.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى 516.5
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الفائدة على تسهيالت تمويل المرحلة
األولى وتسهيالت تمويل المرحلة الثانية وقروض المساهمين البالغة  510.2مليون ريال سعودي والعائدة إلى انخفاض في سعر الفائدة وسداد تسهيالت
تمويل المرحلة األولى وتسهيالت تمويل المرحلة الثانية خالل الفترة .وقد تم تعويض ذلك جزئ ًيا من خالل زيادة في الفوائد على تمويل رأس المال العامل
والفوائد المتعلقة بقرض الصندوق الصناعي والتي كان لها أثر إجمالي قدره  141.5مليون ريال سعودي .باإلضافة إلى ذلك ،فقد كانت هناك رسوم
إضافية فيما يتعلق برسوم الترتيبات لتمديد القرض التجسيري لألسهم خالل عام 2020م.
انخفضت الفوائد على عقود اإليجار التمويلي من  313.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  299.4مليون ريال
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م نتيجة مدفوعات اإليجار التي تمت خالل الفترة.
-7-1-8

6اإليرادات التمويلية

يقارن الجدول التالي اإليرادات التمويلية للشركة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-18):لودجلااإليرادات التمويلية للسنوات المنتهية في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م

مليون ريال سعودي

2018م

2019م

2020م

التغير بين
’19‘-18

التغير بين
’20‘-19

الفائدة على القرض إلى مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة
للمياه والبخار والكهرباء

245

226

201

(%)7.8

(%)11.1

الودائع ألجل

58

38

1

(%)34.5

(%)97.4

إجمالي اإليرادات التمويلية

303

264

202

(%)12.9

(%)23.5

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م ومعلومات الشركة.
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اإليرادات التمويلية تتكون مما يلي:
الفائدة على القرض إلى مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء بالفوائد المستلمة على القروض المقدمة إلى مشروع محطة بيترو
رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء .وتبلغ نسبة الفائدة على القروض حوالي  .٪5.7وقد انخفضت بنسبة  ٪7.8من  244.8مليون ريال سعودي في
عام 2018م إلى  225.7مليون ريال سعودي في عام 2019م وبنسبة  ٪11.1من  225.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  200.9مليون ريال سعودي
في عام 2020م بسبب التخفيض في أرصدة قرض مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء بعد التسديدات التي تم سدادها على مدار
الفترة من قبل مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء.
الودائع ألجل بدخل الفوائد المكتسبة على الودائع قصيرة ومتوسطة األجل .وقد انخفض الدخل المالي على الودائع ألجل بنسبة  ٪34.5من 58.0
مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  38.7مليون ريال سعودي في عام 2019م ،ثم انخفض إلى  0.7مليون ريال سعودي في عام 2020م ،مدفو ٌع بشكل
أساسي باالنخفاض في عدد ومبلغ الودائع ألجل نتيجة احتفاظ الشركة بمزيد من السيولة النقدية في الحسابات المصرفية لتلبية المتطلبات النقدية
خالل الفترة قيد المراجعة.
يقارن الجدول التالي اإليرادات التمويلية للشركة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م.
	  (6-19):لودجلااإليرادات التمويلية لفرتتي التسعة أشهر المنتهيتني في  30سبتمرب 2020م و2021م

مليون ريال سعودي

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

التغيير بين فترة التسعة
أشهر المنتهية في سبتمبر
2020م  -فترة التسعة أشهر
المنتهية في سبتمبر 2021م

153

134

(%)12.4

1

-

(%)100.0

154

134

(%)13.0

الفائدة على القرض إلى مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه
والبخار والكهرباء
الودائع ألجل
إجمالي اإليرادات التمويلية

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م ومعلومات الشركة.

انخفضت الفائدة على القرض إلى مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء بنسبة  ٪12.4من  153.9مليون ريال سعودي في فترة
التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى  133.5مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،تماشياً مع عمليات السداد
المتعلقة بقرض مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء.
-7-2

6قائمة المركز المايل

يعرض الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-20):لودجلاقائمة المركز المايل للرشكة كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

الموجودات المتداولة

14,636

11,520

9,506

14,185

(%)21.3

(%)17.5

%49.2

الموجودات غير المتداولة

49,458

62,509

61,187

58,523

%26.4

(%)2.1

(%)4.4

إجمالي املوجودات

64,094

74,029

70,693

72,708

%15.5

(%)4.5

%2.9

المطلوبات المتداولة

24,890

27,946

20,185

21,923

%12.3

(%)27.8

%8.6

مطلوبات غير متداولة

28,662

36,042

44,305

42,982

%25.7

%22.9

(%)3.0

إجمالي املطلوبات

53,552

63,988

64,490

64,905

%19.5

%0.8

%0.6

إجمالي حقوق امللكية

10,542

10,041

6,203

7,803

(%)4.8

(%)38.2

%25.8

إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

64,094

74,029

70,693

72,708

%15.5

(%)4.5

%2.9

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.
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انخفضت الموجودات المتداولة من  14.636.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  14.184.6مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر
2021م ،بشكل رئيسي بسبب االنخفاض في ( )1النقد وما في حكمه بسبب االنخفاض في التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية و( )2ذمم
ضريبة القيمة المضافة بسبب االنتهاء من تقييمات ضريبة القيمة المضافة والسلف للموردين والذمم المدينة األخرى و( )3الودائع ألجل .وقد تم تعويض
ذلك جزئياً من خالل زيادة في ( )1الذمم المدينة التجارية بسبب التحسينات في أسعار كل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية و( )2المخزون.
ارتفعت الموجودات غير المتداولة من  49.457.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  58.523.2مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر
2021م مدفوعة بشكل رئيسي بما يلي )1( :إضافة موجودات حق االستخدام إلى الميزانية العمومية وف ًقا لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي
رقم  - 16عقود اإليجار اعتبا ًرا من  1يناير 2019م و( )2الزيادة في الموجودات غير الملموسة بسبب اإلضافات في البرامج المتعلقة بمرافق التوسعة.
وقد تم تعويض ذلك جزئ ًيا من خالل االنخفاض في قروض مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء المستحقة القبض وموجودات
الضرائب المؤجلة التي تُعزى إلى التغيير في الوضع الضريبي ألحد المساهمين المؤسسين من الخاضع للضريبة إلى الزكاة.
انخفضت المطلوبات المتداولة من  24.889.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  21.923.2مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر
2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى االنخفاض في ( )1المصاريف المستحقة والمكافآت المستحقة وخصومات العمالء والذمم الدائنة غير التجارية
والمستحقات األخرى و( )2أرصدة القروض التي تعود بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف القروض التجسيرية لالسهم من المتداول كما في  31ديسمبر
2018م إلى غير المتداول كما في  30سبتمبر 2021م و( )3الزكاة والدائنين الضريبيين المستحقين لمدفوعات المبالغ المستحقة خالل 2019م و 2020م.
وقد تم تعويض هذا االنخفاض جزئ ًيا من خالل الزيادة في الذمم الدائنة التجارية بسبب الزيادات في أسعار النفط الخام ومطلوبات اإليجار (الجزء
المتداول) نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  - 16عقود اإليجار اعتبا ًرا من  1يناير 2019م.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من  28.662.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  42.982.1مليون ريال سعودي كما في 30
سبتمبر 2021م ،مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في ( )1مطلوبات اإليجار (الجزء غير المتداول) بسبب تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي
رقم  - 16عقود اإليجار السارية في  1يناير 2019م و( )2القروض والسلفيات التي تعود بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف القروض التجسيرية لالسهم
من المتداول كما في  31ديسمبر 2018م إلى غير متداولة كما في  30سبتمبر 2021م و( )3زيادة في منافع الموظفين بسبب الزيادات في مكافآت نهاية
الخدمة للموظفين وبرنامج االدخار.
تتألف إجمالي حقوق الملكية بشكل أساسي من رأس مال الشركة واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة) ،والتي تم تعويضها جزئ ًيا
عن طريق برنامج خطة ملكية أسهم الموظفين.
كما في  30سبتمبر 2021م ،بلغ رأس مال الشركة  8.760.0مليون ريال سعودي .وقد انخفض إجمالي رصيد حقوق المساهمين من  10.542مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  7.802مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الخسائر المتكبدة خالل
هذه الفترة.
-7-2-1

6الموجودات المتداولة

يعرض الجدول التالي الموجودات المتداولة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-21):لودجلاالموجودات المتداولة كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر
2018م

 30سبتمبر

2019م

2021م

2020م

التغير
19-18

21-20

20-19

النقد وما في حكمه

1,264

316

1,016

1,061

(%)75.0

%221.5

%4.4

الودائع ألجل

1,656

-

-

-

(%)100.0

-

-

ذمم مدينة تجارية

6,005

5,364

3,990

7,287

(%)10.7

(%)25.6

%82.6

مخزون

3,207

3,406

3,071

4,110

%6.2

(%)9.8

%33.8

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

420

450

466

488

%7.1

%3.6

%4.7

مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

2,084

1,984

964

1,239

(%)4.8

(%)51.4

%28.5

إجمالي املوجودات املتداولة

14,636

11,520

9,507

14,185

(%)21.3

(%)17.5

%49.2

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.
مالحظة :القروض طويلة األجل مغطاة بإجمالي الموجودات غير المتداولة.
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-7-2-1-1

6النقد وما في حكمه

يقارن الجدول التالي إجمالي النقد وما في حكمه للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-22):لودجلاالنقد وما في حكمه كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

األرصدة النقدية

626

316

1,016

1,061

(%)49.5

%221.5

%4.4

ودائع قصيرة األجل

638

-

-

-

(%)100.0

-

-

إجمالي النقد وما يف حكمه

1,264

316

1,016

1,061

(%)75.0

%221.5

%4.4

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

يشمل النقد وما في حكمه األرصدة النقدية المودعة في البنوك والنقد في الصندوق والودائع ألجل (التي تستحق خالل  3أشهر أو أقل) .وقد انخفضت
من  1.263.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1.060.9مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م بسبب انخفاض االستثمارات
في الودائع قصيرة األجل ،وانخفاض التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية واالستثمارية ،والتي تم تعويضها جزئ ًيا من خالل زيادة النقد
المستخدم في األنشطة التمويلية المتعلقة بسداد القروض.
6 -7-2-1-2الودائع ألجل

يقارن الجدول التالي ودائع الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-23):لودجلاالودائع ألجل كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي
الودائع ألجل

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

1,656

-

-

-

(%)100.0

-

-

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م والشركة.

تمثل الودائع ألجل االستثمارات قصيرة األجل في ودائع ألجل ذات تاريخ استحقاق أصلي يزيد عن ثالثة أشهر محتفظ بها لدى البنوك وتحقق دخ ً
ال
مال ًيا بمعدالت السوق السائدة .وقد انخفض الرصيد إلى الصفر بعد عام 2018م بسبب قيام الشركة بإصدار ضمانات بنكية بدالً من االحتفاظ بالودائع
ألجل أو الرصيد في حسابات احتياطي خدمة الدين إلدارة متطلبات التدفق النقدي بشكل أفضل.
6 -7-2-1-3الذمم المدينة التجارية

يقارن الجدول التالي إجمالي الذمم المدينة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-24):لودجلاالذمم المدينة حسب نوع العميل كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

5,920

5,361

3,887

7,215

(%)9.4

(%)27.5

%85.7

أرامكو السعودية

4,036

3,740

3,288

4,828

(%)7.3

(%)12.1

%46.8

سوميتومو للكيماويات

911

727

177

1,102

(%)20.2

(%)75.7

%522.6

ذمم مدينة تجارية ألطراف ذات عالقة

973

-

-

124

(%)100.0

-

-

شركة أرامكو للكيماويات

-

894

422

963

%100.0

(%)52.8

%128.2

شركة أرامكو التجارية
أرامكو للتجارة سنغافورة

-

-

-

198

-

-

%100.0

113

31

132

100

(%)72.6

%325.8

(%)24.2

أطراف ثالثة (جتاري)
ناقصاً :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

()28

()28

()28

()28

-

-

-

صايف الذمم مدينة

6,005

5,364

3,991

7,287

(%)10.7

(%)25.6

%82.6

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.
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انخفضت الذمم المدينة بنسبة  ٪10.7من  6.004.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  5.364.1مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م ،ويعزى هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات في الربع الرابع من 2019م مقارنة بالربع الرابع من 2018م ،وقد
قابل هذا االنخفاض جزئ ًيا زيادة في الذمم المدينة من شركة أرامكو للكيماويات بمبلغ  894.2مليون ريال سعودي .كما انخفضت الذمم المدينة بنسبة
 ٪25.6لتصل إلى  3.991مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب ( )1تأثير الجائحة على كميات  /أسعار السوق و( )2مراجعة شروط
االئتمان للمسوقين من  45يو ًما إلى  7أيام إلدارة وضع التدفق النقدي مؤقتًا خالل انخفاض الطلب العالمي .وقد تم تعويض هذا االنخفاض جزئياً من
خالل زيادة في الذمم المدينة ألطراف ثالثة بمبلغ  101.5مليون ريال سعودي.
ارتفعت الذمم المدينة بنسبة  ٪82.6لتصل إلى  7.286.6مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م نتيجة زيادة الذمم المدينة لألطراف ذات
العالقة والتي بلغت  3.328.4مليون ريال سعودي بسبب ( )1الزيادات في أسعار البيع للجهات ذات العالقة الناتجة عن تحسن السوق و( )2وإعادة شروط
االئتمان إلى  45يو ًما من  7أيام .تم تعويض هذه الزيادة جزئياً بصافي انخفاض في الذمم المدينة ألطراف ثالثة والذي بلغ  32.2مليون ريال سعودي.
يقارن الجدول التالي اعمار الذمم المدينة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-25):لودجلااعمار الذمم المدينة كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

 31ديسمبر

مليون ريال سعودي

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

5,974

4,952

3,742

6,972

حتى  6شهور

3

403

95

310

 24 - 6شه ًرا
أكثر من  24شه ًرا

حتى 45يو ًما

21

7

150

2

35

30

31

31

إجمالي الذمم املدينة

6,033

5,392

4,018

7,315

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

()28

()28

()28

()28

صايف الذمم مدينة

6,005

5,364

3,990

7,287

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة ل لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

حوالي  ٪95.3من إجمالي الذمم المدينة كما في  30سبتمبر 2021م ( 6.972مليون ريال سعودي) لم تكن مستحقة في أقل من  45يو ًما.
كما في  30سبتمبر 2021م ،من أصل  342.6مليون ريال سعودي من إجمالي الذمم المدينة القائمة التي تجاوزت  45يو ًما ،شكلت أرامكو السعودية 246.4
مليون ريال سعودي ،سوميتومو للكيماويات  11.9مليون ريال سعودي ،شركة أرامكو للكيماويات  43.9مليون ريال سعودي ،أرامكو للتجارة سنغافورة 10.0
مليون ريال سعودي وشكل عمالء األطراف الثالثة  30.5مليون ريال سعودي ،منها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة  28.4مليون ريال سعودي.
ومن المتوقع سداد جميع المستحقات المستحقة من األطراف ذات العالقة خالل تواريخ استحقاقها.
أرصدة الذمم المدينة للشركة هي بشكل رئيسي مع المساهمين المؤسسين ،الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية قوية .وف ًقا التفاقيات التسويق مع المساهمين
المؤسسين ،في حالة وجود خالف مع المسوقين ،يتعين على المسوق دفع القيمة الكاملة للفاتورة قبل حل الخالف.
6 -7-2-1-4المخزون

يقارن الجدول التالي إجمالي مخزون الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-26):لودجلاالمخزون كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

809

534

694

1,242

(%)34.0

%30.0

%79.0

أعمال تحت التنفيذ

848

1,054

812

1,123

%24.3

(%)23.0

%38.3

قطع الغيار ومستهلكات

1,043

1,190

1,181

1,186

%14.1

(%)0.8

%0.4

مواد خام

441

595

372

548

%34.9

(%)37.5

%47.3

البضائع بالطريق

66

33

12

11

(%)50.0

(%)63.6

(%)8.3

إجمالي املخزون

3,207

3,406

3,071

4,110

%6.2

(%)9.8

%33.8

بضائع تامة الصنع

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م و2021م و معلومات
الشركة.

115

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية 2022 -
شـركـة رابــغ للتـكـريـر والبـتـروكيـمـاويـات

المخزون يتكون بشكل أساسي من البضائع التامة الصنع وأعمال تحت التنفيذ وقطع الغيار والمستهلكات والمواد الخام والبضائع بالطريق.
تحتفظ الشركة بحد أدنى من البضائع التامة الصنع والمواد الخام ومخزون األعمال تحت التنفيذ حيث يتم إنتاج منتجاتها وتحميلها على الفور من قبل
المسوقين (مثل أرامكو السعودية وشركة أرامكو التجارية وشركة أرامكو للكيماويات وشركة سوميتومو للكيماويات).
ارتفع المخزون من  3.207.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  3.406.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة زيادة
في األعمال تحت التنفيذ وحسابات قطع الغيار والمستهلكات ،وقد قابلها جزئ ًيا انخفاض في فئات المخزون األخرى .الح ًقا ،انخفض رصيد المخزون إلى
 3.070.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،نتيجة انخفاض فئات المخزون ،وهي األعمال تحت التنفيذ والمواد الخام والبضاعة بالطريق.
وقد بلغ المخزون  4.109.6مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م مدفوعاً بالزيادة في البضائع تامة الصنع ( 433.5 +مليون ريال سعودي)
واألعمال تحت التنفيذ ( 274.7 +مليون ريال سعودي) وقطع الغيار ومستهلكات ( 142.8 +مليون ريال سعودي) والمواد الخام ( 107.0 +مليون ريال
سعودي) .وقابل هذه الزيادة انخفاض في حركة البضائع بالطريق ( 55.4 -مليون ريال سعودي).
انخفضت البضائع التامة الصنع إلى  534.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى االنخفاض الكبير في سعر
الخام القياسي ،وتضخمه ً
أيضا بانخفاض مستويات المخزون لقطاعي المنتجات المكررة والبتروكيماويات بسبب ظروف السوق .وقد ارتفعت قيمة
البضائع التامة الصنع إلى  693.5ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مستويات اإلنتاج بعد االنتهاء من نشاط
االختبار والتفتيش الدوري في عام 2020م .وارتفع مخزون البضائع التامة الصنع إلى  1.242.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م ويرجع
ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات البضائع التامة الصنع التي تم الحفاظ عليها لتقليل تأثير الزيادة في متوسط أسعار النفط الخام والضغوط
التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.
ارتفعت األعمال تحت التنفيذ من  847.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1.054.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
مدفوعة بشكل أساسي ببدء تشغيل مرافق التوسعة .الح ًقا ،انخفضت األعمال تحت التنفيذ إلى  812.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام كما في  31ديسمبر 2020م مقارنة مع  31ديسمبر 2019م .باإلضافة الى ذلك ،ارتفعت
األعمال تحت التنفيذ بمبلغ  1.122.7مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في أسعار النفط الخام كما
في  30سبتمبر 2021م مقارنة مع  31ديسمبر 2020م.
تحتفظ الشركة بمخزن لقطع الغيار والمستهلكات للمكونات الهامة ،يعترف بها في قائمة الدخل عند استهالكها ،باستثناء قطع الغيار الرأسمالية ،والتي
تشكل جز ًءا من الممتلكات واآلالت والمعدات .وقد ارتفعت قطع الغيار والمستهلكات إلى  1.190.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م يعود
ذلك بشكل رئيسي إلى قطع الغيار المتعلقة بمشروع التوسعة والتي ظلت مستقرة نسب ًيا كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
ارتفعت المواد الخام من  440.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  594.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويرجع ذلك
بشكل أساسي إلى شراء البنزين والمواد الخام األخرى المرتبطة بمرافق التوسعة .وقد انخفضت المواد الخام إلى  371.9مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مخزون الكابروالكتام .وبالتالي ،ارتفعت المواد الخام إلى  548.1مليون ريال سعودي مدفوعة
بشكل أساسي بالمشتريات اإلضافية نتيجة لبدء تشغيل مشروع التوسعة.
البضائع بالطريق تمثل المنتجات التي تم شحنها من قبل مختلف البائعين ولكن لم يتم استالمها بعد.
6 -7-2-1-5المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى

يقارن الجدول التالي إجمالي المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر
2021م.
	  (6-27):لودجلاالمدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر
2018م

2019م

 30سبتمبر
2020م

2021م

التغير
19-18

20-19

21-20

مقدم للموردين

457

383

85

93

(%)16.2

(%)77.8

%9.4

الزكاة والضرائب مقدمة والمستحق من أطراف ذات عالقة

1,517

1,503

790

1,028

(%)0.9

(%)47.4

%30.1

المدفوعات المقدمة والودائع

66

81

73

101

%22.7

(%)9.9

%38.4

ذمم مدينة أخرى( ،صافي)

44

17

16

17

(%)61.4

(%)5.9

%6.3

2,084

1,984

964

1,239

(%)4.8

(%)51.4

%28.5

إجمالي

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.
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المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى تتألف من دفعات مقدمة للموردين ،والزكاة والضرائب المستردة ،والزكاة والضرائب المقدمة
والمستحقة من أطراف ذات عالقة ،المدفوعات المقدمة والودائع والذمم المدينة األخرى.
يتعلق المقدم للموردين بشكل أساسي بالدفعات المقدمة على شراء المواد والخدمات ،باإلضافة إلى دفعات مقدمة على رسوم التخليص الجمركي .وقد
انخفض رصيد الدفعات المقدمة للموردين من  456.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  383.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م نتيجة االنخفاض الصافي في رسوم التخليص الجمركي وانخفاض المدفوعات المقدمة للموردين بمبلغ  78.4مليون ريال سعودي و 126.4مليون
ريال سعودي على التوالي .وقد قابل هذا االنخفاض جزئياً زيادة في الدفعات المقدمة للموردين المحليين والدوليين والتي بلغت  127.9مليون ريال
سعودي .وقد انخفضت الدفعات المقدمة للموردين إلى  84.5مليون ريال سعودي مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض رسوم التخليص الجمركي والمدفوعات
المقدمة للموردين .وبالتالي ،ارتفع الرصيد إلى  93.2مليون ريال سعودي نتيجة زيادة المدفوعات المقدمة للموردين.
الزكاة وضريبة الدخل تتكون بشكل أساسي من الزكاة وضريبة الدخل المستحقة من المساهمين المؤسسين للشركة وضريبة القيمة المضافة للشركة.
انخفض رصيد الزكاة والذمم المدينة بشكل رئيسي كما في  31ديسمبر 2019م مقارنة مع  31ديسمبر 2018م بسبب عدم استرداد ضرائب مستحقة من
المساهمين المؤسسين كما في  31ديسمبر 2019م (حيث كان التزام ضريبة الدخل صفراً لعام 2019م بسبب الخسائر المتكبدة) .وقد تم تعويض ذلك
جزئ ًيا من خالل زيادة ضريبة المدخالت كما في  31ديسمبر 2019م مقارنة مع  31ديسمبر 2018م.
كما انخفضت مستحقات الزكاة والضرائب من  1.503مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  790مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ،ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى االنخفاض في ضريبة المدخالت (بسبب انخفاض المشتريات المتأثرة بالجائحة واالختبار والتفتيش الدوري) .وقد
استمرت الزكاة والذمم المدينة في الزيادة كما في  30سبتمبر 2021م لتصل إلى  1.028مليون ريال سعودي ،ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة في
ضريبة القيمة المضافة (التي تُعزى إلى الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة من  ٪5إلى  ٪15اعتبا ًرا من  1يوليو 2020م).
تتكون الدفعات المقدمة بشكل أساسي من السلف المقدمة للموظفين وف ًقا لقانون برنامج إقراض السكن للشركة والتأمين المدفوع مسب ًقا والمصروفات
األخرى المدفوعة مسب ًقا .وقد ارتفعت المدفوعات المقدمة في عام 2019م وارتفعت الح ًقا إلى  100.8مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م
بسبب زيادة التأمين الطبي المدفوع مقد ًما (المدفوعات حتى يناير 2020م) قابلها جزئ ًيا انخفاض في مدفوعات برنامج إقراض السكن.
انخفضت الذمم المدينة األخرى( ،بالصافي) من  43.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  16.8مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحصيل الذمم المدينة المتعلقة بالجمارك والموردين الدوليين خالل عام 2019م .وقد انخفضت الذمم المدينة
األخرى( ،بالصافي) إلى  16مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م مرتبط ًة بشكل أساسي بانخفاض الذمم المدينة غير التجارية من األطراف
ذات العالقة بمقدار  1.2مليون ريال سعودي .باإلضافة الى ذلك ،ارتفعت الذمم المدينة األخرى( ،بالصافي) إلى  17.2مليون ريال سعودي ،مدفوعة
بزيادة الذمم المدينة من الجمارك.
6 -7-2-2الموجودات غري المتداولة

يقارن الجدول التالي إجمالي الموجودات غير المتداولة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-28):لودجلاالموجودات غري المتداولة كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

ممتلكات وآالت ومعدات

44,628

46,111

46,050

44,528

%3.3

(%)0.1

(%)3.3

موجودات حق االستخدام

394

12,039

11,342

10,819

%2955.6

(%)5.8

(%)4.6

موجودات غير الملموسة

111

494

432

392

%345.0

(%)12.6

(%)9.3

استثمار

16

16

16

16

-

-

-

قروض طويلة األجل

3,863

3,450

2,983

2,565

(%)10.7

(%)13.5

(%)14.0

الموجودات ضريبية مؤجلة

446

399

365

203

(%)10.3

(%)8.8

(%)44.4

49,458

62,509

61,188

58,523

%26.4

(%)2.1

(%)4.4

إجمالي املوجودات غير املتداولة

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.
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6 -7-2-2-1الممتلكات واآلالت والمعدات

يقارن الجدول التالي إجمالي ممتلكات الشركة وآالتها ومعداتها كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-29):لودجلاممتلكات وآالت ومعدات كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

اآلالت والماكينات ومعدات التشغيل

15,346

35,165

35,976

35,154

%129.1

%2.3

(%)2.3

مباني وبنية تحتية

2,252

8,105

8,094

8,078

%259.9

(%)0.1

(%)0.2

أثاث ومعدات تقنية المعلومات

95

325

307

293

%242.1

(%)5.5

(%)4.6

سيارات ومعدات ذات صلة

8

7

8

9

(%)12.5

%14.3

%12.5

مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ

26,927

2,509

1,665

994

(%)90.7

(%)33.6

(%)40.3

اإلجمالي

44,628

46,111

46,050

44,528

%3.3

(%)0.1

(%)3.3

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

تعتبر الشركة من الشركات ذات األعمال التجارية الرأسمالية الكثيفة وذات الممتلكات واآلالت والمعدات ،والتي تتكون بشكل أساسي من اآلالت والماكينات
ومعدات التشغيل ومشاريع رأسمالية تحت التنفيذ ومباني وبنية تحتية.
ارتفع صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات من  44.628.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  46.110.8مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بعد اإلضافات بمبلغ  3.136.9مليون ريال سعودي في عام 2019م عائدة إلى قطع الغيار المرسملة والتقدم المستمر
في مرافق التوسعة ،قابلها جزئ ًيا االستهالك لعام 2019م بمبلغ  1.653.8مليون ريال سعودي.
ظل صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات مستق ًرا نسب ًيا في عام 2020م .وتتعلق الحركة خالل العام باإلضافات المتعلقة بقطع الغيار
واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والتي بلغت  2.359.2مليون ريال سعودي والتي قابلتها مصاريف اإلهالك السنوية وتحويالت األعمال الرأسمالية تحت
التنفيذ إلى موجودات غير ملموسة بمبلغ  17.6مليون ريال سعودي.
باإلضافة ،انخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات بنسبة  ٪3.3إلى  44.527.8مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م،
بسبب االنخفاض تكلفة االستهالك السنوي وتحويل موجودات غير الملموسة من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ .وقد قابل هذا االنخفاض جزئياً
إضافات إلى األصول الثابتة بمبلغ  335.3مليون ريال سعودي.
تمثل اآلالت والماكينات ومعدات التشغيل بشكل أساسي المرافق األولية (مثل كسارة اإليثيلين ،وحدة التكسير التحفيزي المميع عالي األوليفينات ،وما
إلى ذلك) ومرافق التوسعة ووحدات الدعم اإلضافية والبنية التحتية (مثل خطوط أنابيب المرافق والعمليات والمبردات والمكثفات والضواغط والمنافخ
وصهاريج التخزين).
تتألف المباني والبنية التحتية بشكل أساسي من المباني والهياكل الفوالذية والصوامع والمنصات والكبائن المحمولة المرتبطة بالمرافق األولية باإلضافة
إلى الطرق والممرات واألرصفة الموجودة في المرافق األولية.
يتألف األثاث ومعدات تقنية المعلومات من أثاث مكتبي وأثاث آخر موجود في المباني اإلدارية وورش العمل والمختبرات وكذلك أنظمة الدوائر التلفزيونية
المغلقة وأنظمة إنذار الحريق والبنية التحتية لشبكة البيانات (مثل الشبكة المحلية والخوادم وما إلى ذلك) ومعدات االتصال وأنظمة التحكم في الوصول
األمني.
تتألف سيارات ومعدات ذات صلة من سيارات اإلطفاء وسيارات اإلسعاف والسفن البحرية والمركبات األخرى.
تمثل المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل رئيسي التكاليف المتعلقة باالستحواذ واالستمرار في بناء المرافق األولية ومرافق التوسعة .وتشمل الشركة
ً
أيضا دخل ما قبل التشغيل ،والذي يمثل مبيعات المنتجات حسب المواصفات المستمدة من مرحلة ما قبل التشغيل لمنشآت التوسعة ،مما يقلل من رصيد
مرافق التوسعة (حتى تاريخ العمليات التجارية لمرافق التوسعة).
وقد انخفضت المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ في عام 2020م مدفوعة بإكمال إنشاء وتشغيل مرافق التوسعة (من المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ
إلى الممتلكات واآلالت والمعدات) في نوفمبر 2019م.
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6 -7-2-2-2موجودات حق االستخدام

اعتبا ًرا من  1يناير 2019م ،اعتمدت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  – 16المرتبط بعقود اإليجار باستخدام الطريقة البسيطة المعدلة
للتطبيق .وقد أدى ذلك إلى تسجيل موجودات إضافية لحقوق االستخدام بقيمة  12.345مليون ريال سعودي في قائمة المركز المالي للشركة في تاريخ
التطبيق األولي ( 1يناير 2019م).
يقارن الجدول التالي إجمالي موجودات حق االستخدام للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-30):لودجلاالموجودات حق استخدام كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

األرض والمباني والبنية التحتية

352

1,037

1,002

975

%194.6

(%)3.4

(%)2.7

آالت وماكينات

42

10,944

10,291

9,801

%25957.1

(%)6.0

(%)4.8

سيارات

-

58

49

43

%100.0

(%)15.5

(%)12.2

اإلجمالي

394

12,039

11,342

10,819

%2955.6

(%)5.8

(%)4.6

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

تمثل موجودات حق االستخدام الموجودات المكتسبة بموجب عقد إيجار حيث ينقل العقد الحق في التحكم في استخدام األصل المحدد لفترة زمنية
بمقابل .تتكون موجودات حق االستخدام للشركة من األراضي والمباني والبنية التحتية (أراضي المجتمع والمرافق ،موقع ومرافق المحطات البحرية،
أرض مجمع رابغ لتقنيات البالستك) ،مصنع وآالت (مرافق شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ومحطة تحلية المياه) والمركبات .يتم استهالك موجودات
حق االستخدام هذه على مدى مدة عقد اإليجار والعمر اإلنتاجي المقدر ،أيهما أقل.
ارتفعت موجودات حق االستخدام من  31ديسمبر 2018م إلى  31ديسمبر 2019م بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  - 16عقود
اإليجار من تاريخ نفاذه في  1يناير 2019م .وقد انخفضت موجودات حق االستخدام بنسبة  ٪5.8و  ٪4.6لتصل إلى  11.341.6مليون ريال سعودي و
 10.818.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م على التوالي ،مدفوعة بشكل أساسي برسوم اإلهالك لكل سنة والتي
تم تعويضها جزئ ًيا بواسطة إضافات على السيارات المؤجرة والمعدات ذات الصلة بمبلغ  23.5مليون ريال سعودي في عام 2020م و  11.8مليون ريال
سعودي في العام 2021م.
ترتبط أراضي ومرافق المجمع باتفاقية إيجار مع شركة أرامكو السعودية على مدى  25عا ًما.
يرتبط المرفأ البحري باتفاقية إيجار تمويلي مع أرامكو السعودية لميناء المياه العميقة ،وحوض الدوران ،والميناء الرائد ،وموانئ الشحن الجافة والسائلة،
والتحميل والتفريغ التي تشكل محطة رابغ البحرية لمدة إيجارية مدتها  30عا ًما .يتم استخدام المحطة البحرية لتصدير المنتجات المكررة وكذلك استيراد
المواد األولية لمختلف المنتجات البتروكيماوية (مثل اإليثيلين والكومين).
أرض المجمع هي اتفاقية إيجار مع شركة أرامكو السعودية لمدة  99عا ًما.
مجمع رابغ لتقنيات البالستك هي عقد إيجار مع أرامكو السعودية وشركة رابغ إلدارة الصناعة التحويلية لمدة  30عا ًما.
مرافق شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ومحطة تحلية المياه هي اتفاقية لتوريد الطاقة والبخار والمياه المحالة للشركة لمدة  25عا ًما.
ترتبط محطة التحلية باتفاقية شراء المياه لمحطة التحلية التي تم تحويلها من أرامكو السعودية إلى الشركة في عام 2008م مع المدة المتبقية البالغة
 14عا ًما.
تتعلق المركبات بعقود إيجار الحافالت والسيارات وسيارات اإلسعاف مع شركة إرادة للنقل وشركة الجميح للسيارات لمدة  5سنوات.
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يعرض الجدول التالي التزامات إيجار الشركة المتعلقة بموجودات حق االستخدام كما في  31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-31):لودجلاتفاصيل الزتامات عقود اإليجار التموييل كما في  31ديسمرب 2020م و 30سبتمرب 2021م

 30سبتمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م
مليون ريال سعودي

الحد األدنى
لمدفوعات اإليجار
المستقبلية

فوائد

القيمة الحالية
للحد األدنى
لمدفوعات اإليجار

الحد األدنى من
مدفوعات اإليجار
المستقبلية

فوائد

القيمة الحالية
للحد األدنى من
مدفوعات اإليجار

األرض والمباني والبنية التحتية

2,716

1,608

1,108

2,663

1,567

1,096

آالت وماكينات

13,884

3,277

10,607

13,237

3,020

10,217

سيارات

54

3

51

46

2

44

اإلجمالي

16,654

4,888

11,766

15,946

4,589

11,357

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر2021م و معلومات الشركة.
6 -7-2-2-3الموجودات غري الملموسة

يقارن الجدول التالي إجمالي الموجودات غير الملموسة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-32):لودجلاالموجودات غري الملموسة كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

103

309

271

242

%200.0

(%)12.3

(%)10.7

برامج الحاسب االلي

3

180

157

146

%5900.0

(%)12.8

(%)7.0

أخرى

5

5

4

4

-

(%)20.0

-

111

494

432

392

%345.0

(%)12.6

(%)9.3

التراخيص

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م والشركة.

تتكون الموجودات غير الملموسة بشكل أساسي من تراخيص العمليات وتراخيص البرمجيات .تألفت الحركة في الموجودات غير الملموسة من رسوم
إطفاء سنوية قابلتها جزئياً إضافات إلى البرمجيات المحولة من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.
تضمنت التراخيص بشكل أساسي الترخيص الذي تم الحصول عليه من شركة باسل لعمليات البولي إيثيلين عالي الكثافة والترخيص من شركة شل
لألبحاث المحدودة .يتم إطفاء التراخيص على مدار فترة الصالحية التي تتراوح من  12إلى  22عا ًما.
تتعلق برامج الحاسب االلي بشكل أساسي ببرنامج ساب ،وهو نظام تخطيط موارد المؤسسات الرئيسي للشركة وواقي البيانات المستخدم لنسخ جميع
بيانات الشركة احتياط ًيا .يتم شراء هذا البرنامج وف ًقا لمتطلبات الشركة ،والتي يتم رسملة التكلفة الخاصة بها وإطفاءها على مدى فترة  5سنوات.
الموجودات الغير ملموسة األخرى تتعلق بشكل أساسي بالخدمات االستشارية للحصول على تمويل طويل األجل يتعلق بمرافق التوسعة.
6 -7-2-2-4استثمار

االستثمار يمثل نسبة  ٪1من ملكية الشركة في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ومحطة تحلية المياه .يتم إدراج التقييم على المستوى الثالث من التقييم
العادل حيث حددت اإلدارة أن القيمة الدفترية لالستثمار تقارب القيمة العادلة.
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6 -7-2-2-5قروض طويلة األجل (أجزاء متداولة وغري متداولة)

يقارن الجدول التالي إجمالي قروض الشركة طويلة األجل كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-33):لودجلاالقروض طويلة األجل (األجزاء المتداولة وغري المتداولة) كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار
والكهرباء

410

442

458

479

%7.8

%3.6

%4.6

قرض للموظفين

10

8

8

9

(%)20.0

-

%12.5

اجلزء املتداول

420

450

466

488

%7.1

%3.6

%4.7

مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار
والكهرباء

3,655

3,213

2,755

2,394

(%)12.1

(%)14.3

(%)13.1

قرض للموظفين

208

237

228

171

%13.9

(%)3.8

(%)25.1

الجزء غير المتداول

3,863

3,450

2,983

2,565

(%)10.7

(%)13.5

(%)14.0

اإلجمالي

4,283

3,900

3,449

3,053

(%)8.9

(%)11.6

(%)11.5

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية 2021م و معلومات الشركة.
مالحظة :يتم تقديم القروض طويلة األجل بما في ذلك األجزاء المتداولة وغير المتداولة.

القروض طويلة األجل بلغت  2.564.9مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م ،وتتألف بشكل أساسي من القروض المقدمة إلى مشروع محطة
بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء ( ٪93.3من اإلجمالي) والقروض الممنوحة للموظفين ( ٪6.7من اإلجمالي).
	  (6-34):لودجلاقروض رشكة رابغ العربية للمياه والكهرباء ومحطة تحلية المياه (مرشوع محطة بيرتو رابغ المستقلة للمياه والبخار
والكهرباء) (األجزاء المتداولة وغري المتداولة) كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

 30سبتمبر
2021م

2018م

2019م

2020م

مرافق األولية

1,432

1,174

894

681

مرافق التوسعة

2,633

2,481

2,319

2,192

اإلجمالي

4,065

3,655

3,213

التغير
2018م

2019م

2020م

(%)18.0

(%)23.9

(%)23.8

(%)5.8

(%)6.5

(%)5.5

2,873

(%)10.1

(%)12.1

(%)10.6

المصدر :معلومات الشركة.

تتعلق قروض مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء بإبرام الشركة اتفاقيات مع مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار
ً
قرضا إلى مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء
والكهرباء لتلقي المياه المحالة والبخار والطاقة لمجمعها .وقد قدمت الشركة
بمبلغ  3.900مليون ريال سعودي (المرافق األولية) بمعدل فائدة  ٪5.76سنو ًيا لتمويل جزئي لتطوير المصنع (على أساس البناء والتملك والتشغيل).
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م ،قدمت الشركة جز ًءا من تمويل مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء في شكل
تسهيالت ائتمانية بقيمة  3.300مليون ريال سعودي لتوسيع مرافق المياه والبخار والطاقة المستقلة الحالية لتلبية متطلبات الطلب المستقبلية لمحطات
مرافق التوسعة بمعدل فائدة  ٪5.7سنو ًيا.
كما في  30سبتمبر 2021م ،بلغ الرصيد القائم للقرض المتعلق بمرافق التوسعية  2.192.1مليون ريال سعودي و 681مليون ريال سعودي تتعلق بالمرافق
األولية.
قروض المرافق األولية ومرافق التوسعة كانت مضمونة بموجودات مشروع محطة بيترو رابغ المستقلة للمياه والبخار والكهرباء .في  30ديسمبر ،2021
سددت شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ومحطة تحلية المياه كامل القرض المستحق للشركة بمبلغ  2.835مليار ريال سعودي ( 756مليون دوالر
أمريكي) وف ًقا لمذكرة التفاهم.
تتعلق القروض للموظفين بالقروض التي تقدمها الشركة للموظفين المؤهلين بموجب برنامج ملكية السكن لبناء  /شراء منازل .يتم سداد تكلفة البناء /
الشراء من قبل الموظف (بدون فوائد) ،عن طريق الخصم المباشر من الراتب المعني على مدى فترة تصل إلى سبعة عشر عا ًما .هذه القروض مضمونة
برهون عقارية على الوحدات السكنية ذات الصلة .تنتقل ملكية الوحدة السكنية للموظف عند السداد الكامل للقرض.
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6 -7-2-2-6موجودات الرضيبية المؤجلة

يقارن الجدول التالي إجمالي موجودات الشركة الضريبية المؤجلة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-35):لودجلاموجودات الرضيبية المؤجلة كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

ممتلكات وآالت ومعدات

()1,759

()2,107

()1,345

()1,504

%19.8

(%)36.2

%11.8

الخسائر الضريبية المرحلة

2,118

2,400

1,647

1,645

%13.3

(%)31.4

(%)0.1

منافع الموظفين

62

79

48

48

%27.4

(%)39.2

-

ذمم مدينة تجارية والمخزون

16

18

10

10

%12.5

(%)44.4

-

أخرى

9

9

5

4

-

(%)44.4

(%)20.0

446

399

365

203

(%)10.5

(%)8.5

(%)44.4

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

الموجودات الضريبية المؤجلة يتم االعتراف بها من قبل الشركة في قائمة المركز المالي والفروق المؤقتة في المعاملة الضريبية للممتلكات واآلالت
والمعدات ومنافع الموظفين ومخصص خسارة انخفاض القيمة ومخصص المخزون المتقادم.
انخفضت موجودات الضريبية المؤجلة من  445.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  399.1مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل
أساسي إلى تأثير فرق توقيت االستهالك (الذي يُعزى إلى العمليات التجارية لمرافق التوسعة) .وانخفض كذلك إلى  364.9مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التغيير في الوضع الضريبي لشركة أرامكو السعودية من خاضع للضريبة إلى خاضع للزكاة .كما
أرباحا خالل فترة التسعة أشهر
انخفضت موجودات الضرائب المؤجلة إلى  203.3مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م حيث حققت الشركة
ً
المنتهية في سبتمبر 2021م.
6 -7-2-3المطلوبات المتداولة

يقارن الجدول التالي إجمالي المطلوبات المتداولة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-36):لودجلاالمطلوبات المتداولة كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

10,163

9,402

7,690

11,215

(%)7.5

(%)18.2

%45.8

مصروفات مستحقة ومطلوبات األخرى

1,426

1,157

1,044

958

(% )18.9

(%)9.8

(%)8.2

الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

273

15

-

15

(%)94.5

(%)100.0

%100.0

13,008

16,817

10,884

9,146

%29.3

(%)35.3

(%)16.0

20

555

567

589

%2675.0

%2.2

%3.9

24,889

27,946

20,185

21,923

%12.3

(%)27.8

%8.6

ذمم دائنة تجارية وأخرى

االستحقاق الحالي للقروض والسلف
االستحقاق الحالي لمطلوبات عقود اإليجار
إجمالي املطلوبات املتداولة

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.
مالحظة :الخصوم مقابل عقود اإليجار الرأسمالية والقروض والمطلوبات األخرى طويلة األجل مغطاة بالمجموع تحت الخصوم غير المتداولة.
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6 -7-2-3-1ذمم دائنة تجارية وأخرى

يقارن الجدول التالي إجمالي الذمم التجارية الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-37):لودجلاالذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

أطراف ذات عالقة

8,838

8,250

6,338

9,998

(%)6.7

(%)23.2

%57.7

أخرى

1,260

1,077

1,277

1,129

(%)14.5

%18.6

(%)11.6

الذمم الدائنة التجارية

10,098

9,327

7,615

11,127

(%)7.6

(%)18.4

%46.1

65

75

75

88

%15.4

-

%17.3

10,163

9,402

7,690

11,215

(%)7.5

(%)18.2

%45.8

ذمم دائنة أخرى  -أطراف ذات عالقة
االجمالي

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

الذمم الدائنة التجارية واألخرى تتكون بشكل رئيسي من الذمم الدائنة التجارية لألطراف ذات عالقة والذمم الدائنة التجارية األخرى والذمم الدائنة
األخرى لألطراف ذات العالقة (غير تجارية).
تتكون األطراف ذات العالقة بشكل أساسي من ذمم أرامكو السعودية الدائنة لشراء النفط الخام واإليثان والبيوتان (مادة خام) وذمم سوميتومو للكيماويات
الدائنة (لشراء المواد) .الشروط الرئيسية لشراء المواد منصوص عليها في اتفاقات السلع مع األطراف ذات العالقة.
ارتفعت الذمم التجارية الدائنة مع األطراف ذات العالقة من  8.837.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  9.997.6مليون ريال سعودي
كما في  30سبتمبر 2021م بسبب زيادة الذمم الدائنة من أرامكو السعودية وسوميتومو للكيماويات مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في متوسطأسعار شراء
النفط الخام استجابة لتحسن الظروف االقتصادية العالمية من بعد الجائحة الشديدة.
تتعلق الذمم التجارية الدائنة األخرى بشكل أساسي بشراء المواد المضافة والمواد الكيميائية والمواد األخرى من موردين محليين ودوليين من أطراف
ثالثة.
تتكون الذمم الدائنة األخرى المرتبطة باألطراف ذات العالقة بشكل رئيسي من تكاليف الرواتب المتعلقة بالموظفين المعارين.
6 -7-2-3-2مرصوفات مستحقة ومطلوبات األخرى

يقارن الجدول التالي إجمالي مستحقات الشركة والمطلوبات المتداولة األخرى كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-38):لودجلامرصوفات مستحقة ومطلوبات األخرى كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

230

198

289

152

(%)13.9

%46.0

(%)47.4

مكافأة مستحقة

72

108

125

56

%50.0

%15.7

(%)55.2

دفعات مقدمة من العمالء

14

10

19

15

(%)28.6

%90.0

(%)21.1

مصروفات مستحقة

147

101

9

3

(%)31.3

(%)91.1

(%)66.7

توزيعات أرباح دائنة

1

1

1

1

-

-

-

خصومات عمالء مستحقة

46

31

42

-

(%)32.6

%35.5

(%)100.0

أخرى

916

707

559

731

(%)22.8

(%)20.9

%30.8

اإلجمالي

1,426

1,156

1,044

958

(%)18.9

(%)9.8

(%)8.2

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.
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المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة تتألف من الخصومات (التأمين ،والشحن ،والخدمات اللوجستية ،وما إلى ذلك) المقدمة إلى األطراف ذات
العالقة ،باإلضافة إلى الجزء الحالي من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المعارين من أرامكو السعودية وسوميتومو للكيماويات.
انخفضت المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة من  229.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  198.2مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض المخصصات القابلة للخصم خالل العام .كما ارتفعت المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة إلى 289.1
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بعد الزيادة في المبالغ المخصومة ومقدم إلى طرف ذي عالقة .الح ًقا ،انخفض المستحق إلى أطراف ذات
عالقة إلى  151.7مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م نتيجة النخفاض الخصومات وتسوية مدفوعات مقدمة من األطراف ذات الصلة .وقد
تم تعويض هذا االنخفاض جزئياً من خالل زيادة الخصومات المستحقة للعمالء البالغة  55.6مليون ريال سعودي والتي تم إعادة تصنيفها ضمن المبالغ
المستحقة ألطراف ذات عالقة خالل سبتمبر 2021م.
المكافآت المستحقة المتعلقة بالمستحقات التي تتم وف ًقا لسياسة المكافآت المعتمدة من الشركة.
ارتفعت المكافأة المستحقة من  71.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  108.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بسبب
تقديم مكافآت أعلى للموظفين عند بدء تشغيل مرافق التوسعة .ارتفعت المكافأة المستحقة إلى  124.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى حزمة اإلنهاء المبكر التي قدمتها الشركة لبعض الموظفين في ديسمبر 2020م وانخفضت إلى  56.0مليون ريال سعودي
كما في  30سبتمبر 2021م مدفوعة بسبب دفع حزمة اإلنهاء المبكر في يناير 2021م.
سلف العمالء تتعلق بشكل أساسي بالمدفوعات المقدمة المستلمة من عمالء الطرف الثالث للمنتجات البتروكيماوية .يُطلب من العديد من عمالء الشركة
الخارجيين سداد مدفوعات مقد ًما قبل تسليم المنتجات على النحو المنصوص عليه في االتفاقيات.
انخفضت الدفعات المقدمة من العمالء من  13.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  10.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ،مع توقف مبيعات الشركة للبتروكيماويات المحلية لطرف ثالث وتوجيهها إلى جهة تسويق جديدة ،شركة أرامكو للكيماويات ،اعتبا ًرا من عام
2019م .وقد ارتفعت مدفوعات العمالء إلى  18.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،مدفوعة بشكل أساسي بالدفعات المقدمة من إثنين
من عمالء الشركة خالل العام .الح ًقا ،انخفضت مدفوعات العمالء إلى  14.6مليون ريال سعودي نتيجة تسوية االلتزامات المتعلقة بالدفعات المقدمة
المستلمة في عام 2019م ،والتي تم تعويضها جزئ ًيا عن طريق دفعة مقدمة جديدة ألحد عمالء الشركة تم استالمها خالل العام.
تتكون المصروفات المستحقة بشكل رئيسي من المصاريف المستحقة لعقود الهندسة والمشتريات والبناء المتعلقة بمرافق التوسعة .وقد انخفضت
المصاريف المستحقة الدفع من  147.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  101.5مليون ريال سعودي و 9.3مليون ريال سعودي و3.5
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 30سبتمبر 2021م ،على التوالي ،بسبب انخفاض المصاريف المستحقة المتعلقة
بالمصروفات المستحقة الدفع لمرافق التوسعة.
تمثل توزيعات األرباح المستحقة الجزء المتبقي غير المدفوع من توزيعات أرباح الشركة المعلنة لعام 2017م والتي بلغت  438مليون ريال سعودي (0.5
ريال سعودي للسهم الواحد) منها مليون ريال سعودي مستحق الدفع كما في  30سبتمبر 2021م.
تمثل خصومات عمالء مستحقة خصومات على المنتجات البتروكيماوية المقدمة لعمالء الطرف الثالث كحافز بنا ًء على شروط العقد المتفق عليها (مثل
الكمية السنوية ومعدالت الخصم) ،محسوبة كنسبة مئوية من مبيعات المنتجات البتروكيماوية.
انخفضت خصومات العمالء المستحقة من  46.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  30.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ألنه اعتبا ًرا من السنة المنتهية في 2019م ،قامت شركة تسويق جديدة ،شركة أرامكو للكيماويات ،برفع كمية مبيعات الشركة المحلية البتروكيماويات
وتم تسوية الخصومات القديمة مع العمالء األفراد .وقد ارتفعت الخصومات المستحقة إلى  42.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب
ارتفاع كمية مبيعات البتروكيماويات المحلية إلى أطراف ثالثة عبر شركة أرامكو للكيماويات ،ثم انخفضت الح ًقا إلى الصفر بسبب قيام الشركة بإعادة
تصنيف خصومات العمالء المستحقة بموجب المستحق ألطراف ذات عالقة.
بلغت قيمة المصروفات المستحقة األخرى  731.4مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م وتتكون بشكل رئيسي من ضريبة القيمة المضافة المستحقة
الدفع بمبلغ  699.5مليون ريال سعودي .وقد انخفضت المصروفات المستحقة األخرى من  916.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 706.9مليون ريال سعودي و 559.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و2020م على التوالي ،مدفوعة بانخفاض ضريبة القيمة المضافة
المستحقة الدفع بسبب االختالفات في توقيت االسترداد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبما يتماشى مع انخفاض المبيعات خالل الفترة .الح ًقا،
أساسا إلى الزيادة في رصيد ضريبة
ثم ارتفعت المصروفات المستحقة األخرى إلى  731.4مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م ويرجع ذلك
ً
القيمة المضافة المستحقة الدفع تماش ًيا مع الزيادة في إجمالي المبيعات خالل الفترة وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من  ٪5إلى .٪15
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6 -7-2-3-3الزكاة ورضيبة الدخل المستحقة

يقارن الجدول التالي بين الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-39):لودجلاحركة الزكاة ورضيبة الدخل المستحقة كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

الرصيد في بداية الفترة

308

273

15

-

(%)11.4

(%)94.5

(%)100.0

المحمل للفترة

273

15

-

15

(%)94.5

(%)100.0

%100.0

7

153

3

-

%2085.7

(%)98.0

(%)100.0

مدفوعات خالل الفترة

()315

()426

()18

-

%35.2

(%)95.8

(%)100.0

الرصيد يف نهاية الفترة

273

15

-

15

(%)94.5

(%)100.0

%100.0

تعديل لفترات سابقة

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

انخفضت الزكاة وضريبة الدخل المستحقة من  273.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  15.2مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م
بسبب المدفوعات التي تم سدادها في عام 2019م مقابل اإلقرار الزكوي والضريبي لعام 2018م ( 273مليون ريال سعودي) وتعديل السنة السابقة (153
مليون ريال سعودي) المتعلق باإلقرار اإلضافي .وقد انخفضت الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع إلى صفر ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
نتيجة سداد كامل الرصيد المستحق كما في  31ديسمبر 2019م .يمثل الرصيد كما في  30سبتمبر 2021م مبلغ  9أشهر من الزكاة حتى تاريخه بمبلغ
 10.1مليون ريال سعودي وضريبة بقيمة  5.1مليون ريال سعودي.
-7-2-4

6مطلوبات غري متداولة

يقارن الجدول التالي إجمالي المطلوبات غير المتداولة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-40):لودجلاالمطلوبات غري المتداولة كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

27,688

23,638

32,328

31,412

(%)14.6

%36.8

(%)2.8

مطلوبات عقود إيجار

464

11,751

11,199

10,768

%2432.5

(%)4.7

(%)3.8

منافع موظفين

510

653

778

802

%28.0

%19.1

%3.1

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

28,662

36,042

44,305

42,982

%25.7

%22.9

(%)3.0

قروض وسلف ومطلوبات طويلة األجل أخرى

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

6 -7-2-5قروض وسلف ومطلوبات طويلة أجل أخرى (األجزاء المتداولة وغري المتداولة)

يقارن الجدول التالي إجمالي قروض وسلف ومطلوبات طويلة األجل األخرى للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-41):لودجلاقروض وسلف ومطلوبات طويلة األجل أخرى كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

الجزء غير المتداول

27,688

23,638

32,328

31,412

(%)14.6

%36.8

(%)2.8

الجزء المتداول

13,007

16,817

10,884

9,146

%29.3

(%)35.3

(%)16.0

االجمالي

40,695

40,455

43,212

40,558

(%)0.6

%6.8

(%)6.1

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م والشركة.
مالحظة :يتم عرض القروض والمطلوبات األخرى طويلة األجل بما في ذلك األجزاء المتداولة وغير المتداولة.
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قروض وسلف ومطلوبات طويلة أجل أخرى تم استخدامها لتمويل تطوير وتصميم وبناء المرافق األولية ومرافق التوسعة و متطلبات رأس المال العامل.
ارتفع رصيد القروض طويلة األجل من  27،688.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  31،411.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر
2021م ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف الديون المستحقة على القروض التجسيرية لألسهم من متداولة كما في  31ديسمبر 2018م إلى
غير متداولة كما في  30سبتمبر 2021م .بشروط اتفاقية التمديد ،وإضافة رصيد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي كما في  30سبتمبر 2021م
وقدره  3،191مليون ريال سعودي .تم تعويض هذه الزيادات جزئياً عن طريق السداد المتعلقة بالقروض والتسهيالت الرئيسية المتعلقة بالمرافق األولية
ومرافق التوسعة.
سيتم استخدام جزء من عائدات هذا العرض لتسوية القروض الثانوية للمساهمين والفوائد المستحقة للشركة الزميلة وجزء من رصيد القرض التجسيري
لألسهم .لمزيد من التفاصيل ،راجع قسم «استخدام العائدات».
	  (6-42):لودجلاقروض وسلف ومطلوبات طويلة األجل أخرى حسب النوع كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

القروض من بنوك مؤسسات مالية

26,186

22,129

14,553

13,215

(%)15.5

(%)34.2

(%)9.2

القرض التجسيري لألسهم

8,888

11,250

11,250

11,250

%26.6

-

-

قروض من المساهمين المؤسسين وشركاتهم الشقيقة

5,556

5,751

12,634

12,731

%3.5

%119.7

%0.8

قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي

-

-

3,296

3,326

-

%100.0

%0.9

تسهيالت رأس المال العامل

-

1,294

1,133

-

%100.0

(%)12.4

(%)100.0

أخرى

66

31

346

36

(%)53.0

%1016.1

(%)89.6

40,696

40,455

43,212

40,558

(%)0.6

%6.8

(%)6.1

اإلجمالي
المصدر :معلومات الشركة.

أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيالت قروض مختلفة مع بنوك تجارية ومؤسسات مالية من أجل تمويل تكلفة المرافق األولية ومرافق التوسعة.
القروض من بنوك ومؤسسات مالية بلغت  13.214.6مليون ريال سعودي في  30سبتمبر 2021م وتتألف من تسهيالت تمويل المرحلة األولى وتسهيالت
تمويل المرحلة شروط هذه القروض التعهدات المالية والتشغيلية بموجب تسهيالت تمويل المرحلة األولى وتسهيالت تمويل المرحلة الثانية .القروض
مضمونة بالممتلكات واآلالت والمعدات والنقد وما في حكمه وودائع ألجل بقيمة دفترية تبلغ  44.528مليون ريال سعودي و 1.061مليون ريال سعودي
على التوالي كما في  30سبتمبر 2021م.
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي الستبدال جزء من تسهيالت تمويل
المرحلة الثانية .يبلغ القرض  3.600مليون ريال سعودي وتم استخدامه بالكامل كما في  30سبتمبر 2021م .إن تسهيالت القرض مضمونة برهن عقاري
على ممتلكات وآالت ومعدات الشركة بمبلغ  7.200مليون ريال سعودي .بلغ رصيد القرض كما في  30سبتمبر 2021م  3.325.6مليون ريال سعودي.
ً
قرضا تم الحصول عليه لتمويل مرافق التوسعة جزئ ًيا
بلغ القرض التجسيري لألسهم  11.250.0مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م ويمثل
بضمان المساهمين المؤسسين .كان من المتوقع سداد هذا القرض بالكامل في  1يوليو 2019م ،ومع ذلك ،خالل السنة المنتهية في  30ديسمبر 2020م،
تمت إعادة جدولة القرض مرة أخرى إلى  1أكتوبر 2022م .بلغت
ً
قروضا لتطوير وتصميم وإنشاء وتشغيل المرافق
قروض المساهمين المؤسسين  12.731.3مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .وشمل ذلك
األولية (قرض ثانوي) وتسهيالت رأس المال العامل .يُدفع القرض الثانوي عند الطلب وعند تحقيق الشروط التي تحددها المؤسسات المالية بموجب
اتفاقية الدائنين .القروض مضمونة بسند إذني صادر عن الشركة لصالح كل مساهم مؤسس بما يعادل المبلغ المسحوب.
فيما يتعلق بتسهيالت رأس المال العامل خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،فقد قامت الشركة بإجراء عمليات سحب وسداد بمبلغ
 9.811مليون ريال سعودي و 10.942مليون ريال سعودي على التوالي برصيد اختتامي قدره صفر كما في  30سبتمبر 2021م.
بلغت قيمة االلتزامات األخرى  36.1مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م وتتكون من ضريبة االستقطاع على الفوائد المتراكمة المتعلقة
بسوميتومو للكيماويات وف ًقا لقانون ضريبة الدخل السعودي.
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يلخص الجدول التالي جدول السداد للشركة كما في  30سبتمبر 2021م.
	  (6-43):لودجلاجدول سداد القرض كما في  30سبتمرب 2021م

قروض كبيرة
مليون ريال سعودي

تسهيالت تمويل المرحلة
األولى

تسهيالت تمويل المرحلة
الثانية

القرض التجسيري لألسهم

االجمالي

2021م

774

525

-

1,299

2022م

-

1,397

11,250

12,647

2023م

-

1,305

-

1,305

2024م

-

1,497

-

1,497

2025م

-

1,391

-

1,391

2026م

-

1,628

-

1,628

2027م

-

1,536

-

1,536

2028م

-

1,791

-

1,791

2029م

-

1,683

-

1,683

2030م

-

1,896

-

1,896

2031م

-

996

-

996

2032م

-

320

-

320

اإلجمالي

774

15,965

11,250

27,989

المصدر :معلومات الشركة.
	  (6-44):لودجلاالرشوط الرئيسية للقروض لتطوير المرافق األولية
JBIC

صندوق االستثمارات العامة

قروض

 9,375مليون ريال سعودي (بالدوالر األمريكي)

3,750مليون ريال سعودي (بالدوالر األمريكي)

العملة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تاريخ الحصول عليها

مارس 2006

مارس 2006

الدفعات

ليبور  +هامش

ليبور  +هامش

تاريخ آخر دفعة

ديسمبر 2021

ديسمبر 2021

شروط الدفع

نصف سنوي

نصف سنوي

الضمان باإلضافة إلى الكمبياالت

ضمانة

مبلغ التسهيالت

ضمان
المصدر :معلومات الشركة.

	  (6-45):لودجلاالرشوط الرئيسية لقروض لتطوير مرافق التوسعة
JBIC

مقرضو البنوك التجارية

صندوق االستثمارات العامة

القرض التجسيري لألسهم

قروض

7,492مليون ريال سعودي
(بالدوالر األمريكي)

3,506مليون ريال سعودي
(بالدوالر األمريكي)

4,875مليون ريال سعودي
(بالدوالر األمريكي)

 11.25مليار ريال سعودي
(بالدوالر األمريكي)

العملة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تاريخ الحصول عليها

مارس 2015

مارس 2015

مارس 2015

مارس 2015

ليبور  +هامش

ليبور  +هامش

ليبور  +هامش

ليبور  +هامش

تاريخ آخر دفعة

يونيو 2031

يونيو 2031

يونيو 2031

أكتوبر 2022

شروط الدفع

نصف سنوي

نصف سنوي

نصف سنوي

مبلغ مقطوع

الضمان باإلضافة إلى
الكمبياالت

الضمان باإلضافة إلى
الكمبياالت

ضمانة

ضمانة

مبلغ التسهيالت

الدفعات

ضمان
المصدر :معلومات الشركة.
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	  (6-46):لودجلاالرشوط الرئيسية لقروض لتطوير مرافق التوسعة (تتمة)

قرض المشتريات (بالدوالر األمريكي)

صندوق التنمية الصناعية السعودي

قروض

 0.926مليار ريال سعودي (بالدوالر األمريكي)

 3,600مليون ريال سعودي (مقومة بالريال السعودي)

العملة

دوالر أمريكي

ريال سعودي

تاريخ الحصول عليها

مارس 2015

ديسمبر 2019

ليبور  +هامش

هامش

تاريخ آخر دفعة

يونيو 2031

يناير 2032

شروط الدفع

نصف سنوي

نصف سنوي

ضمان

سندات إذنية

سند الرهن العقاري باإلضافة إلى مذكرة األمر

مبلغ التسهيالت

الدفعات

المصدر :معلومات الشركة.

تتراوح الهوامش المطبقة على قروض الشركة القائمة على ليبور من  ٪0.465إلى .٪1.65
6 -7-2-5-1مطلوبات اإليجار (األجزاء المتداولة وغري المتداولة)

يعرض الجدول التالي إجمالي التزامات اإليجار للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-47):لودجلامطلوبات اإليجار كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

الجزء المتداول

20

555

567

589

%2675.0

%2.2

%3.9

الجزء غير المتداول

464

11,751

11,199

10,768

%2432.5

(%)4.7

(%)3.8

اإلجمالي

484

12,306

11,766

11,357

%2442.6

(%)4.4

(%)3.5

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.
مالحظة :المطلوبات مقابل اإليجار الرأسمالي معروضة متضمنة األجزاء المتداولة وغير المتداولة.

يقارن الجدول التالي إجمالي التزامات عقود اإليجار للشركة حسب النوع كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-48):لودجلامطلوبات اإليجار حسب النوع كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

أراضي ومباني وبنية التحتية

429

1,129

1,108

1,095

%163.2

(%)1.9

(%)1.2

آالت وماكينات

55

11,117

10,607

10,217

%20,112.7

(%)4.6

(%)3.7

سيارات

-

60

51

44

%100.0

(%)15.0

(%)13.7

اإلجمالي

484

12,307

11,766

11,356

%2442.8

(%)4.4

(%)3.5

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

مطلوبات اإليجار تمثل التزامات الشركة فيما يتعلق بموجودات حق االستخدام .وتمثل هذه األرصدة القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار.
ويتم تقسيم مدفوعات اإليجار بين رسوم التمويل وتخفيض التزام اإليجار لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام.
وقد ارتفعت مطلوبات اإليجار من  483.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  11.356.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م
نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 16عقود اإليجار السارية اعتبا ًرا من  1يناير 2019م .كما في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( 16ساري المفعول في  1يناير 2019م) ،وقد اعترفت الشركة بمطلوبات اإليجار اإلضافية مقابل موجودات حق االستخدام البالغة
 12،345مليون ريال سعودي.
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6 -7-2-5-2منافع الموظفني

يقارن الجدول التالي إجمالي منافع الموظفين للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-49):لودجلامنافع الموظفني كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

413

525

645

642

%27.1

%22.9

(%)0.5

6

5

5

5

(%)16.7

-

-

برنامج مدخرات الموظفين

116

140

166

165

%20.7

%18.6

(%)0.6

الجزء المتداول

()25

()17

()38

()10

(%)32.0

%123.5

(%)73.7

اإلجمالي

510

653

778

802

%28.0

%19.1

%3.1

مكافأة نهاية الخدمة
برنامج تملك األسهم للموظفين

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

تتألف منافع الموظفين من مكافآت نهاية الخدمة وبرنامج تملك األسهم للموظفين وبرنامج مدخرات الموظفين .ارتفعت مزايا الموظفين من 509.5
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  653.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .كما ارتفعت مزايا الموظفين إلى 778.4
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 802.7مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م في ضوء التقييم االكتواري الخارجي لمكافأة نهاية
الخدمة وف ًقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  .19قبل تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي ،وقد اعترفت الشركة بمكافآت نهاية الخدمة
واحتسبتها على أنها القيمة الحالية للمزايا المكتسبة التي يستحقها الموظف.
مكافآت نهاية الخدمة بلغت  642.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .لدى الشركة خطة منافع محددة لما بعد انتهاء الخدمة لموظفيها.
المنافع مطلوبة بموجب قانون العمل والعامل السعودي .تمت زيادة مكافأة نهاية الخدمة في ضوء التقييم االكتواري الخارجي لمكافأة نهاية الخدمة وف ًقا
لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي .19
بلغت قيمة برنامج تملك األسهم للموظفين  4.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .ويحتفظ البنك بأسهم برنامج تملك األسهم للموظفين
كأمانة للموظفين الذين سيصبحون مؤهلين بموجب البرنامج.
برنامج مدخرات الموظفين بلغت  164.6مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م .وتدير الشركة برنامج مدخرات لموظفيها ويتطابق مع مساهمة
الموظف ،وف ًقا إلرشادات البرنامج ،والتي تتوافق مع أقدمية مشاركة الموظفين في البرنامج.
-7-2-6

6حقوق الملكية

يقارن الجدول التالي إجمالي حقوق الملكية للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و 30سبتمبر 2021م.
	  (6-50):لودجلاحقوق الملكية كما في  31ديسمرب 2018م و2019م و2020م و 30سبتمرب 2021م

مليون ريال سعودي

 31ديسمبر

التغير

 30سبتمبر

2018م

2019م

2020م

2021م

19-18

20-19

21-20

رأس المال

8,760

8,760

8,760

8,760

-

-

-

االحتياطي النظامي

249

252

252

252

%1.2

-

-

برنامج تملك األسهم للموظفين

()6

()5

()5

()5

(%)16.7

-

-

األرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة)

1,539

1,034

()2,804

()1,204

(%)32.8

(%)371.2

(%)57.1

اإلجمالي

10,542

10,041

6,203

7,803

(%)4.8

(%)38.2

%25.8

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م و معلومات الشركة.

حقوق الملكية انخفضت من  10.542.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  7.802.5مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م
نتيجة النخفاض األرباح المبقاة نتيجة صافي خسائر الشركة المتراكمة خالل الفترة قيد المراجعة .وقد بلغ رأس مال الشركة كما في  30سبتمبر 2021م
 8.760مليون ريال سعودي ،والذي يتكون من  876مليون سهم مدفوعة بالكامل بواقع  10ريال سعودي للسهم الواحد .المساهمون المؤسسون للشركة هم
أرامكو السعودية وسوميتومو للكيماويات ويملك كل منهما  ٪37.5من األسهم.
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أثرت اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا سل ًبا على األداء المالي للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،حيث أدت إلى انخفاض هوامش المنتجات
المكررة وأثرت سل ًبا على الطلب على وقود الطائرات .باإلضافة الى ذلك ،فقد كانت مصفاة الشركة ومجمع البتروكيماويات المتكامل قيد اإلغالق الكلي
المخطط له لالختبار والتفتيش الدوري لمدة  60يو ًما خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م .وقد تحسن األداء المالي للشركة خالل عام 2021م
نتيجة تحسن الهامش على المنتجات البتروكيماوية بسبب تحسن ظروف السوق واالنتعاش التدريجي لالقتصاد العالمي من تأثير جائحة كورونا باإلضافة
إلى االستقرار في عمليات المجمع.
وف ًقا ألنظمة الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ،يتعين على الشركة تحويل ما ال يقل عن  ٪10من صافي دخلها سنو ًيا،
بعد استيعاب الخسائر المتراكمة ،إلى احتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي  ٪50من رأس المال .هذا االحتياطي غير متاح لتوزيع أرباح على
المساهمين .تهدف إعادة هيكلة رأس المال إلى تحسين الوضع المالي للشركة وتعزيز احتياطي حقوق الملكية من خالل زيادة رأس مالها وتقليل التزاماتها
طويلة األجل.
6 -7-2-7االرتباطات وااللزتامات
االرتباطات

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطاً للسنوات 2009م حتى 2010م لزيادة طلب الزكاة والضرائب وغرامات التأخير بمبلغ  43.3مليون ريال
سعودي و 0.2مليون ريال سعودي على التوالي .قدمت الشركة استئنا ًفا إلى لجنة االستئناف العليا ،التي حلت محلها اآلن اللجنة العليا للضرائب على
المخالفات والنزاعات ،للعامين 2009م و2010م وقدمت ضما ًنا بنك ًيا بمبلغ  43.5مليون ريال سعودي .خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م ،وقد
أصدرت لجنة استئناف المخالفات والنزاعات الضريبية قرارها بتخفيض الضريبة اإلضافية وطلب الزكاة إلى  31.4مليون ريال سعودي وصفر ريال
سعودي على التوالي ،وهو ما اعترضت عليه الشركة وطلبت من لجنة استئناف المخالفات والنزاعات الضريبية إعادة النظر في قرارها.
كما أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوطات لعامي 2017م و2018م لزيادة طلب الزكاة والضرائب اإلضافية بمبلغ  100.7مليون ريال سعودي
ً
اعتراضا لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعامي 2017م و2018م .خالل الفترة المنتهية
و 10.5مليون ريال سعودي على التوالي .وقد قدمت الشركة
في  30سبتمبر 2021م ،أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعادة تقييم مع الحفاظ على مركزها في وقت التقييم .وقد تقدمت الشركة باستئناف
ضد قرار إعادة التقييم لدى األمانة العامة للجان الضريبية.
وتتوقع اإلدارة نتيجة إيجابية مقابل الطلبات اإلضافية المذكورة أعاله .وفي حالة ظهور أي زكاة وضريبة إضافية عند االنتهاء من الطلبات اإلضافية
المذكورة أعاله ،يمكن استردادها بمبلغ  18.8مليون ريال سعودي و 0.7مليون ريال سعودي على التوالي من المساهمين المؤسسين للشركة.
االلزتامات

1كما في  30سبتمبر 2021م ،تم إصدار ضمانات بنكية وخطابات اعتماد نيابة عن الشركة بمبلغ  1.600مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2020م 3.030 :مليون ريال سعودي).
2كما في  30سبتمبر 2021م ،بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها والتي تم تكبدها حتى اآلن كما في  30سبتمبر 2021م  68.1مليونريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م 105 :مليون ريال سعودي).
	  (6-51):لودجلاعقود اإليجار كما في  31ديسمرب 2020م و 30سبتمرب 2021م

 31ديسمبر

 30سبتمبر

2020م

2021م

اقل من سنة واحدة

567

589

بين سنتين وخمس سنوات

2,404

2,440

أكثر من خمس سنوات

8,795

8,327

اإلجمالي

11,766

11,356

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2020م والقوائم المالية األولية غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
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6 -7-3قائمة التدفقات المالية

يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات المالية للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-52):لودجلاقائمة التدفقات المالية لعام 2018م و2019م و2020م

مليون ريال سعودي

2018م

2019م

2020م

853

()319

()3,739

التغير
19-18

20-19

(%)137.4

%1072.1

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل
التعديالت للبنود غير مالية
استهالك
أعباء تمويلية

2,369

2,420

3,114

(%)2.1

%31.4

466

1,022

1,505

%119.3

%47.3

()303

()264

()202

(%)12.9

(%)23.5

إطفاء

13

23

80

%76.9

%247.8

مخصص للمخزون بطيء الحركة

22

8

18

(%)63.6

%125.0

خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة

-

3

-

%100.0

(%)100.0

خسارة بيع الممتلكات والمعدات

22

1

5

(%)95.5

%400.0

3,493

2,843

781

(%)18.6

(%)72.5

إيرادات تمويلية

التغييرات في رأس المال العامل
ذمم مدينة تجارية

()263

640

1,374

(%)343.3

%114.7

مخزون

()208

()207

317

(%)0.5

(%)253.1

مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

()906

199

1,020

(%)122.0

%412.6

ذمم دائنة تجارية وأخرى

1,350

()320

()1,253

(%)123.7

%291.6

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

668

()372

()128

(%)155.7

(%)65.6

منافع الموظفين

77

75

63

(%)2.6

(%)16.0

4,211

2,858

2,174

(%)32.1

(%)23.9

الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

()315

()426

()18

%35.2

(%)95.8

فوائد مستلمة

282

233

186

(%)17.4

(%)20.2

الفائدة المدفوعة

()235

()836

()1,398

%255.7

%67.2

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

3,943

1,829

944

(%)53.6

(%)48.4

()2,928

()3,439

()2,349

%17.5

(%)31.7

()1

-

-

(%)100.0

-

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
إضافات إلى موجودات غير ملموسة
صافي الحركة في الودائع ألجل

()176

1,656

-

(%)1040.9

(%)100.0

صافي الحركة في القروض طويلة األجل

()220

()32

13

(%)85.5

(%)140.6

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()3,325

()1,815

()2,336

(%)45.4

%28.7

متحصالت من قروض وسلف

3,288

15,439

17,879

%369.6

%15.8

مدفوعات قروض وسلف

()3,316

()15,862

()15,229

%378.3

(%)4.0

مدفوعات مطلوبات عقود إيجار

()47

()538

()558

%1044.7

%3.7

توزيعات أرباح مدفوعة

()437

-

-

(%)100.0

-

صايف النقد (املستخدم يف) الناجت من األنشطة التمويلية

()512

()961

2,092

%87.7

(%)317.7

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه

106

()947

700

(%)993.4

(%)173.9

النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,158

1,264

316

%9.2

(%)75.0

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

1,264

317

1,016

(%)74.9

%220.5

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م والشركة.
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يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات المالية المختارة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-53):لودجلاقائمة التدفقات المالية المختارة لعام 2018م و2019م و2020م

مليون ريال سعودي

2019م

2018م

2020م

التغير
18-19

20-19

3,943

1,829

944

(%)53.6

(%)48.4

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()3,325

()1,815

()2,336

(%)45.4

%28.7

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من األنشطة التمويلية

()512

()961

2,092

%87.7

(%)317.7

صايف التغير يف النقد وما يف حكمه

106

()947

700

(%)993.4

(%)173.9

النقد وما في حكمه في بداية العام

1,158

1,264

316

%9.2

(%)75.0

النقد وما يف حكمه يف نهاية العام

1,264

317

1,016

(%)74.9

%220.5

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

المصدر :القوائم المالية المراجعة لعام 2018م و2019م و2020م و معلومات الشركة.

انخفض صافي النقد من األنشطة التشغيلية من  3.943.5مليون ريال سعودي في عام 2018م إلى  1.828.8مليون ريال سعودي في عام 2019م،
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ( )1انخفاض في صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل و( )2انخفاض في الذمم المدينة التجارية واألخرى و( )3زيادة
أعباء تمويلية ورأس المال العامل والتمويالت األخرى والفوائد على قروض المساهمين والفوائد على عقود اإليجار الرأسمالية والفوائد على القروض
المصرفية و( )4انخفاض في الذمم الدائنة بسبب االنخفاض في معظم الفئات المستحقة الدفع باستثناء الذمم الدائنة األخرى التي ارتفعت خالل الفترة.
بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية ( )3.325.1مليون ريال سعودي في عام 2018م و( )1.815.3مليون ريال سعودي في عام 2019م
مدفوعا بشكل رئيسي بالنفقات الرأسمالية المتعلقة بمرافق التوسعة واإلضافات إلى الممتلكات
و( )2.335.7مليون ريال سعودي في عام 2020م،
ً
والمعدات والقروض الممنوحة لمرافق التوسعة.
بلغ صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية في 2018م و2019م و2020م ( )512.9مليون ريال سعودي و( )961.0مليون ريال سعودي
ً
مرتبطا بشكل أساسي بعائدات وسداد القروض وسداد التزامات اإليجار وتوزيعات أرباح مدفوعة في
و 2.091.8مليون ريال سعودي على التوالي ،وكان
عام 2018م.
يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات المالية للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
	  (6-54):لودجلاقائمة التدفقات المالية لفرتة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمرب 2020م و2021م

مليون ريال سعودي

في فترة التسعة أشهر المنتهية
في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر المنتهية
في سبتمبر 2021م

التغير
21-20

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

()3,824

1,765

(%)146.2

2,303

2,366

%2.7

التعديالت للبنود غير مالية
استهالك
أعباء تمويلية

1,213

821

(%)32.3

إيرادات تمويلية

()154

()133

(%)13.6

إطفاء

60

61

%1.7

مخصص للمخزون بطيئة الحركة

14

5

(%)64.3

خسارة من بيع ممتلكات ومعدات

-

4

%100

()388

4,889

(%)1360.1

التغييرات يف رأس املال العامل
ذمم مدينة تجارية

1,684

()3,296

(%)295.7

مخزون

425

()1,044

(%)345.6

مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

939

()265

(%)128.2

ذمم دائنة تجارية وأخرى

4,214

3,879

(%)7.9

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

()228

()127

(%)44.3

62

24

(%)61.3

منافع الموظفين
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مليون ريال سعودي

التغير

في فترة التسعة أشهر المنتهية
في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر المنتهية
في سبتمبر 2021م

21-20

6,708

4,060

(%)39.5

الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

()18

-

(%)100.0

فوائد مستلمة

138

119

(%)13.8

الفائدة المدفوعة

()912

()596

(%)34.6

صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

5,916

3,583

(%)39.4

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
صافي الحركة في القروض طويلة األجل
صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()2,181

()331

(%)84.8

5

62

%1140.0

()2,176

()269

(%)87.6

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من قروض وسلف

3,976

9,811

%146.8

مدفوعات قروض وسلف

()6,433

()12,659

%96.8

مدفوعات مطلوبات عقود إيجار

()412

()421

%2.2

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

()2,869

()3,269

%13.9

صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

871

45

(%)94.8

النقد وما في حكمه في بداية السنة

316

1,016

%221.5

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

1,187

1,061

(%)10.6

المصدر :القوائم المالية لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين 30سبتمبر 2020م و2021م و معلومات الشركة.

يعرض الجدول التالي قائمة التدفق النقدي المختارة من قبل الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م و2021م.
	  (6-55):لودجلاقائمة التدفق النقدي المختارة لفرتة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمرب 2020م و2021م

مليون ريال سعودي
صافي النقد من األنشطة التشغيلية
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
صافي النقد من األنشطة التمويلية

التغير

في فترة التسعة أشهر المنتهية
في سبتمبر 2020م

في فترة التسعة أشهر المنتهية
في سبتمبر 2021م

21-20

5,916

3,583

(%)39.4

()2,176

()269

(%)87.6

()2,869

()3,269

%13.9

صافي التغير في النقد وما في حكمه

871

45

(%)94.8

النقد وما في حكمه في بداية العام

316

1,016

%221.5

النقد وما يف حكمه يف نهاية العام

1,187

1,060

(%)10.7

المصدر :القوائم المالية لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين 30سبتمبر 2020م و2021م و معلومات الشركة.

انخفض صافي النقد من األنشطة التشغيلية بنسبة  ٪39.4من  5.916.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى
 3.583.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ( )1زيادة في الزكاة وضريبة الدخل
المدفوعة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر  2021م و مقارنة بفترة التسعة أشهر المنتهية في  )2(2020انخفاض في حركات رأس المال
العامل بالمخزون و( )3انخفاض في الذمم التجارية المدينة والمدفوعات القدمة وحركة الذمم المدينة األخرى الناتجة عن الزيادات في ضريبة القيمة
المضافة ،والمدفوعات المقدمة للموردين ،والمدفوعات المقدمة والودائع والذمم المدينة األخرى.
انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة  ٪87.6من  2.175.9مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر
2020م إلى  268.9مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض كبير في النفقات الرأسمالية.
يرجع سبب هذا االنخفاض إلى استكمال االختبار والتفتيش الدوري المخطط له الذي حدث خالل عام 2020م .وقابل ذلك جزئيا زيادة في صافي حركة
القروض طويلة األجل.
ارتفع صافي النقد من األنشطة التمويلية بنسبة  ٪13.9من  2.869.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020م إلى
 3.269.7مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021م ،ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في مبالغ مدفوعات القروض،
والتي قابلتها جزئ ًيا زيادة في متحصالت القروض والسلف.
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-7-4

6هيكل التمويل

يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 2019م و 2020م
والقوائم المالية األولية المختصرة غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021م علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم
المالية المعنية بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها.
	  (6-56):لودجلارسملة رأس مال الرشكة والمديونية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمرب 2018م و 2019م و 2020م وفرتة التسعة
أشهرالمنتهية في  30سبتمرب 2021م

2018م

2019م

2020م

في فترة التسعة
أشهر المنتهية
في سبتمبر
2021م

الجزء المتداول من القروض

27,688

23,638

32,328

31,412

الجزء غير المتداول من القروض

13,007

16,817

10,884

9,146

اجمالي القروض

40,695

40,455

43,212

40,558

مليون ريال سعودي

الجزء المتداول من مطلوبات االجار

20

555

567

589

الجزء غير المتداول من مطلوبات االجار

464

11,751

11,199

10,768

اجمالي مطلوبات االجار

484

12,306

11,766

11,357

رأس المال

8,760

8,760

8,760

8,760

االحتياطي النظامي

249

252

252

252

حقوق امللكية

()6

()5

()5

()5

األرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة)

1,539

1,034

()2,804

()1,204

برنامج تملك األسهم للموظفين
اجمالي حقوق امللكية

10,542

10,041

6,203

7,803

إجمالي الرسملة (إجمالي القروض ومطلوبات اإليجار  +إجمالي حقوق امللكية)

51,721

62,802

61,181

59,718

إجمالي القروض ومطلوبات اإليجار  /إجمالي الرسملة

%79.6

%84.0

%89.9

%86.9

المصدر :معلومات الشركة
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7.استخدام متحصالت الطرح
7-1صافي متحصالت الطرح
يقدر إجمالي متحصالت الطرح بمبلغ ( )7,950,000,000ريال سعودي .ومن المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح سبعة مليارات وثمانمائة وتسعون
مليوناً ( )7,890,000,000ريال سعودي بعد خصم تكاليف الطرح ال ُمق ّدرة بستون مليو ًنا ( )60,000,000ريال سعودي .وتشمل تكاليف الطرح أتعاب كل من
المستشار المالي ومدير االكتتاب ،ومتعهدي التغطية والمستشار القانوني للشركة ،والمستشار القانوني لمتعهدي التغطية ،ومستشار السوق وغيرهم من
المستشارين ،باإلضافة إلى مصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح .وتجدر اإلشارة إلى أن مصاريف الطرح تعتبر
تقديرية وغير نهائية.
7-2استخدام متحصالت الطرح
سيُستخدم صافي متحصالت الطرح لتسديد المبالغ المستحقة على الشركة بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  1المبرمة مع المساهمين
المؤسسين عن طريق رسملة المبالغ المستحقة للمساهمين المؤسسين والسداد الجزئي للمبالغ المستحقة بموجب اتفاقيات قروض أسهم الملكية.
كما ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور فو ًرا على موقع تداول السعودية عند وجود اختالف بنسبة  %5أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت الطرح
مقابل ما أفصح عنه في هذه النشرة.
فيما يلي موجز لتفاصيل االستخدام المقترح لصافي متحصالت االكتتاب.
	  (7-1):لودجلااالستخدام المقرتح لمتحصالت االكتتاب

الوصف

القيمة (بالريال سعودي)

النسبة من إجمالي المتحصالت

التاريخ المتوقع لالستعمال

سداد القروض المستحقة للمساهمين المؤسسين بموجب
اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  1من خالل
رسملة المبالغ المستحقة للمساهمين المؤسسين.

5,962,500,000

%75

يونيو 2022م

السداد الجزئي لقروض أسهم الملكية

1,927,500,000

%24.2

أكتوبر 2022م

مصاريف الطرح

60,000,000

%0.8

يونيو 2022م

صايف متحصالت الطرح

7,950,000,000

%100

-

-2-1

7اتفاقية قرض المساهمني لمرشوع رابغ 1

تم إبرام اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  1المبرمة في تاريخ 2006/03/18م بين الشركة والمساهمين المؤسسين بصفتهما دائنين والتي تتمثل
في تسهيالت ائتمانية .وكما بتاريخ 2021/09/30م ،بلغ إجمالي أصل مبلغ القرض بموجب هذه االتفاقية ( )4,575,000,000ريال سعودي (ما يعادل
 1,220,000,000دوالر أمريكي) ،وبلغ إجمالي الفوائد المتراكمة ( )1,387,500,000ريال سعودي (ما يعادل  370,000,000دوالر أمريكي) .ولمزيد من
المعلومات عن هذه االتفاقية ،انظر القسم («( )17-3-10اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ .)»1
وستستخدم الشركة نسبة ( )%75من متحصالت الطرح ،والتي تبلغ ( )5,962,500,000ريال سعودي لتسديد كامل أصل مبلغ القرض التفاقية قرض
المساهمين لمشروع رابغ  1والبالغ ( )4,575,000,000ريال سعودي ،والفوائد المتراكمة البالغة ( )1,387,500,000ريال سعودي .وسينتج عن ذلك تخفيض
إجمالي إلتزامات الشركة والفوائد المتراكمة بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ .1
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7 -2-2قروض أسهم الملكية

في تاريخ 2015/03/16م قامت الشركة بإبرام اتفاقية قروض أسهم الملكية ألرامكو السعودية مع عدد من المؤسسات المالية من ضمنها شركة ميتسوي
سوميتومو المصرفية التي تضمنها أرامكو السعودية ،والمعدلة بتاريخ 2020/09/30م .ويبلغ إجمالي مبلغ القرض المستحق من الشركة بموجب اتفاقية
قروض أسهم الملكية ألرامكو السعودية ( )5,625,000,000ريال سعودي (أي ما يعادل 1,500,000,000دوالر أمريكي) .ولمزيد من التفاصيل عن هذه
االتفاقية ،الرجاء مراجعة القسم («( )10-3-10اتفاقية قروض أسهم الملكية ألرامكو السعودية»).
وكذلك في تاريخ 2015/03/16م قامت الشركة بإبرام اتفاقية قروض أسهم الملكية لسوميتومو كيميكال مع شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية التي
تضمنها سوميتومو كيميكال ،والمعدلة بتاريخ 2020/09/30م .ويبلغ إجمالي مبلغ القرض المستحق من الشركة بموجب اتفاقية قروض أسهم الملكية
لسوميتومو كيميكال ( )5,625,000,000ريال سعودي (أي ما يعادل 1,500,000,000دوالر أمريكي) .ولمزيد من التفاصيل عن هذه االتفاقية ،الرجاء مراجعة
القسم («( )9-3-10اتفاقية قروض أسهم الملكية لسوميتومو كيميكال»)
وستسخدم الشركة نسبة ( )%24,2452من متحصالت الطرح ،والتي تبلغ ( )1,927,500,000ريال سعودي للسداد الجزئي للمبالغ المستحقة بموجب اتفاقية
قروض أسهم الملكية ألرامكو السعودية والسداد الجزئي للمبالغ المستحقة بموجب اتفاقية قروض أسهم الملكية لسوميتومو كيميكال .وبعد السداد
الجزئي لمبالغ القروض بموجب قروض أسهم الملكية ،سيكون المبلغ اإلجمالي المستحق من الشركة بموجب قروض أسهم الملكية ()9،322,500,000
ريال سعودي.
7 -2-3التأثري عىل هيكل رأس المال

يوضح الجدول التالي التغيرات المتوقعة في هيكل رأس المال على مستوى ديون الشركة وحقوق الملكية قبل إصدار حقوق األولوية وبعدها ،والتي تم
احتسابها كما في 2021/09/30م:
	  (7-2):لودجلاتأثري إصدار حقوق األولوية عىل هيكل رأس المال

قبل إصدار أسهم حقوق األولوية
حقوق الملكية

الديون

بعد إصدار أسهم حقوق األولوية
الديون*

حقوق الملكية

يف تاريخ  30سبتمبر 2021م
القيمة في هيكل رأس المال (مليون ريال سعودي)

40,558

7,802

32,668

15,752

نسبة هيكل رأس المال ()%

%83.9

%16.1

%67.5

%32.5

* إن انخفاض الديون بسبب السداد الجزئي لقروض أسهم الملكية (قرابة الـ 1.928مليار ريال سعودي) لن يتم مباشر ًة بعد انتهاء الطرح بل بعد استالم متحصالت الطرح وسداد القروض
تب ًعا لذلك.

يفترض الجدول أعاله ما يلي:
•الديون تشمل القروض قصيرة األجل وطويلة األجل (بما في ذلك القروض المؤقتة التي تم الحصول عليها قبل إصدار حقوق األولوية) ،وغيرها
من االلتزامات طويلة األجل.
•حقوق الملكية تشمل حقوق المساهمين.
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8.إفادات الخرباء
تم الحصول على الموافقة الكتابية من المستشارين الواردة أسماؤهم في القسم («دليل الشركة») من هذه النشرة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفادتهم
حيثما ينطبق -بالصيغة الواردة في هذه النشرة .ولم يتم سحب أي من الموافقات المذكورة كما في تاريخ هذه النشرة .كما أنه ليس لمستشار السوق(بصفته خبير) أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة.
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9.إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
•لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل فترة االثني عشر
شه ًرا الماضية من تاريخ إصدار هذه النشرة.
•لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم
طلب التسجيل وطرح األوراق المالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية من قبل الشركة.
•بخالف ما ورد في القسم («( )2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة ،لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري
للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة
التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد هذه النشرة.
•بخالف ما ورد في الصفحة (د) من هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في
الشركة.
•اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
•ال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات الجوهرية التي تكون الشركة طر ًفا فيها.
•تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.
•بخالف ما ورد في القسم («( )7-10المنازعات») من هذه النشرة ،الشركة ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو
بمجملها جوهر ًيا على أعمال الشركة أو وضعها المالي.
•أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهر ًيا على أعمال الشركة أو
وضعها المالي.
•بخالف األسهم المخصصة لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين ،ال تحتفظ الشركة بأسهم خزينة ولم تقم الجمعية العامة غير
العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
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	 10.المعلومات القانونية
	 10-1الرتاخيص والترصيحات الحكومية
حصلت الشركة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة والتي يتم تجديدها بصفة دورية .ويوضح الجدول التالي أهم
الشهادات والموافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة.
	  (10-1):لودجلاملخص لرتاخيص الرشكة

نوع الترخيص

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

تاريخ اإلصدار

الجهة المصدرة

مالحظات

الرخص التشغيلية
رخصة تشغيل (مؤقتة)

 /6خ ص

2020/10/20م (الموافق 2022/10/19م (الموافق
1444/03/24هـ)
1442/03/04هـ)

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية والمناطق
التقنية (مدن)

ترخيص تابع لمجمع
رابغ لتقنيات البالستيك

ترخيص استثمار أجنبي

11112905625

1426/08/15هـ
(الموافق
2005/09/19م)

1444/05/14هـ
(الموافق
2022/12/08م)

وزارة االستثمار

ال ينطبق

رخصة صناعية

423102106712

1442/01/25هـ
(الموافق
2020/09/12م)

1445/01/24هـ
(الموافق
2023/08/10م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال ينطبق

الرخص والشهادات التجارية
شهادة السجل التجاري

43020002161

1426/08/15هـ
(الموافق
2005/09/18م)

شهادة عضوية الغرفة
التجارية الصناعية

10333

1439/05/21هـ
(2018/02/06م)

1444/05/21هـ

(الموافق
2022/12/15م)
1444/05/21هـ

(الموافق
2022/12/14م)

وزارة التجارة

ال ينطبق

غرفة جدة

ال ينطبق

الشهادات الزكوية والضريبية
شهادة تسجيل بضريبة
القيمة املضافة

شهادة الزكاة

3001534796

رقم ضريبة
القيمة المضافة:
300153469600003
1110227709

1439/02/21هـ
(الموافق
2017/11/10م)

ال ينطبق

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

ال ينطبق

1443/10/09هـ
(الموافق
2022/05/10م)

1444/10/10هـ
(الموافق
2023/04/30م)

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

تشهد على تقديم
الشركة إلقرارتها لعام
2021م

شهادات أخرى
شهادة التأمينات
االجتماعية

46227515

1443/10/15هـ
(الموافق
2022/05/16م)

1443/11/15هـ
(الموافق
2022/06/14م)

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

تشهد على التزام
الشركة بنظام التأمينات
االجتماعية

شهادة السعودة

20002202028581

1443/07/22هـ
(الموافق
2022/02/23م)

1443/10/22هـ
(الموافق
2022/05/23م)

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

تشهد على التزام الشركة
بمتطلبات السعودة،
عل ًما بأن الشركة ستقوم
بتجديد هذه الشهادة
فور انتهائها.

رقم المنشأة (-9
)7-86425

1443/03/27هـ
(الموافق
2021/11/02م)

-

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

تشهد بتصنيف الشركة
في النطاق البالتيني في
نطاقات

نطاقات
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	 10-2نظرة عامة عىل اتفاقيات التسهيالت
0-2-1

1التسهيالت المالية للمرحلة األوىل والثانية

أبرمت الشركة اتفاقيات بعضها ثنائية بين طرفين وبعضها بين عدة أطراف بخصوص قروض ذات أولوية مع عدد من البنوك التجارية ومؤسسات مالية.
حيث إن التسهيالت المتوفرة بموجب تسهيالت المرحلة األولى تم استخدامها بالكامل .وتم تسديد القروض بالكامل في تاريخ  20ديسمبر 2021م.
وخالل نهاية السنة المنتهية بتاريخ  21ديسمبر  ،2015قامت الشركة بإبرام اتفاقيات اتفاقية قروض ممتاز مشترك وثنائي إضافية مع البنوك التجارية
ومؤسسات مالية متعلقة بالتسهيالت المالية للمرحلة الثانية .حيث إن التسهيالت تشكل مبلغ وقدره ( )30,630مليون ريال سعودي تم استخدامه بشكل
كامل من قبل الشركة .وتسدد القروض والتسهيالت على أساس نصف سنوي من شهر يونيو 2019م حتى يونيو 2031م .وقد تم سداد جزء من قرض
صندوق التنمية الصناعية السعودي خالل شهر ديسمبر 2020م.
وتجدر اإلشارة بأن القروض والتسهيالت التي سبق ذكرها تدفع بالدوالرات األمريكية والرياالت السعودية وتتحمل المصاريف المالية وفقاً للمعدالت
السائدة في السوق .وتتضمن اتفاقيات القروض والتسهيالت تعهدات مالية وتشغيلية والتي تحكم ،من بين أمور أخرى ،اختبار نسب مالية معينة فيما يخص
أهداف معينة جوهرية ،أو توزيعات المساهمين أو تحمل ديون إضافية .كما أن القروض مضمونة برهن على ممتلكات وحقوق وآالت ومعدات تعامالت
نقدية وما يعادلها للشركة.
	0-2-2

1قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لدفع جزء من القروض
المخصصة لتمويل مشروع توسيع المرحلة الثانية .وتبلغ التسهيالت المتاحة بموجب هذه االتفاقية مبلغ ( )3,600,000ريال سعودي وتم استخدامها كما في
تاريخ  31ديسمبر 2020م .كما يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية ابتدا ًء من نوفمبر 2021م إلى يناير 2032م .وتم خصم الرسوم
المقدمة البالغة ( )288مليون ريال سعودي وقت استالم القرض وسيتم إطفاؤها خالل مدة القرض .كما يوجد رسوم متابعة يتم دفعها على أساس نصف
سنوي .ويتضمن هذا القرض على تعهدات مع ّينة معينة تتطلب ،من بين أمور أخرى ،اختبار نسب مالية معينة في تاريخ  31ديسمبر من كل سنة مالية .كما
أن هذا القرض مضمون برهن على ممتلكات وآالت ومعدات تتضمن وحدات معينة داخل المرحلة الثانية (مرافق التوسعة) بقيمة تقديرية تقارب ()200,7
مليون ريال سعودي .وسيتم بموجب هذه التسهيالت االئتمانية منح ضمانات إضافية مك ّونة من تظهير التأمين وتخصيص حقوق تقنية في وقت االستحقاق.
	1 0-2-3تسهيالت رأس المال العامل والسحب عىل المكشوف من البنوك

لدى الشركة تسهيالت رأس المال العامل مع بنك الرياض والبنك األهلي السعودي بنا ًء على المعدالت السائدة في السوق وتسهيالت السحب على
المكشوف من بنك الرياض بنا ًء على المعدالت السائدة في السوق.
	0-2-4

1القروض والتسهيالت من المساهمني المؤسسني وتابعيهم

تتمثل في قروض ثانوية من قبل المساهمين المؤسسين ممنوحة للشركة بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  .1وجدي ٌر بالذكر أنه سيتم سداد
المبالغ المستحقة على الشركة للمساهمين المؤسسين بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  1عن طريق اكتتاب المساهمين المؤسسين في
الطرح بكامل الحقوق المخصصة لهما والتي تتمثل في خمسمائة وستة وتسعين مليون ومائتين وخمسين ألف ( )596,250,000سهم والتي تمثل  %75من
الطرح ،وذلك من خالل رسملة مبلغ خمسة مليارات وتسعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ( )5,962,500,000ريال سعودي من المبالغ المستحقة
على الشركة ،وذلك لتسديد كامل أصل مبلغ القرض والبالغ ( )4,575,000,000ريال سعودي ،والفوائد المتراكمة البالغة ( )1,387,500,000ريال سعودي.
وسينتج عن ذلك تخفيض إجمالي إلتزامات الشركة والفوائد المتراكمة بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ .1
وفي تاريخ 2020/09/ 30م أبرمت الشركة اتفاقية قروض متجددة بقيمة ( )750,000,000دوالر أمريكي ( )2,812,500,000ريال سعودي مع أرامكو
السعودية (بصفتها الدائن) واتفاقية قروض متجددة بقيمة ( )750,000,000دوالر أمريكي ( )2,812,500,000ريال سعودي مع شركة سوميكا للتمويل
المحدودة (شركة تابعة مملوكة بالكامل من سوميتومو كيميكال) (بصفتها الدائن) ،وتستند كال االتفاقيتين على المعدالت السائدة في السوق.
أبرمت الشركة بتاريخ 2020/09/ 30م اتفاقية قروض متجددة مع أرامكو السعودية (بصفتها الدائن) بقيمة ( )500,000,000دوالر أمريكي
(1,875,000,000ريال سعودي).
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	1 0-2-5خطابات االعتماد

تحصلت الشركة على خطابات اعتماد فيما يخص المرحلة الثانية لمرافق التوسعة من قبل البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك األهلي السعودي
ّ
لصالح سيتي بنك إن أيه لتغطية مبالغ الديون المستحقة على الشركة ،وتستند هذه الخطابات على المعدالت السائدة في السوق.
	0-2-6

1القروض المقدمة لرشكة رابغ العربية للمياه والكهرباء

قامت الشركة بتاريخ 2006/03/28م بمنح تسهيالت بقيمة ( )3.9مليار ريال سعودي إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء لتمويل إنشاء محطة إنتاج
الطاقة والماء والبخار المستقلة.
وقامت الشركة بإبرام اتفاقية تسهيالت معدلة بتاريخ 2015/03/٠٩م بقيمة ( )3,3مليار سعودي مع شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء لتلبية متطلبات
توسعة بترورابغ المرحلة الثانية .وتجدر اإلشارة إلى قيام شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بسداد كامل مبلغ التسهيالت بتاريخ 2021/12/30م.
	1 0-2-7ملخص التسهيالت

يبين الجدول أدناه قائمة تسهيالت الشركة والتي تم تلخيصها في قسم (.)3-10
	  (10-2):لودجلاملخص التسهيالت

التاريخ األصلي
لإلبرام

مجموع االلتزامات

االستحقاق النهائي

المبلغ المتبقي في تاريخ 31
ديسمبر 2021م

1

اتفاقية تمويل تسهيالت
المرحلة الثانية مع البنك
الياباني للتعاون الدولي

2015/03/16م

1,988,000,000دوالر أمريكي (الدوالر
األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 7,492,500,000ريال سعودي)

2031/06/20م

 1,542,028,428دوالر أمريكي
( 5,782,606,605ريال سعودي)

2

اتفاقية تمويل تسهيالت
المرحلة الثانية مع بنوك
تجارية

2015/03/16م

 935,000,000دوالر أمريكي (الدوالر
األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 3,506,250,000ريال سعودي)

2031/06/20م

 501،027,912دوالر أمريكي
( 1,878,854,668ريال سعودي)
(تم سدادها بشكل جزئي)

3

اتفاقية تمويل تسهيالت
المرحلة الثانية مع صندوق
االستثمارات العامة

2015/03/16م

 1,300,000,000دوالر أمريكي
(الدوالر األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 4,875,000,000ريال سعودي)

2031/06/20م

 1,003,340,000دوالر أمريكي
( 3,762,525,000ريال سعودي)

4

اتفاقية تمويل تسهيالت
خاصة بمشتريات الدوالر
للمرحلة الثانية

2015/03/16م

 247,000,000دوالر أمريكي (الدوالر
األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 926,250,000ريال سعودي)

2031/06/20م

 132,345,772دوالر أمريكي
( 496,296,645ريال سعودي) (تم
سدادها بشكل جزئي)

5

اتفاقية قروض أسهم
ملكية سوميتومو كيميكال
(بصيغتها المعدلة)

2015/03/16م

 1,500,000,000دوالر أمريكي
(الدوالر األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 5,625,000,000ريال سعودي)

 1أكتوبر 2022م أو
تاريخ سداد كامل
المبلغ إلى سوميتومو
كيميكال أيهما يقع ً
أول

 1,500,000,000دوالر أميركي
( 5,625,000,000ريال سعودي)

6

اتفاقية قروض أسهم ملكية
أرامكو السعودية (بصيغتها
المعدلة)

2015/03/16م

 1,500,000,000دوالر أمريكي
(الدوالر األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 5,625,000,000ريال سعودي)

 1أكتوبر 2022م أو
تاريخ سداد كامل
المبلغ إلى أرامكو
السعودية أيهما يقع
ً
أول

 1,500,000,000دوالر أميركي
( 5,625,000,000ريال سعودي)

7

اتفاقية قرض صندوق
التنمية الصناعية السعودي

2019/12/25م

 3,600,000,000ريال سعودي

 29يناير 2032م

 3,520,000,000ريال سعودي

8

اتفاقية بنك الرياض
لتسهيالت رأس المال
العامل

2020/10/20م

 562,500,000ريال سعودي

 20أكتوبر 2023م

صفر

9

اتفاقية البنك األهلي
السعودي لتسهيالت رأس
المال العامل مع البنك
األهلي التجاري

2020/09/21م

 3,039,250,927,07ريال سعودي

 30أبريل 2021م (تم
تمديدها إلى  31مارس
2022م).

صفر

10

اتفاقية بنك الرياض للسحب
على المكشوف

2020/10/20م

 357,050,000ريال سعودي

 6نوفمبر 2024م

 111,457,694ريال سعودي

11

اتفاقية تجديد قروض
المساهمين (الممنوحة من
أرامكو السعودية)

2020/09/30م

 750,000,000دوالر أمريكي (الدوالر
األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 2,812,500,000ريال سعودي)

 20ديسمبر 2023م

 750,050,000دوالر أميركي
( 2,812,500,000ريال سعودي)

الرقم

مستند التسهيالت
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مستند التسهيالت

التاريخ األصلي
لإلبرام

مجموع االلتزامات

االستحقاق النهائي

المبلغ المتبقي في تاريخ 31
ديسمبر 2021م

12

اتفاقية تسهيالت أرامكو
السعودية المساهمين

2020/09/30م

 500,000,000دوالر أمريكي (الدوالر
األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 1,875,000,000ريال سعودي)

 20ديسمبر 2023م

 150,000,000دوالر أميركي
( 562,500,000ريال سعودي)

13

اتفاقية تجديد قروض
المساهمين (الممنوحة من
سوميكا للتمويل)

2020/09/30م

 750,000,000دوالر أمريكي (الدوالر
األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 2,812,500,000ريال سعودي)

 20ديسمبر 2023م

 750,050,000دوالر أميركي
( 2,812,500,000ريال سعودي)

14

اتفاقية قرض المساهمين
لمشروع رابغ 1

2006/03/18م

 1,654,845,430دوالر أمريكي
(الدوالر األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 6,205,670,362.50ريال سعودي)

يتم سدادها عند
الطلب

 1,220,000,000دوالر أمريكي
( 4,575,000,000ريال سعودي)

15

خطاب ضمان احتياطي من
البنك السعودي الفرنسي
لسيتي بنك إن إيه

2020/02/13م

 100,000,000دوالر أمريكي (الدوالر
األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 375,000,000ريال سعودي)

 31ديسمبر 2023م

 100,000,000دوالر أمريكي
( 375,000,000ريال سعودي)

16

خطاب ضمان احتياطي من
بنك الرياض لسيتي بنك
إن أيه

2020/02/12م

 90,220,000دوالر أمريكي (الدوالر
األمريكي هو العملة المعتمدة)
(338,721,968ريال سعودي)

 31ديسمبر 2022م

 90,220,000دوالر أمريكي
( 338,721,968ريال سعودي)

17

خطاب ضمان احتياطي
من البنك األهلي السعودي
لسيتي بنك إن أيه

2019/11/25م

 207,849,171دوالر أمريكي (الدوالر
األمريكي هو العملة المعتمدة)
( 776,434,391.25ريال سعودي)

 31ديسمبر 2023م

 207,849,171دوالر أمريكي
( 776,434,391.25ريال سعودي)

الرقم

	1 0-2-8التسهيالت المدفوعة بالكامل

تجدر اإلشارة بأن الشركة قامت بسداد كامل التسهيالت المذكورة أدناه:
•اتفاقية تسهيالت المرحلة األولى المبرمة مع بنوك تجارية بمبلغ يصل إلى ( )1,740,000,000دوالر أمريكي ( 6,525,000,000ريال سعودي).
•اتفاقية التسهيالت اإلسالمية للمرحلة األولى بمبلغ يصل إلى ( )600,000,000دوالر أمريكي ( 2,250,000,000ريال سعودي).
•اتفاقية تسهيالت المرحلة األولى المبرمة مع مع البنك الياباني للتعاون الدولي بمبلغ يصل إلى ( )2,500,000,000دوالر أمريكي (9,375,000,000
ريال سعودي).
•اتفاقية تسهيالت المرحلة األولى المبرمة مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ يساوي إلى ( )1,000,000,000دوالر أمريكي (3,750,000,000
ريال سعودي).
•اتفاقية تسهيالت المرحلة الثانية لتوسعة المرافق الخاصة بمشتريات الريال السعودي بمبلغ يصل إلى ( 1,905,000,000ريال سعودي).
•اتفاقية تسهيالت الوكالة للمرحلة الثانية بمبلغ يصل إلى ( 675,000,000ريال سعودي).
	 10-3اتفاقيات التسهيالت
يرد أدناه ملخص تفصيلي للتسهيالت المذكورة أعاله.
0-3-1

1اتفاقية تسهيالت مرافق المرحلة الثانية مع البنك الياباني للتعاون الدويل

أبرمت الشركة في تاريخ 2015/03/16م اتفاقية تمويل لتوسعة المرافق مع البنك الياباني للتعاون الدولي (بصفته الدائن).
	  (10-3):لودجلااتفاقية تسهيالت مرافق المرحلة الثانية

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

1,988,000,000دوالر أمريكي ( 7,492,500,000ريال سعودي)

المبلغ المتبقي كما في
تاريخ  31ديسمبر 2021م

 1,542,028,428دوالر أمريكي ( 5,782,606,605ريال سعودي)

الهدف

تمويل تكاليف مشروع رابغ المرحلة الثانية لتوسعة المرافق والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر تعويض الرعاة عن المبالغ
المدفوعة قبل تاريخ إغالق تمويل رابغ المرحلة الثانية (والتي تشمل محطة إنتاج الطاقة والماء والبخار المستقلة)

تاريخ االستحقاق

2031 /06/ 20م
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الوصف

البند
الضمانات باإلضافة إلى ما يلي:

•سند ألمر بتاريخ  23ديسمبر 2019م لصالح البنك الياباني للتعاون الدولي بمبلغ ( )1,846,293,858دوالر أمريكي

الضمان

•سند ألمر بتاريخ  23ديسمبر 2019م لصالح البنك الياباني للتعاون الدولي بمبلغ ( )24,653,536.24دوالر أمريكي (تم دفعه بالكامل)

تتضمن حاالت اإلخالل بحسب االتفاقية ما يلي:
حاالت اإلخالل

•توقف أي من المساهمين المؤسسين بشكل مباشر أو غير مباشر عن امتالك نسبة  %37.5على األقل من األسهم المصدرة للشركة
في جميع األوقات
•عدم سداد الشركة ألي عمولة أو مبلغ للبنك الياباني للتعاون الدولي.
•إفالس الشركة

•تبيين الشركة نيتها بعدم كونها ملتزمة باالتفاقية
النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ

	1 0-3-2اتفاقية تسهيالت مرافق المرحلة الثانية المربمة مع بنوك تجارية

أبرمت الشركة في تاريخ 2015/03/ 16م اتفاقية تسهيالت مع الدائنين المبينين كجزء من تمويل توسعة المرافق .وفيما يلي ملخص مختصر للشروط
الجوهرية لهذه االتفاقية:
	  (10-4):لودجلااتفاقية تسهيالت مرافق المرحلة الثانية مع البنوك تجارية

الوصف

البند
•بي إن بي باريبا

•سيتي بنك إن أيه

•بنك كريدي أجريكول كوربوريت أند انفستمنت
مقدمي التسهيالت من
البنوك التجارية

•بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود

•بنك ميزوهو المحدود

•بنك إم يو أف جيوكيل (سابقاً بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جى ليمتد)
•بنك نورينتشوكين

•سوميتومو ميتسوي المؤسسة المصرفية

•سوميتومو ميتسوي ترست بنك ليمتد (فرع لندن)

إجمالي االلتزام

 935,000,000دوالر أمريكي (الدوالر األمريكي هو العملة المعتمدة) ( 3,506,250,000ريال سعودي)

المبلغ المتبقي كما في
تاريخ  31ديسمبر 2021

 501,027,912دوالر أمريكي ( 1,878,854,668ريال سعودي)

الهدف

تمويل تكاليف مشروع رابغ المرحلة الثانية لتوسعة المرافق والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر تعويض الرعاة عن المبالغ المدفوعة
قبل تاريخ إغالق تمويل رابغ المرحلة الثانية (والتي تشمل محطة إنتاج الطاقة والماء والبخار المستقلة)

تاريخ االستحقاق

2031 /06/ 20م
الضمانات باإلضافة إلى ما يلي:

الضمان

•سند ألمر غير مؤرخ لصالح بنك إم يو أف جيوكيل (سابقاً بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جى ليمتد) بمبلغ ( )740,000,000دوالر
أمريكي

•في تاريخ بدء كل فترة عمولة أو قبله ،سند ألمر يُدفع عند الطلب بقيمة تعادل المبلغ األصلي للعمولة ومقوم بالدوالر األمريكي ويُستحق
خالل فترة هذه العمولة.
تتضمن حاالت اإلخالل بحسب اتفاقية التسهيالت المبرمة مع البنوك تجارية بشأن توسعة المرافق ما يلي:

حاالت اإلخالل

•توقف أي من المساهمين المؤسسين بشكل مباشر أو غير مباشر عن امتالك نسبة  %37.5على األقل من األسهم المصدرة للشركة
في جميع األوقات.
•عدم سداد الشركة ألي مبلغ بموجب االتفاقية.
•إفالس الشركة.

النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ
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	1 0-3-3اتفاقية تسهيالت مرافق المرحلة الثانية مع صندوق االستثمارات العامة

أبرمت الشركة في تاريخ 2015/03/ 16م اتفاقية تسهيالت مع صندوق االستثمارات العامة لتمويل توسعة المرافق .وفيما يلي ملخص مختصر للشروط
الجوهرية لهذه االتفاقية:
	  (10-5):لودجلابنود اتفاقية تسهيالت مرافق المرحلة الثانية مع صندوق االستثمارات العامة

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 1,300,000,000دوالر أمريكي (الدوالر األمريكي هو العملة المعتمدة) ( 4,875,000,000ريال سعودي)

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

 1,003,340,000دوالر أمريكي ( 3,762,525,000ريال سعودي)

الهدف

تمويل تكاليف مشروع رابغ المرحلة الثانية

تاريخ االستحقاق

2031 /06/ 20م

الضمان

الضمانات
تتضمن حاالت اإلخالل بموجب اتفاقية تسهيالت مرافق المرحلة الثانية المبرمة مع صندوق االستثمارات العامة بشأن توسعة المرافق
ما يلي:

حاالت اإلخالل

•عدم سداد الشركة ألي مبالغ بموجب االتفاقية.

النظام الحاكم

تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة وتُفسر بموجبها.

•توقف أي مساهم من المساهمين المؤسسين بشكل مباشر أو غير مباشر عن امتالك  %37.5على األقل من األسهم المصدرة للشركة
في جميع األوقات.

	1 0-3-4اتفاقية تمويل تسهيالت خاصة بمشرتيات الدوالر للمرحلة الثانية

أبرمت الشركة في تاريخ 2015/03/ 16م اتفاقية تسهيالت خاصة بمشتريات الدوالر للمرحلة الثانية مع بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود
(بصفته وكيل تسهيالت المشتريات بالدوالر) كجزء من تمويل توسعة المرافق .وفيما يلي ملخص مختصر للشروط الجوهرية لهذه االتفاقية:
	  (10-6):لودجلااتفاقية التسهيالت الخاصة بمشرتيات الدوالر للمرحلة الثانية

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 247,000,000دوالر أمريكي (الدوالر األمريكي هو العملة المعتمدة) ( 926,250,000ريال سعودي)

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021م

 132,345,772دوالر أمريكي ( 496,296,645ريال سعودي)

الهدف

إلنشاء بعض أصول المرحلة الثانية وتطويرها وتوصيلها.

تاريخ االستحقاق

2031 /06/ 20م
الضمانات باإلضافة إلى:

•سند ألمر إلى وكيل تسهيالت المشتريات بالدوالر يدفع عند الطلب بمبلغ ( )220,927.78دوالر أمريكي

•سند ألمر بتاريخ  12يناير 2021م إلى وكيل تسهيالت المشتريات بالدوالر غير مؤرخ يدفع عند الطلب بمبلغ ()137,290,222.91
دوالر أمريكي

الضمان

•سند ألمر بتاريخ  12يناير 2021م إلى وكيل تسهيالت المشتريات بالدوالر غير مؤرخ يدفع عند الطلب بمبلغ ( )954,903.08دوالر
أمريكي
النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ

قدمت الشركة والمساهمين المؤسسين الضمانات المبينة أدناه لقاء اتفاقيات التسهيالت المتعلقة بتوسعة المرافق الواردة في القسم ( )1-3-10وحتى
القسم ( )4-3-10أعاله ،وذلك فيما يخص تسهيالت المرافق للمرحلة الثانية من خالل إبرامها االتفاقيات اآلتية:
•ترهن الشركة بعض الحسابات ومبالغها في المملكة.
•ترهن الشركة بعض األصول المعينة ومتحصالت بيعها في المملكة.
•تنازلت الشركة عن بعض المبالغ المستحقة لها وغيرها من المزايا بموجب بعض العقود المبرمة.
•يرهن المساهمين المؤسسين بعض أسهمهم في الشركة وجميع عوائدها .وال يحق للمساهمين المؤسسين بيع أو رهن هذه األسهم من غير موافقة
وكيل الضمان.
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•ترهن الشركة بعض الحسابات المفتوحة في خارج المملكة ومبالغها.
•ترهن الشركة بعض األصول المعينة في خارج المملكة.
•تخصص الشركة حقوقها في الحصول على عوائد التأمين بموجب بعض وثائق التأمين.
•تخصص الشركة حقوقها في الحصول على عوائد إعادة التأمين بموجب بعض وثائق إعادة التأمين.
	1 0-3-5اتفاقية الرشوط العامة واتفاقية وكيل الدائنني

فيما يتعلق بالترتيبات التمويلية المتعلقة بتسهيالت مرافق المرحلة الثانية المذكورة من قسم ( )1-3-10إلى ( ،)4-3-10أبرمت الشركة وقامت بتعديل
ما يلي:
1اتفاقية الشروط العامة واتفاقية وكيل الدائنين بتسهيالت مرافق المرحلة الثانية المؤرخة في 2015/03/16م (المعدلة في تاريخ2020/09/23م) بين الشركة بنك إم يو أف جيوكيل (سابقاً بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جى ليمتد (الوكيل العالمي للدائنين والوكيل اإلداري
لتوسعة المرافق) والتي تتضمن بعض الشروط واألحكام العامة فيما يتعلق بتسهيالت مرافق المرحلة الثانية.
2اتفاقية وكيل الدائنين المؤرخة في 2006/03/٠٢م( ،المعدلة في تاريخ 2020/09/23م) بين الشركة وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جىليمتد (الوكيل العالمي للدائنين والوكيل اإلداري لتوسعة المرافق) والتي تتضمن بعض الشروط واألحكام العامة فيما يتعلق بتسهيالت مرافق
المرحلة الثانية.
الرجاء مراجعة قسم ( )6-3-10الذي يتعلق باتفاقية التمويل ( )HECالمعدلة.
تسهيالت مرافق المرحلة الثانية نجحت باختبار الموثوقية وبدأت العمليات التجارية لمشروع بترورابغ للمرحلة الثانية بتاريخ  31أكتوبر 2019م.
	1 0-3-6اتفاقية التمويل ( )HECالمعدلة

أبرمت الشركة في تاريخ 2020/09/ 22م اتفاقية التمويل ( )HECالمعدلة مع الوكيل العالمي للدائنين وغيره من األطراف فيما يتعلق باتفاقية الشروط
العامة واتفاقية وكيل الدائنين.
تجدر اإلشارة بأن اتفاقية التمويل ( )HECالمعدلة قد قامت بتعديل االتفاقيات اآلتية:
 أاتفاقية الدائنين لهدف زيادة تمويل المساهمين المؤسسين للشركة وقيام كل مساهم مؤسس بتقديم تعهد بخدمة الدين (تعهدات خدمات دينقروض رابغ )2
 باتفاقية الشروط العامة لتسهيالت مرافق المرحلة الثانية لهدف زيادة تمويل المساهمين المؤسسين للشركة وقيام كل مساهم مؤسس بتقديمتعهد بخدمة الدين (تعهدات خدمات دين قروض رابغ )2
ولمزيد من التفاصيل حول تعهدات خدمات دين رابغ  ،2الرجاء مراجعة قسم ( )7-3-10و ( )8-3-10أدناه.
	1 0-3-7اتفاقية أرامكو السعودية لخدمة دين رابغ 2

أبرمت أرامكو السعودية بتاريخ 2020/09/ 22م اتفاقية خدمة دين لرابغ  2مع شركة سيتي كورب ترستي بصفتها أمين ووكيل الضمانات في الخارج والتي
تلتزم أرامكو السعودية بموجبها بدفع أي عجز في دفع مبالغ خدمة الدين فيما يتعلق بتمويل المرحلة الثانية وذلك بعد احتساب المبالغ الدائنة في بعض
حسابات خدمة الدين والحسابات االحتياطية للشركة (العجز في دفع مبالغ خدمة الدين لرابغ .)2
وفيما يلي ملخص مختصر للشروط الرئيسية لهذه االتفاقية:
	  (10-7):لودجلااتفاقية أرامكو السعودية لخدمة دين رابغ 2

الوصف

البند

الهدف

تلتزم أرامكو السعودية ووكيل الضمانات في الخارج والذي يتصرف نيابة عن الدائنين المشاركين في اتفاقية تمويل تسهيالت المرحلة الثانية
مع البنوك التجارية ،وتمويل تسهيالت خاصة بمشتريات الدوالر للمرحلة الثانية ،واتفاقية تمويل تسهيالت المرحلة الثانية مع البنك الياباني
للتعاون الدولي ،واتفاقية تمويل تسهيالت المرحلة الثانية مع صندوق االستثمارات العامة (المستفيدون) بدفع حصتها من العجز في دفع مبالغ
خدمة الدين لرابغ .2

النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ

تضمن أرامكو السعودية تعويض المستفيدون ضد أي خسائر ناتجة عن بطالن أي مطالبات ضد الشركة فيما يخص المبالغ المستحقة
المتعلقة بتسهيالت تمويل رابغ  ،2شريطة أن ال يتجاوز ذلك التعويض المبالغ حصة كل مستفيد من العجز في دفع مبالغ خدمة الدين لرابغ .2
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	1 0-3-8اتفاقية سوميتومو كيميكال لخدمة دين رابغ 2

أبرمت سوميتومو كيميكال بتاريخ 2020/09/ 22م اتفاقية خدمة الدين لرابغ  2مع وكيل الضمانات في الخارج والتي تلتزم سوميتومو كيميكال بموجبها
بدفع أي عجز في دفع مبالغ خدمة الدين فيما يتعلق بتمويل المرحلة الثانية وذلك بعد احتساب المبالغ الدائنة في بعض حسابات خدمة الدين والحسابات
االحتياطية للشركة (العجز في دفع مبالغ خدمة الدين لرابغ  .)2وفيما يلي ملخص مختصر للشروط الرئيسية لهذه االتفاقية:
	  (10-8):لودجلابنود اتفاقية سوميتومو كيميكال لخدمة دين رابغ 2

الوصف

البند

تلتزم سوميتومو كيميكال ووكيل الضمانات في الخارج والذي يتصرف نيابة عن الدائنين المشاركين في تسهيالت تمويل مرافق رابغ  2بعملة
الدوالر األمريكي (المستفيدون) بدفع حصتها من العجز في دفع مبالغ خدمة الدين لرابغ .2

الهدف

تضمن سوميتومو كيميكال تعويض المستفيدون ضد أي خسائر ناتجة عن بطالن أي مطالبات ضد الشركة فيما يخص المبالغ المستحقة
المتعلقة بتسهيالت تمويل رابغ  ،2شريطة أن ال يتجاوز ذلك التعويض المبالغ حصة كل مستفيد من العجز في دفع مبالغ خدمة الدين
لرابغ .2

النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ

	1 0-3-9اتفاقية قروض أسهم الملكية لسوميتومو كيميكال

أبرمت الشركة في تاريخ 2015/٠٣/16م اتفاقية قروض أسهم الملكية مع ميتسوي سوميتومو المصرفية التي تضمنها سوميتومو كيميكال ،والمعدلة في
تاريخ 2020/09/30م .وفيما يلي ملخص مختصر للشروط الجوهرية لهذه االتفاقية:
	  (10-9):لودجلااتفاقية قروض أسهم الملكية من قبل سوميتومو كيميكال

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 1,500,000,000دوالر أمريكي (الدوالر األمريكي هو العملة المعتمدة) ( 5,625,000,000ريال سعودي)

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

 1,500,000,000دوالر أميركي ( 5,625,000,000ريال سعودي)

الهدف

تمويل تكاليف مشروع رابغ المرحلة الثانية والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر تعويض الرعاة عن المبالغ المدفوعة قبل تاريخ
االكتمال المالي لرابغ ( 2بما يشمل محطة إنتاج الطاقة والماء والبخار المستقلة في رابغ )2

تاريخ االستحقاق

 1أكتوبر 2022م أو تاريخ الدفع الكامل للقرض عن طريق إصدار أسهم الحقوق األولوية أو غيرها ،أيهما يقع ً
أول.

الضمانات

ضمان قرض أسهم الملكية المؤرخ 2015/03/ 16م والمبرم بين شركة سوميتومو كيميكال (بصفتها الضامن) ووكيل قرض أسهم الملكية
حسبما هو مؤكد بموجب خطاب تأكيد الضمان الخاص باتفاقية قروض أسهم الملكية لسوميتومو كيميكال والمرسل إلى وكيل قرض أسهم
الملكية في تاريخ 2020/09/ 30م.
تتضمن حاالت اإلخالل بموجب االتفاقية ما يلي:

حاالت اإلخالل

•عدم سداد الشركة ألي عمولة أو مبلغ أصلي في تاريخ االستحقاق.

•إفالس الشركة أو سوميتومو كيميكال أو اتخاذ أي إجراءات قانونية إلفالس أي منهما

•تبيين الشركة أو سوميتومو كيميكال نية أي منهما بعدم كونه ملتز ًما باتفاقية قروض أسهم الملكية أو الضمان الصادر فيما يتعلق بها
•في حال أصبحت أي وثيقة قروض أسهم الملكية غير سارية أو غير قانونية.

النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ

قامت سوميتومو كيميكال في تاريخ 2015/03/ 16م بتقديم خطاب ضمان قرض لوكيل قروض أسهم الملكية لصالح المقرضين لضمان التزام الشركة
باتفاقية قروض أسهم الملكية .ويخضع الخطاب للقانون اإلنجليزي ويفسر وفقاً له وقد تمت إعادة تأكيده في تاريخ 2020/09/ 30م.
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	1 0-3-10اتفاقية قروض أسهم الملكية ألرامكو السعودية

أبرمت الشركة في تاريخ 2015/٠٣/16م اتفاقية قروض أسهم الملكية مع عدد من المؤسسات المالية من ضمنها شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية
التي تضمنها أرامكو السعودية ،والمعدلة في تاريخ 2020/09/30م .وفيما يلي ملخص مختصر للشروط الجوهرية لهذه االتفاقية:
	  (10-10):لودجلابنود اتفاقية قروض أسهم الملكية ألرامكو السعودية

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 1,500,000,000دوالر أمريكي (الدوالر األمريكي هو العملة المعتمدة) ( 5,625,000,000ريال سعودي)

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

 1,500,000,000دوالر أميركي ( 5,625,000,000ريال سعودي)

الهدف

تمويل تكاليف مشروع رابغ المرحلة الثانية والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر تعويض الرعاة عن المبالغ المدفوعة قبل تاريخ
االكتمال المالي لرابغ ( 2بما يشمل محطة إنتاج الطاقة والماء والبخار المستقلة في رابغ )2

تاريخ االستحقاق

 1أكتوبر 2022م أو تاريخ الدفع الكامل للقرض عن طريق إصدار أسهم الحقوق األولوية أو غيرها ،أيهما يقع ً
أول.

الضمانات

ضمان قروض أسهم الملكية المؤرخ 2015/03/ 16م والمبرم بين أرامكو السعودية (بصفتها الضامن) ووكيل قرض أسهم الملكية حسبما
هو مؤكد بموجب خطاب تأكيد الضمان الخاص باتفاقية قرض أسهم الملكية ألرامكو السعودية والمرسل إلى وكيل قروض أسهم الملكية
في تاريخ 2020/09/ 30م.
تتضمن حاالت اإلخالل بموجب االتفاقية ما يلي:

حاالت اإلخالل

•عدم سداد الشركة ألي عمولة أو مبلغ أصلي في تاريخ االستحقاق.

•إفالس الشركة أو أرامكو السعودية أو اتخاذ أي إجراءات قانونية إلفالس أي منهما

•تبيين الشركة أو أرامكو السعودية نية أي منهما بعدم كونه ملتز ًما باتفاقية قروض أسهم الملكية أو الضمان الصادر فيما يتعلق بها
•في حال أصبحت أي وثيقة قروض أسهم الملكية غير سارية أو غير قانونية.

النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ

قامت أرامكو السعودية في تاريخ 2015/03/ 16م بتقديم خطاب ضمان قرض لوكيل قروض أسهم الملكية لصالح المقرضين لضمان التزام الشركة
باتفاقية قروض أسهم الملكية .ويخضع الخطاب للقانون اإلنجليزي ويفسر وفقاً له وقد تمت إعادة تأكيده في تاريخ 2020/09/ 30م.
1 0-3-11اتفاقية تسهيالت مربمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

أبرمت الشركة في تاريخ  25ديسمبر 2019م اتفاقية تسهيالت مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بصفته الدائن .وفيما يلي ملخص مختصر للشروط
الجوهرية لهذه االتفاقية:
	  (10-11):لودجلااتفاقية تسهيالت مربمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 3,600,000,000ريال سعودي

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

 3,520,000,000ريال سعودي

الهدف

إعادة تمويل ديون الشركة بأحكام وشروط ومدة سداد أفضل ومدة وتسوية قروض أخرى.

تاريخ االستحقاق

2032/01/ 28م

الضمان

حاالت اإلخالل

تقدم الشركة ضمان إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي بخصوص محطات معينة فيما يتعلق بمشاريع بترورابغ ،ومعدات ،وآالت
ومباني محطات .وتبلغ قيمة األصول المضمونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي مقدار  7,200,000,000ريال سعودي.
تتضمن حاالت اإلخالل بحسب اتفاقية التسهيالت المبرمة مع صندوق السعودي للتنمية الصناعية ما يلي ،عل ًما أن ع ّد الحالة إخاللً
يخضع لعدد من الشروط مثل حدود معينة وفترات سماح بمعالجة اإلخالل:
•عدم سداد المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية التسهيالت المبرمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
•االخالل بااللتزامات اتفاقيات تسهيالت أخرى مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
•إفالس الشركة أو اتخاذ أي إجراءات إفالس أخرى في حق الشركة
•تخلي الشركة عن مشروع بترورابغ

النظام الحاكم

تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة وتُفسر بموجبها.
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	1 0-3-12اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل المربمة مع بنك الرياض

أبرمت الشركة بتاريخ  20أكتوبر 2020م اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل مع بنك الرياض بصفته المقرض .وفيما يلي ملخص مختصر للشروط
الجوهرية لهذه االتفاقية:
	  (10-12):لودجلااتفاقية بنك الرياض لتسهيالت رأس المال العامل

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 562,500,000ريال سعودي

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

صفر

الهدف

لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة

تاريخ االستحقاق

 20أكتوبر 2023م يتم تجديدها بموافقة بنك الرياض

الضمان

سند ألمر بتاريخ 2019/09/ 11م بمبلغ ( )1,812,782,000ريال سعودي صادر وف ًقا التفاقية بنك الرياض لتسهيالت رأس المال العامل
واتفاقية السحب على المكشوف الملخصة في قسم  )13-3-0(1أدناه.
•سند ألمر بتاريخ  20أكتوبر 2020م بقيمة ( )562,500,000ريال سعودي.

تتضمن حاالت اإلخالل ما يلي:

•عدم سداد المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية بنك الرياض لتسهيالت رأس المال العامل

حاالت اإلخالل

•االخالل بالتزامات اتفاقية بنك الرياض لتسهيالت رأس المال العامل أو أي مستندات ضمان مقدمة من الشركة أو ضامنيها أو أي
اتفاقيات تسهيالت أخرى مبرمة مع بنك الرياض أو غيره من الدائنين
•تغير الشكل القانوني للشركة أو ملكيتها أو هيكلها أو إدارتها بما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة اللتزاماتها بموجب
اتفاقية بنك الرياض لتسهيالت رأس المال العامل
•أي حكم أو قرار صادر ضد الشركة مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة
•إفالس الشركة أو اتخاذ أي إجراءات إفالس أخرى في حق الشركة

النظام الحاكم

تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة وتُفسر بموجبها.

	1 0-3-13اتفاقية السحب عىل المكشوف مع بنك الرياض

أبرمت الشركة في تاريخ  20أكتوبر 2020م اتفاقية السحب على المكشوف مع بنك الرياض بصفته الدائن .وفيما يلي ملخص مختصر للشروط الجوهرية
لهذه االتفاقية:
	  (10-13):لودجلااتفاقية السحب عىل المكشوف مع بنك الرياض

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 357,050,000ريال سعودي

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

 375,050,000ريال سعودي

الهدف

لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة

تاريخ االستحقاق

 20أكتوبر 2023م يتم تجديدها بموافقة بنك الرياض

الضمان

سند ألمر بتاريخ 2019/09/ 11م بمبلغ ( )1,812,782,000ريال سعودي صادر وف ًقا اتفاقية بنك الرياض لتسهيالت رأس المال العامل
واتفاقية السحب على المكشوف المؤرختين في 2019/09/ 11م.
تتضمن حاالت اإلخالل ما يلي:

•عدم سداد المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية السحب على المكشوف المبرمة مع بنك الرياض

حاالت اإلخالل

•الخالل بالتزامات اتفاقية السحب على المكشوف المبرمة مع بنك الرياض أو أي مستندات ضمان مقدمة من الشركة أو ضامنيها أو
أي اتفاقيات تسهيالت أخرى مبرمة مع بنك الرياض أو غيره من الدائنين

•تغير الشكل القانوني للشركة أو ملكيتها أو هيكلها أو إدارتها بما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة اللتزاماتها بموجب
اتفاقية بنك الرياض لتسهيالت رأس المال العامل
•أي حكم أو قرار صادر ضد الشركة مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة
•إفالس الشركة أو اتخاذ أي إجراءات إفالس أخرى في حق الشركة

النظام الحاكم

تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة وتُفسر بموجبها.
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	1 0-3-14اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل المربمة مع البنك األهيل السعودي

أبرمت الشركة بتاريخ 2020/09/ 21م اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل مع البنك األهلي السعودي بصفته الدائن .وفيما يلي ملخص مختصر للشروط
الجوهرية لهذه االتفاقية:
	  (10-14):لودجلااتفاقية البنك األهيل السعودي لتسهيالت رأس المال العامل

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 3,039,250,929.07مقسمة إلى ( )1قرض تسهيالت تجارية )2( ،خطابات ضمان للتسهيالت )3( ،تسهيالت العمالت األجنبية

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

صفر

الهدف

لتمويل متطلبات رأس المال العامل الشركة وسداد مبالغ لقيم النفط خالل فترات اإلغالق المخطط لها أو غير المخطط لها.

تاريخ االستحقاق

2021/04/ 30م تم تمديدها إلى تاريخ  31مارس 2022م (للمزيد من التفاصيل حول التمديد الرجاء مراجعة قسم (« )16-3-10خطابات
تمديد تسهيالت رأس المال العامل المبرمة مع البنك األهلي السعودي».

الضمان

سند ألمر بمبلغ ( )3,039,250,929.07ريال سعودي بتاريخ 2020/09/ 21م
تتضمن حاالت اإلخالل بموجب اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل المبرمة مع البنك األهلي السعودي ما يلي:

حاالت اإلخالل

•توقف أي من المساهمين المؤسسين بشكل مباشر أو غير مباشر عن امتالك نسبة  %37.5على األقل من األسهم المصدرة للشركة
في جميع األوقات.
•عدم سداد الشركة ألي مبالغ بموجب االتفاقية.

•إفالس الشركة أو فقدها لصفتها القانونية أو إيقاف قيدها في السجل التجاري.

النظام الحاكم

تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة وتُفسر بموجبها.

	1 0-3-15اتفاقية تعديل تسهيالت رأس المال العامل المربمة مع البنك األهيل السعودي

أبرمت الشركة بتاريخ  10ديسمبر 2020م ،اتفاقية تعديل تسهيالت رأس المال العامل مع البنك األهلي السعودي بصفته الدائن للتقليل من إجمالي
االلتزامات بموجب اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل للبنك األهلي السعودي المبرمة في تاريخ بتاريخ 2020/09/ 21م ،ليتم تقليل إجمالي االلتزامات
بمبلغ ( )2,476,929.07ريال سعودي .وبموجب هذا التعديل قامت الشركة بتقديم سند ألمر بتاريخ  10ديسمبر 2020م بمبلغ ( )2,476,750,929.07ريال
ً
عوضا عن السند ألمر المبرم بتاريخ 2020/09/ 21م .وتستمر باقي بنود االتفاقية نافذة دون تعديل.
سعودي
	1 0-3-16خطاب التمديد الخاص باتفاقية تسهيالت رأس المال العامل المربمة مع البنك األهيل السعودي

أبرمت الشركة بتاريخ  8نوفمبر 2021م خطاب تمديد فيما يتعلق باتفاقية تسهيالت رأس المال العامل المبرمة مع البنك األهلي السعودي واتفاقية
تمديدها ليكون التمديد حتى تاريخ  30نوفمبر 2021م.
وفي تاريخ  8ديسمبر 2021م ،أبرمت الشركة خطاب تمديد آخر مع البنك األهلي السعودي فيما يخص اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل واتفاقية
تمديدها ليكون التمديد حتى تاريخ 2022/01/ 31م .وتعمل الشركة حال ًيا على تجديد اتفاقية التسهيالت لمدة إضافية.
وفي تاريخ  22مارس 2022م ،أبرمت الشركة خطابات تمديد إضافية مع البنك األهلي السعودي فيما يخص اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل واتفاقية
تمديدها ليكون التمديد حتى تاريخ 2022/03/ 31م ،وفي ذلك التاريخ سيتم إبرام اتفاقية تسهيالت ائتمانية جديدة بين الشركة والبنك األهلي السعودي،
عل ًما بأن الشركة تعمل حال ًيا على تجديد التسهيالت لمدة إضافية.
	1 0-3-17اتفاقية قرض المساهمني لمرشوع رابغ 1

أبرمت الشركة بتاريخ 2006/03/ 18م اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  ،1والتي تتمثل في تسهيالت ائتمانية مع المساهمين المؤسسين
بصفتهما دائنين .وجدي ٌر بالذكر أنه سيتم سداد المبالغ المستحقة على الشركة للمساهمين المؤسسين بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع
رابغ  1عن طريق اكتتاب المساهمين المؤسسين في الطرح بكامل الحقوق المخصصة لهما والتي تتمثل في خمسمائة وستة وتسعين مليون ومائتين
وخمسين ألف ( )596,250,000سهم والتي تمثل  %75من الطرح ،وذلك من خالل رسملة مبلغ خمسة مليارات وتسعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة
ألف ( )5,962,500,000ريال سعودي من المبالغ المستحقة على الشركة .ولمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص ،الرجاء مراجعة القسم («( )7استخدام
متحصالت الطرح»).
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وفيما يلي ملخص مختصر للشروط الجوهرية لهذه االتفاقية:
	  (10-15):لودجلااتفاقية قرض المساهمني لمرشوع رابغ 1

البند
إجمالي االلتزام

الوصف
1,654,845,430دوالر أمريكي ( 6,205,670,362.50ريال سعودي)

المبلغ المتبقي في تاريخ
 1,220,000,000دوالر أمريكي ( 4,575,000,000ريال سعودي)
 31ديسمبر 2021
الهدف

لتمويل تطوير مشروع بترورابغ وتصميمه وبنائه وتشغيله.

تاريخ االستحقاق

تدفع عند الطلب بموجب أحكام اتفاقية تمويل المرافق للمرحلة الثانية.
سند ألمر بتاريخ 2021 /06/ 21م من الشركة لسوميتومو كيميكال بمبلغ ( )185,164,334,74دوالر أمريكي و( )610,000,000دوالر أمريكي.

الضمان

لم تصدر الشركة أي سند ألمر لصالح أرامكو السعودية

تتضمن حاالت اإلخالل بموجب اتفاقية التسهيالت المبرمة مع الصندوق بشأن توسعة المرافق ما يلي:
حاالت اإلخالل

•عدم سداد الشركة ألي مبالغ بموجب اتفاقية الرعاة للتسهيالت االئتمانية
•عدم االلتزام بأي اتفاقية تسهيالت مع أي دائنين آخرين

•إفالس الشركة أو اتخاذ أي إجراءات إفالس أخرى في حق الشركة

•في حال أصبح تنفيذ الشركة اللتزاماتها بموجب اتفاقية الرعاة للتسهيالت االئتمانية غير قانوني
النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ

	1 0-3-18اتفاقية تجديد قروض متجددة مربمة مع أرامكو السعودية بقيمة ( )750,000,000دوالر أمريكي

أبرمت الشركة بتاريخ 2020/09/ 30م اتفاقية قروض متجددة مع أرامكو السعودية بصفتها المقرض
وفيما يلي ملخص مختصر للشروط الجوهرية لهذه االتفاقية:
	  (10-16):لودجلااتفاقية تجديد قروض متجددة مربمة مع أرامكو السعودية بقيمة المساهمني ( )750,000,000دوالر أمريكي

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 750,000,000دوالر أمريكي (2,812,500,000ريال سعودي)

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

 750,000,000دوالر أمريكي (2,812,500,000ريال سعودي)

الهدف

لتمويل رأس المال العامل للشركة وسداد المبالغ المستحقة.لتمويل الرأس المال العامل للشركة وسداد المبالغ المستحقة.

تاريخ االستحقاق

 36شهر بعد أول تاريخ سداد العموالت ( 20ديسمبر 2023م) ،إذ كان أول سداد لعمولة في تاريخ  20ديسمبر 2020م .عل ًما بأن تاريخ سداد
العمولة يقع في تاريخ  20يونيو و 20ديسمبر من كل سنة 36.شهر بعد أول تاريخ سداد العموالت ( 20ديسمبر 2023م) .وأول سداد لعمولة
كان بتاريخ  20ديسمبر 2020م .وتاريخ العمولة يقع في تاريخ  20يونيو و 20ديسمبر من كل سنة.

الضمان

ال توجد ضمانات.
ً
إخالل يخضع لعدد من
تتضمن حاالت اإلخالل بموجب اتفاقية القروض المتجددة المبرمة مع أرامكو السعودية ما يلي ،عل ًما أن ع ّد الحالة
الشروط مثل حدود معينة وفترات سماح بمعالجة اإلخالل:

حاالت اإلخالل

•عدم سداد الشركة ألي مبالغ بموجب اتفاقية القروض المتجددة المبرمة مع أرامكو السعودية
•عدم االلتزام بأي اتفاقية تسهيالت مع دائنين آخرين

•إفالس الشركة أو اتخاذ أي إجراءات إفالس أخرى في حق الشركة

•في حال أصبح تنفيذ الشركة اللتزاماتها بموجب اتفاقية القروض المتجددة المبرمة مع أرامكو السعودية غير قانوني
النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ
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	1 0-3-19اتفاقية قروض متجددة مربمة مع أرامكو السعودية بقيمة ( )500,000,000دوالر أمريكي

أبرمت الشركة بتاريخ 2020/09/ 30م اتفاقية قروض متجددة مع أرامكو السعودية بصفتها المقرض .وفيما يلي ملخص مختصر للشروط الجوهرية
لهذه االتفاقية:
	  (10-17):لودجلااتفاقية قروض متجددة مربمة مع أرامكو السعودية بقيمة ( )500,000,000دوالر أمريكي

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 500,000,000دوالر أمريكي (1,875,000,000ريال سعودي)

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

 300,000,000دوالر أمريكي (1,125,000,000ريال سعودي)

الهدف

لتمويل رأس المال العامل للشركة وسداد المبالغ المستحقة.

تاريخ االستحقاق

 36شهر بعد أول تاريخ سداد العموالت ( 20ديسمبر 2023م) ،إذ كان أول سداد لعمولة في تاريخ  20ديسمبر 2020م .عل ًما بأن تاريخ سداد
العمولة يقع في تاريخ  20يونيو و 20ديسمبر من كل سنة.

الضمان

ال توجد ضمانات.
ً
إخالل يخضع لعدد من
تتضمن حاالت اإلخالل بموجب اتفاقية القروض المتجددة المبرمة مع أرامكو السعودية ما يلي ،عل ًما أن ع ّد الحالة
الشروط مثل حدود معينة وفترات سماح بمعالجة اإلخالل:

حاالت اإلخالل

•عدم سداد الشركة ألي مبالغ بموجب اتفاقية القروض المتجددة المبرمة مع أرامكو السعودية

•عدم االلتزام بأي اتفاقية تسهيالت مع دائنين آخرين

•إفالس الشركة أو اتخاذ أي إجراءات إفالس أخرى في حق الشركة

•في حال أصبح تنفيذ الشركة اللتزاماتها بموجب اتفاقية القروض المتجددة المبرمة مع أرامكو السعودية غير قانوني
النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ

	1 0-3-20اتفاقية قروض متجددة مربمة مع مع رشكة سوميكا للتمويل بقيمة ( )750,000,000دوالر أمريكي

أبرمت الشركة بتاريخ 2020/09/ 30م اتفاقية قروض متجددة مع شركة سوميكا للتمويل بصفتها المقرض .وفيما يلي ملخص مختصر للشروط الجوهرية
لهذه االتفاقية:
	  (10-18):لودجلااتفاقية قروض متجددة مربمة مع رشكة سوميكا للتمويل المحدودة بقيمة ( )750,000,000دوالر أمريكي

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 750,000,000دوالر أمريكي (2,812,500,000ريال سعودي)

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

 750,000,000دوالر أمريكي (2,812,500,000ريال سعودي)

الهدف

لتمويل رأس المال العامل للشركة وسداد المبالغ المستحقة.لتمويل الرأس المال العامل للشركة وسداد المبالغ المستحقة.

تاريخ االستحقاق

 36شهر بعد أول تاريخ سداد العموالت ( 20ديسمبر 2023م) ،إذ كان أول سداد لعمولة في تاريخ  20ديسمبر 2020م .عل ًما بأن تاريخ سداد
العمولة يقع في تاريخ  20يونيو و 20ديسمبر من كل سنة 36.شهر بعد أول تاريخ سداد العموالت ( 20ديسمبر 2023م) .وأول سداد لعمولة
كان بتاريخ  20ديسمبر 2020م .وتاريخ العمولة يقع في تاريخ  20يونيو و 20ديسمبر من كل سنة.

الضمان

ال توجد ضمانات.ال توجد ضمانات.
ً
إخالل
تتضمن حاالت اإلخالل بموجب اتفاقية القروض المتجددة المبرمة مع شركة سوميكا للتمويل المحدودة ما يلي ،عل ًما أن ع ّد الحالة
يخضع لعدد من الشروط مثل حدود معينة وفترات سماح بمعالجة اإلخالل:

حاالت اإلخالل

•عدم سداد الشركة ألي مبالغ بموجب اتفاقية القروض المتجددة المبرمة مع شركة سوميكا للتمويل المحدودة
•عدم االلتزام بأي اتفاقية تسهيالت مع دائنين آخرين

•إفالس الشركة أو اتخاذ أي إجراءات إفالس أخرى في حق الشركة

•في حال أصبح تنفيذ الشركة اللتزاماتها بموجب اتفاقية القروض المتجددة المبرمة مع شركة سوميكا للتمويل المحدودة غير قانوني
النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ
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1 0-3-21خطاب الضمان االحتياطي الصادر من البنك السعودي الفرنيس إىل سييت بنك إن أيه

يرد أدناه ملخص مختصر للشروط الجوهرية لخطاب الضمان المؤرخ في 2020/02/ 13م المبرم بموجب تسهيالت تمويل مرافق المرحلة الثانية.
	  (10-19):لودجلابنود خطاب الضمان

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 100,000,000دوالر أمريكي ( 375,000,000ريال سعودي)

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

 100,000,000دوالر أمريكي ( 375,000,000ريال سعودي)

الهدف

لتغطية مبالغ القروض المستحقة على الشركة بموجب وثائق التمويل لرابغ .2

تاريخ االنتهاء
النظام الحاكم

 31ديسمبر 2021م ،ويتم تجديده بإخطار كتابي قبل مدة ال تزيد عن  365يوم.

تم تجديد الخطاب إلى تاريخ  31ديسمبر 2022م بموجب خطاب احتياطي معدل بتاريخ  6يناير 2022م.
ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ

	1 0-3-22خطاب الضمان االحتياطي الصادر من بنك الرياض إىل سييت بنك إن أيه

يرد أدناه ملخص مختصر للشروط الجوهرية لخطاب الضمان المؤرخ في 2020/02/ 12م المبرم بموجب تسهيالت تمويل مرافق المرحلة الثانية.
	  (10-20):لودجلابنود خطاب الضمان

الوصف

البند
إجمالي االلتزام

 90,220,000دوالر أمريكي ( 338,325,000ريال سعودي)

المبلغ المتبقي في تاريخ
 31ديسمبر 2021

 90,220,000دوالر أمريكي ( 338,325,000ريال سعودي)

الهدف

لتغطية مبالغ القروض المستحقة على الشركة بموجب وثائق التمويل لرابغ .2

تاريخ االستحقاق

 31ديسمبر 2021م ،ويتم تجديده بإخطار كتابي قبل مدة ال تزيد عن  365يوم .تم تجديد الخطاب لـ 31ديسمبر 2022م وف ًقا لخطاب
لخطاب التجديد المؤرخ في  28ديسمبر 2021م.

النظام الحاكم

ُفسر وفقاً له.
تخضع هذه االتفاقية للقانون اإلنجليزي وت ّ

	 10-4االتفاقيات الجوهرية
0-4-1

1االتفاقيات المربمة مع األطراف ذوي العالقة

تتعامل الشركة في سياق أعمالها العادية مع أطراف ذوي عالقة مثل المساهمين المؤسسين في الشركة .ال توجد عقود أو اتفاقيات مبرمة أطراف ذوي
عالقة بخالف المذكورة في هذا القسم.
لدى الشركة عدد من االتفاقيات يوجد فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس إدارة الشركة ،ولم يتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية
بعد وسيتم الحصول على الموافقة خالل اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي سيتم عقده للسنة المالية المنتهية في تاريخ  31ديسمبر 2021م ،وفيما
يلي بيان لتلك االتفاقيات )1( :اتفاقيات تحويل بين بترورابغ وأرامكو السعودية وشركة أرامكو للكيماويات وسابك لقيام سابك بتسويق حصة أرامكو من
البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة و البولي إيثيلين سهل المعالجة والبولي بروبلين والبولي إيثيلين عالي الكثافة وأحادي جاليكول اإليثيلين كل منها
بتاريخ 2021/10/٠٥م )2( ،اتفاقيات تحويل بين بترورابغ وأرامكو السعودية وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة وشركة سوميتومو كيميكال آسيا وسابك
لقيام سابك بتسويق حصة أرامكو السعودية من أكسيد البروبيلين بتاريخ 2021/10/٠٥م )3( ،اتفاقيات تحويل بين بترورابغ وأرامكو السعودية وشركة
أرامكو للتجارة سنغافورة وشركة سوميتومو كيميكال آسيا وسابك لقيام سابك بتسويق حصة أرامكو السعودية من الفينول واألسيتون و ميثيل ميثاكريالت
كل منها بتاريخ 2021/10/٠٥م )4( ،اتفاقيات تحويل بين بترورابغ وأرامكو السعودية وشركة أرامكو للكيماويات وشركة سوميتومو كيميكال آسيا وسابك
لقيام سابك بتسويق حصة أرامكو السعودية من البولي إيثيلين منخفض الكثافة والنايلون  6و إثينيل فينيل األستات وأوليفينات البالستيك الحراري والبولي
ميثيل ميثاكريالت كل منها بتاريخ 2021/10/٠٥م )5( ،اتفاقيات تحويل بين بترورابغ وأرامكو السعودية وشركة أرامكو للكيماويات وشركة سوميتومو
كيميكال آسيا وأرالنكسيو لقيام أرالنكسيو بتسويق حصة أرامكو السعودية من مطاط إيثيلين البروبيلين بتاريخ 2021/10/٠٥م )6( ،اتفاقيات تحويل بين
بترورابغ وأرامكو السعودية وشركة أرامكو للكيماويات وشركة سوميتومو كيميكال آسيا وشركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية لقيام شركة أرامكو لتجارة
المنتجات بتسويق حصة أرامكو السعودية من الباراكسيلين والبنزين كل منها بتاريخ 2021/10/٠٥م )7( ،اتفاقية قروض أسهم الملكية المبرمة بين الشركة
وميتسوي سوميتومو المصرفية بتاريخ 2020/٠٩/30م )8( ،اتفاقية قروض أسهم الملكية المبرمة بين عدد من األطراف من بينهم الشركة وميتسوي
سوميتومو المصرفية بتاريخ 2020/٠٩/30م )9( ،اتفاقية أرامكو السعودية لتجديد قروض المساهمين )10( ،اتفاقية سوميكا للتمويل لتجديد قروض
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المساهمين )11( ،اتفاقية تسهيالت أرامكو السعودية )12( ،اتفاقية توريد غاز البيع مع أرامكو السعودية بتاريخ 2020/٠١/٠٧م )13( ،اتفاقية تحويل
بخصوص أكسيد البروبيلين /أحادي جاليكول اإليثيلين اتفاقية المقايضة بين شركة أرامكو للكيماويات وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة وسابك وأرامكو
السعودية وشركة سوميتومو كيميكال آسيا وبترورابغ بتاريخ 2021/10/٠٥م )14( ،اتفاقية التوزيع المحلي بين شركة أرامكو للتجارة وسابك وبترورابغ
وأرامكو السعودية بتاريخ 2021/10/٠٥م )15( ،اتفاقية إيجار وتشغيل وصيانة مرفق قياس بين أرامكو السعودية وبترورابغ بتاريخ 2021/10/٠٥م)16( ،
اتفاقية تمويل ( )HECالمعدلة بين أرامكو السعودية و وسوميتومو كيميكال (الرعاة) ،بنك إم يو أف جيوكيل كوكيل عالمي للدائنين وبنك كريدي أجريكول
كوربوريت أند إنفستمنت وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وبنك إم يو أف جي المحدود وبترورابغ (شركة المشروع) بتاريخ 2020/٠٩/22م)17( ،
اتفاقية نقل أصول مجمع رابغ لتقنيات البالستيك وإيجار األرض بين شركة رابغ إلدارة الخدمات الصناعية التحويلية وبترورابغ الموافق عليها من مجلس
إدارة الشركة بتاريخ 2021/٠٩/12م )18( ،اتفاقية نقل أصول مجمع رابغ لتقنيات البالستيك وإيجار األرض بين أرامكو السعودية وبترورابغ الموافق عليها
من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/٠٩/12م )19( ،اتفاقية إيجار أراضي لنقل أصول مجمع رابغ لتقنيات البالستيك بين أرامكو السعودية وبترورابغ
الذي تم موافقة مجلس اإلدارة عليه بتاريخ 2021/٠٩/12م )20( ،خطاب مجمع رابغ لتقنيات البالستيك (والتعديالت عليه) )21( ،اتفاقية تعديل رسوم
التسويق ،و ( )22اتفاقية تصريف النافثا الخفيفة بين أرامكو السعودية وبترورابغ بتاريخ 2021/٠٨/10م.
باستثناء االتفاقيات المذكورة أعاله ،فقد تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على االتفاقيات الواردة في الجدول  13-10لكونها اتفاقيات مع
أطراف ذوي عالقة ،وذلك وفقاً ألحكام المادة ( )71من نظام الشركات.
ويلخص الجدول التالي معامالت الشركة مع األطراف ذوي العالقة كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (10-21):لودجلاتعامالت األطراف ذوي العالقة

الرقم

مدة االتفاقية

الطرف ذو العالقة

طبيعة االتفاقية وشروطها

1

إلى 2023/12/20م

وفي تاريخ 2020/09/ 30م أبرمت الشركة اتفاقية
قروض متجددة بقيمة ( )750,000,000دوالر أمريكي
( )2,812,500,000ريال سعودي مع أرامكو السعودية
(بصفتها الدائن) واتفاقية قروض متجددة بقيمة
سوميتومو كيميكال
( )750,000,000دوالر أمريكي ( )2,812,500,000ريال
وأرامكو السعودية
سعودي مع شركة سوميكا للتمويل المحدودة (شركة
تابعة مملوكة بالكامل من قبل سوميتومو كيميكال)
(بصفتها الدائن) ،وتستند كال االتفاقيتين على المعدالت
السائدة في السوق.

2

 5سنوات ابتدا ًء من
2019/٠٥/٠١م

أعضاء مجلس اإلدارة ذو
المصلحة
نورياكي تاكيشيتا ،سيجي
تاكيوتشي،
تاكاشي شيقيموري،

طبيعة المصلحة

ممثلين ألرامكو
السعودية
وسوميتومو كيميكال

إبراهيم قاسم البوعينين ،في مجلس إدارة
وعثمان علي الغامدي،
الشركة.
وسليمان عامر البرقان.

أبرمت الشركة اتفاقية شراء منتجات مكررة مع أرامكو
السعودية ،حيث تقوم بموجبها أرامكو السعودية بالشراء
المسبق لجميع المنتجات المكررة (النافثا المعالجة
وغير المعالجة والبنزين ووقود الطائرات من نوع 1-A
والديزل منخفض الكبريت وزيت الوقود) التي تنتجها
الشركة.

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.

3

 5سنوات ابتدا ًء من
2019/٠٥/٠١م

أبرمت الشركة اتفاقية شراء الكبريت والمنتجات
المكررة مع أرامكو السعودية لبيع الكبريت الصلب.

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.

4

من  3أكتوبر 2018م
حتى انتهاء اتفاقية
التسويق لمرافق التوسع
ذات العالقة بكل منتج

أبرمت الشركة اتفاقية توزيع محلية مع شركة أرامكو
للتجارة والتي قامت الشركة بموجبها بتعيين شركة
أرامكو للتجارة كالموزع المحلي للمنتجات البتروكيماوية.
من حينها ،تم إحالة هذه االتفاقية من شركة أرامكو
للتجارة لشركة أرامكو للكيماويات ،ومن ثم من شركة
أرامكو للكيماويات لشركة سابك.

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.

5

 30عاماً ابتدا ًء من 1
أكتوبر 2008م

أبرمت الشركة اتفاقية توريد لقيم النفط الخام والذي
تم تلخيصها في القسم (.)3-2-4-10

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
عثمان علي الغامدي،
إدارة الشركة.
سليمان عامر البرقان.

6

 20عاماً ابتدا ًء من 1
ديسمبر 2008م

اتفاقية توريد لقيم اإليثان مع أرامكو السعودية لتوريد
متطلبات لقيم اإليثان والذي تم تلخيصها في القسم
(.)1-2-4-10

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
عثمان علي الغامدي،
إدارة الشركة.
سليمان عامر البرقان.

7

 20عاماً ابتدا ًء من 1
ديسمبر 2008م

اتفاقية توريد لقيم البوتان مع أرامكو السعودية لتوريد
متطلبات لقيم البوتان.

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
عبداهلل جابر الفيفي،
إدارة الشركة.
سليمان عامر البرقان.
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الطرف ذو العالقة

أعضاء مجلس اإلدارة ذو
المصلحة

8

 25عاماً من
2008/06/01م

اتفاقية بيع المنتجات البترولية مع أرامكو السعودية
لتزويد زيت الوقود.

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.

9

 20عاماً من
2020/07/01م

اتفاقية توريد الغاز المخصص للمبيعات مع أرامكو
السعودية لتوريد الغاز المخصص للمبيعات.

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.

10

 10أعوام من  30نوفمبر
2018م

اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفثا
الخفيفة مع أرامكو السعودية.

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
عثمان علي الغامدي،
إدارة الشركة.
سليمان عامر البرقان.

11

 10أعوام من
2014/04/01م وقابلة
للتمديد مرتين لمدة 5
سنوات أخرى

اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة األولى
مع سوميتومو كيميكال آسيا (تابع لسوميتومو كيميكال)

سوميتومو كيميكال

12

 10أعوام ابتدا ًء من
تاريخ اإلنتاج التراكمي،
وقابلة للتمديد لمدة 5
سنوات أخرى

اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية
مع سوميتومو كيميكال آسيا (تابع لسوميتومو كيميكال)
ومع شركة أرامكو للتجارة ،شركة سابك ،وأرالنكسيو
(تابعين ألرامكو السعودية)

الرقم

مدة االتفاقية

تنتهي االتفاقية بعد
 5أعوام من تاريخ
السريان*

طبيعة االتفاقية وشروطها

سوميتومو كيميكال
وأرامكو السعودية

نورياكي تاكيشيتا،
سيجي تاكيوتشي،

تاكاشي شيقيموري

نورياكي تاكيشيتا ،سيجي
تاكيوتشي،
تاكاشي شيقيموري،

طبيعة المصلحة

ممثلين لشركة
سوميتومو كيميكال
في مجلس إدارة
الشركة.
ممثلين ألرامكو
السعودية
وسوميتومو كيميكال

إبراهيم قاسم البوعينين ،في مجلس إدارة
وعثمان علي الغامدي،
الشركة.
وسليمان عامر البرقان.

اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفثا
الخفيفة مع سوميتومو كيميكال.

سوميتومو كيميكال

نورياكي تاكيشيتا ،سيجي ممثلين لشركة
سوميتومو كيميكال
تاكيوتشي،
في مجلس إدارة
شيقيموري
تاكاشي
الشركة.

14

ال يوجد مدة محددة
وإنما يتم احتسابها
سنو ًيا

تستقطب الشركة عدد من المواد المطلوبة من قبل
سوميتومو كيميكال وتابعيها إلنتاج وصناعة المنتجات.

سوميتومو كيميكال

نورياكي تاكيشيتا ،سيجي ممثلين لشركة
سوميتومو كيميكال
تاكيوتشي،
في مجلس إدارة
تاكاشي شيقيموري
الشركة.

15

 10أعوام من
2014/04/01م ،وقابلة
للتمديد لمدة  5سنوات
أخرى

اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة األولى
مع سابك

أرامكو السعودية

16

تسهيالت ائتمانية من
غير مدة استحقاق .ويتم
احتساب الفائدة نصف
سنوياً.

بموجب أحكام اتفاقيات التسهيالت االئتمانية ،وافقت
أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال على منح الشركة
تسهيالت محلية لتطوير وتصميم وتشييد مجمع
بترورابغ.

17

إلى 2023/12/20م

أبرمت الشركة بتاريخ 2020/09/ 30م اتفاقية قروض
متجددة مع أرامكو السعودية (بصفتها الدائن) بقيمة
( )500,000,000دوالر أمريكي (1,875,000,000ريال
سعودي)

أرامكو السعودية

18

 99عاماً ،ابتدا ًء من 1
نوفمبر 2005م

اتفاقية إيجار مجمع مصفاة رابغ :إليجار حوالي 11.8
مليون متر مربع لمدة  99عاماً اعتباراً من  1نوفمبر
2005م ،ويجوز تجديدها بعد ذلك لفترات إضافية
متتالية حسب االتفاق .ولمزيد من المعلومات الرجاء
مراجعة القسم (.)1-10-4-10

أرامكو السعودية

19

 30عام من
2006/03/02م

اتفاقية استئجار المحطة البحرية بموجب االتفاقية تم
منح الشركة الحقوق الحصرية من أرامكو السعودية
الستعمال وتشغيل مرافق ميناء رابغ وموقعها لمدة 30
عام من 2006/03/ 2م .للمزيد من التفاصيل الرجاء
مراجعة القسم ( )2-10-4-10أدناه.

أرامكو السعودية

13

* يبدأ السريان عند
وقوع أحداث معينة ،لم
تحصل حتى اآلن.

154

سوميتومو كيميكال
وأرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
عثمان علي الغامدي،
إدارة الشركة.
سليمان عامر البرقان.
نورياكي تاكيشيتا ،سيجي
تاكيوتشي،
تاكاشي شيقيموري،

ممثلين ألرامكو
السعودية
وسوميتومو كيميكال

إبراهيم قاسم البوعينين ،في مجلس إدارة
وعثمان علي الغامدي،
الشركة.
وسليمان عامر البرقان.

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.
إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.
إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
عثمان علي الغامدي،
السعودية في مجلس
إدارة الشركة.
سليمان عامر البرقان.

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية 2022 -
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الطرف ذو العالقة

أعضاء مجلس اإلدارة ذو
المصلحة

20

 25عام من
2014/10/٠١م

اتفاقية استئجار مجمع رابغ فيما يتعلق بإيجار أراضي
والبنية التحتية للمرافق .لمزيد من المعلومات الرجاء
مراجعة القسم (.)3-10-4-10

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
عثمان علي الغامدي،
إدارة الشركة.
سليمان عامر البرقان.

21

 20عام من
2020/07/10م

اتفاقية إيجار وتشغيل وصيانة مرفق قياس ،وتستأجر
الشركة بموجب االتفاق مقياس وخط األنابيب القريبة
أرامكو السعودية
من نقطة توصيل غاز البيع المملوك من قبل أرامكو
السعودية والمشغل من قبل الشركة .لمزيد من التفاصيل
الرجاء مراجعة القسم (.)4-10-4-10

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.

22

اتفاقية دعم فني وتناقل
خبرات يتم تجديدها
سنوياً بمقابل يدفع
سنوياً.

أبرمت الشركة اتفاقيات أرامكو السعودية وتابعيها
تغطي خدمات الدعم التشغيلية واللوجستية المختلفة.
وتتضمن هذه االتفاقيات توفير خدمات الدعم المختلفة
من جانب الشركة مثل الموارد البشرية والتدريب
واالستشارات القانونية والتوظيف والمرافق وتقنية
المعلومات واإلدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل
التسويق ،كما تغطي هذه االتفاقيات الدعم الفني
المستمر المطلوب للعمليات المستمرة والتحسينات
المستمرة مثل المعرفة الفنية بعمليات التكرير وتصنيع
المواد البتروكيماوية التي توفرها أرامكو السعودية على
الترتيب وتسويق الخدمات الفنية والهندسة وأفضل
ممارسات السالمة والتدريب المقدم من أرامكو
السعودية .تدفع الشركة مقابل هذه الخدمات باألسعار
المتفق عليها بين الطرفين والمحددة في كل اتفاقية
للخدمات المقرر تقديمها .لدى أعضاء مجلس اإلدارة
الثالثة المرتبطين بهذه االتفاقية مصالح غير مباشرة
بصفتهم عاملين لدى أرامكو السعودية.

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
عثمان علي الغامدي،
إدارة الشركة.
سليمان عامر البرقان.

23

اتفاقية دعم فني وتناقل
خبرات يتم تجديدها
سنوياً بمقابل يدفع
سنوياً

أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع سوميتومو كيميكال
وتابعيها تغطي خدمات الدعم التشغيلية واللوجستية
المختلفة .وتتضمن هذه االتفاقيات توفير خدمات
الدعم المختلفة إلى الشركة مثل الموارد البشرية
والتدريب واالستشارات القانونية والتوظيف والمرافق
وتقنية المعلومات واإلدارة العامة والدعم الفني ودعم ما
قبل التسويق ،كما تغطي هذه االتفاقيات الدعم الفني
المستمر المطلوب للعمليات المستمرة والتحسينات
المستمرة مثل المعرفة الفنية بعمليات التكرير وتصنيع
سوميتومو كيميكال
المواد البتروكيماوية التي توفرها شركة سوميتومو
كيميكال على الترتيب وتسويق الخدمات الفنية والهندسة
وأفضل ممارسات السالمة والتدريب المقدم من
سوميتومو كيميكال .تدفع الشركة مقابل هذه الخدمات
باألسعار المتفق عليها بين الطرفين والمحددة في كل
اتفاقية للخدمات المقرر تقديمها .لدى أعضاء مجلس
اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه االتفاقية مصالح غير
مباشرة بصفتهم عاملين لدى شركة سوميتومو كيميكال.

24

ابتدا ًء من
2006/06/12م حتى
التاريخ الذي تتوقف
أرامكو السعودية
فيه ا عن كونها من
المساهمين في الشركة.

أبرمت الشركة اتفاقيات إعارة مع أرامكو السعودية
بتاريخ 2006 /06/ 12م .والتي تم تلخيصها في القسم
( )2-6-5من هذه النشرة.

25

ابتدا ًء من
2006/07/01م حتى
أبرمت الشركة اتفاقيات إعارة مع شركة سوميتومو
التاريخ الذي تتوقف فيه
كيميكال بتاريخ 2006/07/ 1م والتي تم تلخيصها في
سوميتومو كيميكال عن
القسم ( )2-6-5من هذه النشرة.
كونها من المساهمين في
الشركة.

26

اتفاقية قروض متجددة مع أرامكو السعودية والتي تم
تلخيصها في األقسام ( )18-3-10و (.)19-3-10

الرقم

مدة االتفاقية

 30سبتمبر 2020م

طبيعة االتفاقية وشروطها
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أرامكو السعودية

أرامكو السعودية

نورياكي تاكيشيتا

تاكاشي شيقيموري

سيجي تاكيوتشي

طبيعة المصلحة

ممثلين لشركة
سوميتومو كيميكال
في مجلس إدارة
الشركة.

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
عثمان علي الغامدي،
السعودية في مجلس
إدارة الشركة.
سليمان عامر البرقان.

نورياكي تاكيشيتا

ممثلين لشركة
سوميتومو كيميكال
في مجلس إدارة
الشركة.

سوميتومو كيميكال

تاكاشي شيقيموري

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.

سيجي تاكيوتشي
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الطرف ذو العالقة

أعضاء مجلس اإلدارة ذو
المصلحة

27

2020/09/30م

اتفاقية قروض متجددة مع أرامكو السعودية ،التي تم
تلخيصها في قسم (.)4-2-10

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.

28

2020/09/30م

اتفاقية قروض متجددة مع شركة سوميكا للتمويل
المحدودة والتي تم تلخيصها في القسم (.)20-3-10

سوميتومو كيميكال

تاكاشي شيقيموري

29

2021/10/٠١م

اتفاقية نقل أصول لنقل مجمع رابغ لتقنيات البالستيك
بين بترورابغ وأرامكو السعودية.

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.

30

2021/10/٠١م

اتفاقية نقل أصول لنقل مجمع رابغ لتقنيات البالستيك
بين بترورابغ وشركة رابغ إلدارة الخدمات الصناعية
التحويلية.

سوميتومو كيميكال

تاكاشي شيقيموري

31

 35عام من
2021/10/٠١م

اتفاقية استئجار أرض مجمع رابغ لتقنيات البالستيك
مع أرامكو السعودية.

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
إدارة الشركة.
سليمان عامر البرقان.

32

2021/11/22م إلى
2028/11/30م

اتفاقية تصريف النافثا الخفيفة لرابغ  2مع أرامكو
السعودية.

أرامكو السعودية

إبراهيم قاسم البوعينين ،ممثلين ألرامكو
السعودية في مجلس
وعثمان علي الغامدي،
وسليمان عامر البرقان .إدارة الشركة.

الرقم

	0-4-2

مدة االتفاقية

طبيعة االتفاقية وشروطها

نورياكي تاكيشيتا

سيجي تاكيوتشي

نورياكي تاكيشيتا

سيجي تاكيوتشي

طبيعة المصلحة

ممثلين لشركة
سوميتومو كيميكال
في مجلس إدارة
الشركة.

ممثلين لشركة
سوميتومو كيميكال
في مجلس إدارة
الشركة.

1االتفاقيات الجوهرية المربمة مع الموردين الخارجيني

ال توجد عقود أو اتفاقيات جوهرية مبرمة مع الموردين تتعلق بأعمال الشركة بخالف االتفاقيات المبرمة مع أرامكو السعودية لتوريد اللقيم واتفاقية
المواد الحافزة.
0-4-2-1

1اتفاقية توريد لقيم اإليثان الخام فيما يتعلق بالمرافق األولية

أبرمت الشركة بتاريخ 2006 /01/ 28م اتفاقية توريد لقيم اإليثان مع أرامكو السعودية ،والتي ت َو ّرد بموجبها أرامكو السعودية إلى الشركة كافة متطلباتها
من لقيم اإليثان (بما ال يتجاوز خمسة وتسعين مليون ( )95،000،000قدم مكعب قياسي في اليوم الواحد من لقيم اإليثان ،مع مراعاة سياسات اإلنتاج
الخاصة بالمملكة) لالستخدام الحصري في مجمع بترورابغ.
تبلغ مدة االتفاقية عشرين ( )20عاماً ابتدا ًء من  1ديسمبر 2008م ،ويتم تحديد السعر الذي تلتزم الشركة بدفعه ألرامكو السعودية مقابل لقيم اإليثان
المقدم بموجب هذه االتفاقية بنا ًء على السعر السائد الذي تطبقه أرامكو السعودية عاد ًة على العمالء من القطاع الصناعي في المملكة.
يجب على الشركة دفع الفاتورة بشأن أي شهر تسليم في موعد ال يتجاوز خمسة وأربعون ( )45يوماً بعد نهاية الشهر الذي تم فيه التسليم .كما يُفرض
على أي مبلغ مستحق غير مدفوع من جانب الشركة فائدة تُحتسب من تاريخ استحقاق هذا المبلغ حتى تاريخ سداده الفعلي بمعدل يساوي سعر الفائدة
بين مصارف لندن (الاليبور) مضا ًفا إليه نسبة .%1
	0-4-2-2

1اتفاقية توريد لقيم اإليثان فيما يتعلق بمرافق التوسع

أبرمت الشركة بتاريخ 2015/03/ 16م اتفاقية توريد لقيم اإليثان مع أرامكو السعودية ،تقدم أرامكو السعودية بموجبها إلى الشركة كافة متطلباتها من
لقيم اإليثان (بما ال يتجاوز ثالثين مليون ( )30,000,000قدم مكعب قياسي في اليوم الواحد من مواد خام اإليثان ،مع مراعاة سياسات اإلنتاج الخاصة
بالمملكة) لالستخدام الحصري في مجمع بترورابغ.
تبلغ مدة االتفاقية عشرين ( )20عاماً ابتدا ًء من التاريخ المحدد في اإلشعار المقدم إلى أرامكو السعودية والذي ينص على جهوزية مرافق التوسع إلجراءات
لقيم إليثان المقدم بموجب هذه االتفاقية .وويتم تحديد السعر الذي تلتزم الشركة بدفعه ألرامكو السعودية مقابل لقيم اإليثان المقدم بموجب هذه
االتفاقيةبنا ًء على السعر السائد الذي تطبقه في العادة أرامكو السعودية عاد ًة على العمالء من القطاع الصناعي في المملكة.
يجب على الشركة دفع الفاتورة بشأن أي شهر تسليم في موعد ال يتجاوز خمسة وأربعون ( )45يوماً بعد نهاية الشهر الذي تم فيه التسليم .كما يُفرض
على أي مبلغ مستحق غير مدفوع من جانب الشركة فائدة تُحتسب من تاريخ استحقاق هذا المبلغ حتى تاريخ سداده الفعلي بمعدل يساوي سعر الفائدة
بين مصارف لندن (الاليبور)مضا ًفا إليه نسبة .%1
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	1 0-4-2-3اتفاقية توريد لقيم النفط الخام

أبرمت الشركة بتاريخ 2006/01/ 28م اتفاقية توريد لقيم النفط الخام مع أرامكو السعودية والتي ت َو ّرد بموجبها أرامكو السعودية إلى الشركة كافة
متطلباتها من النفط الخام (بما ال يتجاوز  400,000برميل من النفط الخام يومياً لالستخدام الحصري في مجمع بترورابغ) على أن يكون من النفط الخام
العربي الخفيف ،مع مراعاة أن التزامات أرامكو السعودية بتوريد هذا النوع من النفط الخام تخضع إلى األنظمة السارية ومدى توافره وسياسات المملكة
اإلنتاجية .كما يتعين على أرامكو السعودية منح األفضلية (وليس األولوية المطلقة) للشركة على العمالء التجاريين غير التابعين ألرامكو السعودية وأن
تراعي معاملة الشركة على قدم المساواة مع جميع مصافي المشاريع المشتركة األخرى التابعة ألرامكو السعودية.
كما تنص االتفاقية على أنه يجوز ألرامكو السعودية عرض توريد نفط خام بديل للشركة (أي نوع بديل للنفط العربي الخفيف) ،شريطة إبالغها الشركة قبل
خمسة وأربعين ( )45يوماً على األقل من تاريخ توريد النفط الخام البديل .وتحتفظ الشركة بحق طلب عينات من لقيم النفط الخام البديل لتحليله واختباره.
إضافة إلى ما سبق ،يجوز للشركة أن تطلب من أرامكو السعودية تزويدها بأنواع بديلة من النفط الخام ،ويجوز ألرامكو السعودية وفق تقديرها المطلق
تقديم هذه األنواع البديلة بموجب شروط اتفاقية توريد لقيم النفط الخام.
تبلغ مدة االتفاقية ثالثين ( )30عاماً ابتدا ًء من  1أكتوبر  2008م .ويتم حساب السعر المقرر على الشركة سداده إلى أرامكو السعودية مقابل النفط الخام
الذي تورده بموجب هذه االتفاقية بنا ًء على تسعير العديد من صناع السوق المتنوعين بشكل يعكس عدة أمور من بينها سعر المنتجات المكررة وسوق
المنتجات المكررة المقرر تصنيعها من النفط الخام.
يجب على الشركة دفع الفاتورة بشأن أي شهر تسليم في موعد ال يتجاوز خمسة وسبعون ( )75يوماً بعد نهاية الشهر الذي تم فيه التسليم .كما يُفرض
على أي مبلغ مستحق غير مدفوع من جانب الشركة فائدة تُحتسب من تاريخ استحقاق هذا المبلغ حتى تاريخ سداده الفعلي بمعدل يساوي سعر الفائدة
بين مصارف لندن (الاليبور) مضا ًفا إليه نسبة .%1
	0-4-2-4

1اتفاقية توريد لقيم خام البيوتان

أبرمت الشركة بتاريخ 2006 /01/ 28م اتفاقية توريد لقيم البيوتان مع أرامكو السعودية ،والتي ت َو ّرد بموجبها أرامكو السعودية إلى الشركة كافة متطلباتها
من لقيم البيوتان (بما ال يتجاوز  12,000برميل من لقيم البيوتان يومياً ،مع مراعاة سياسات اإلنتاج الخاصة بالمملكة) الستخدامه فقط في مجمع بترورابغ.
وتبلغ مدة االتفاقية عشرين ( )20عاماً ابتدا ًء من  1ديسمبر 2008م .ويكون السعر الذي تلتزم الشركة بدفعه إلى أرامكو السعودية هو السعر المطبق من
قبل أرامكو السعودية على عمالئها في القطاع الصناعي بالمملكة.
يجب على الشركة دفع الفاتورة بشأن أي شهر تسليم في موعد ال يتجاوز خمسة وأربعون ( )45يوماً بعد نهاية الشهر الذي تم فيه التسليم .كما يُفرض
على أي مبلغ مستحق غير مدفوع من جانب الشركة فائدة تُحتسب من تاريخ استحقاق هذا المبلغ حتى تاريخ سداده الفعلي بمعدل يساوي سعر الفائدة
بين مصارف لندن (الاليبور) مضا ًفا إليه نسبة .%1
	1 0-4-2-5اتفاقية بيع المنتجات البرتولية

أبرمت الشركة بتاريخ 2006/07/٠٣م اتفاقية بيع المنتجات البترولية مع أرامكو السعودية لتزويد الشركة باحتياجاتها من زيت الوقود شهرياً وبحد أقصى
 32مليون برميل يومياً والذي ستقوم الشركة بتزويده لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء الستخدامه كوقود لبعض مرافق الشركة .ويكون سعر الشراء
هو السعر السائد الذي تطبقه في العادة أرامكو السعودية عاد ًة على العمالء من القطاع الصناعي في المملكة .مدة االتفاقية  25عام تبدأ من تاريخ
2008/06/01م.
	0-4-2-6

1اتفاقية توريد زيت الوقود

أبرمت الشركة بتاريخ 2015/03/16م اتفاقية توريد زيت الوقود مع أرامكو السعودية لتزويد الشركة باحتياجاتها من زيت الوقود شهرياً وبحد أقصى
 20مليون برميل يومياً والذي ستقوم الشركة بتزويده لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء الستخدامه كوقود لبعض مرافق الشركة .ويكون سعر الشراء
هو السعر السائد الذي تطبقه في العادة أرامكو السعودية عاد ًة على العمالء من القطاع الصناعي في المملكة .مدة االتفاقية  25عام تبدأ من تاريخ
2018/06/01م.
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	1 0-4-2-7اتفاقية توريد الغاز المخصص للمبيعات

أبرمت الشركة بتاريخ 2020/07/٠١م اتفاقية توريد الغاز المخصص للمبيعات مع أرامكو السعودية لتوريد الغاز المخصص للمبيعات للشركة بحد أقصى
 50مليون قدم مكعب قياسي .الغاز المخصص للمبيعات يستعمل بشكل حصري للقيم والوقود .ويكون سعر الشراء هو السعر السائد الذي تطبقه في
العادة أرامكو السعودية عاد ًة على العمالء من القطاع الصناعي في المملكة .مدة االتفاقية  25عام تبدأ من 2020/07/٠١م.
	1 0-4-2-8اتفاقية توريد المواد الحافزة

أبرمت الشركة (بصفتها المشتري) بتاريخ 2019/07/31م اتفاقية توريد المواد الحافزة ،لمواد حافزة معينة مع سوميتومو كيميكال (بصفتها البائع).
وبموجب أحكام االتفاقية اتفق الطرفان على شراء الشركة لمواد حافزة معينة من سوميتومو كيميكال .مدة االتفاقية  10أعوام تبدأ من 2019/08/٠١م
وقابلة للتمديد لمدة  5سنوات أخرى.
	0-4-2-9

1اتفاقية توريد المواد الحافزة

أبرمت الشركة (بصفتها المشتري) بتاريخ 2019/07/31م اتفاقية توريد المواد الحافزة مع البائع .وبموجب أحكام االتفاقية اتفق الطرفان على شراء
الشركة لمواد حافزة معينة من البائع .مدة االتفاقية  5أعوام تبدأ من 2019/08/٠١م وقابلة للتمديد لمدة  3سنوات أخرى.
	1 0-4-2-10اتفاقية توريد المواد الحافزة

أبرمت الشركة (بصفتها المشتري) بتاريخ 2019/07/٠٣م اتفاقية توريد المواد الحافزة مع سوميتومو كيميكال (بصفتها البائع) .وبموجب أحكام االتفاقية
اتفق الطرفان على شراء الشركة لمواد حافزة معينة من سوميتومو كيميكال .مدة االتفاقية  5أعوام من 2019 /08/٠١م وقابلة للتمديد لمدة  3سنوات
أخرى.
1 0-4-2-11اتفاقية إيجار المواد الحافزة

بموجب اتفاقية إيجار المواد الحافزة النافذة بتاريخ  13أكتوبر 2015م ،تستأجر الشركة عدد من المواد الحافزة الستخدامها في مرافقها .مدة العقد 10
أعوام قابلة للتمديد باتفاق الطرفين إال في حال إنهاء االتفاقية وف ًقا ألحكامها.
	1 0-4-3اتفاقيات الرشاء والتسويق وترصيف للمنتجات المكررة

تجدر اإلشارة بأن أرامكو السعودية هي المتعهد الحصري بتصريف وتسويق منتجات الشركة المكررة.
0-4-3-1

1اتفاقية ترصيف المنتجات المكررة للمرحلة األوىل

أبرمت الشركة بتاريخ 2019/06/13م اتفاقية تصريف المنتجات المكررة للمرحلة األولى مع أرامكو السعودية بصفتها المشتري لبعض المنتجات المكررة
في المجمع حسبما ورد في االتفاقية .مدة االتفاقية  5أعوام من 2019/05/٠١م وقابلة للتمديد لمدة  5سنوات أخرى.
	1 0-4-3-2اتفاقية توزيع وترصيف المنتجات المكررة والكربيت

أبرمت الشركة بتاريخ 2019/06/13م اتفاقية توزيع وتسويق للمنتجات المكررة والكبريت مع أرامكو السعودية بصفتها مس ّو ًقا عالم ًيا لبعض المنتجات
المكررة المنتجة في المجمع حسبما ورد في االتفاقية .مدة االتفاقية  5أعوام من 2019/05/٠١م وقابلة للتمديد لمدة  5سنوات أخرى.
	1 0-4-3-3اتفاقية ترصيف النفثا الخفيفة

أبرمت الشركة بتاريخ  22نوفمبر 2021م (بصفتها البائع) اتفاقية تصريف النفثا الخفيفة ،مع أرامكو السعودية (بصفتها المشتري) .تسري االتفاقية حتى
تاريخ  30نوفمبر 2028م وقابلة للتمديد لمدة  5سنوات أخرى .يخضع بيع النفثا الخفيفة ألحكام هذه االتفاقية واألنظمة المعمول بها.
	1 0-4-3-4اتفاقية رابغ  2لتوزيع وترصيف المنتجات المكررة

أبرمت الشركة تاريخ 2015/03/ 16م (البائع) اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي والمسال والنفثا الخفيفة ب ،مع أرامكو السعودية (المشتري) بصيغتها
المعدلة في تاريخ  22نوفمبر  ،2021ولم تعد تنطبق أحكام االتفاقية األساسية على بيع النفثا الخفيفة من قبل أرامكو السعودية على الشركة.
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	0-4-4

1اتفاقيات التوزيع والترصيف لمنتجات برتورابغ البرتوكيماوية

ألرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال (من خالل تابعيهما) الحق الحصري في تسويق منتجات الشركة البتروكيماوية .وفيما عدا اتفاقيات الشراء
والتسويق المبرمة مع هؤالء األطراف ،وال يوجد للشركة أي اتفاقيات شراء أو تسويق أو تعهد بالشراء.
الجدول الموضح أدناه يبين الهيكل الحالي للمنتجات البتروكيماوية الخاضعة لترتيبات التسويق.
المادة البتروكيماوية

#

المسوق
منتجات املرحلة األولى (املرافق األولية)

1

البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة

2

البولي إيثيلين سهل المعالجة

3

أكسيد البروبيلين

4

البولي بروبيلين

5

البولي إيثيلين عالي الكثافة

6

المونو إيثيلين غليكول

7

الباراكسيلين

8

البنزين

9

الفينول

10

األسيتون

11

البولي إيثيلين منخفض الكثافة

12

النايلون 6

13

إثينيل فينيل األستات

14

مطاط إيثيلين البروبيلين

15

أوليفينات البالستيك الحراري

16

ميثيل ميثاكريالت

17

البولي ميثيل ميثاكريالت

18

اتفاقية التوزيع المحلي

•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
• سوميتومو كيميكال آسيا*

•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك*

منتجات املرحلة الثانية (مرافق التوسع)
•شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية
•سوميتومو كيميكال آسيا

•شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية
•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك

•أرالنكسيو
•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
•سابك

•سوميتومو كيميكال آسيا
منتجات املرحلة األولى والثانية ( املرافق األولية والتوسعة)
سابك

* تخضع هذه االتفاقيات لترتيبات مقايضة مؤقتة حيث تنتقل حقوق والتزامات رفع وتسويق سوميتومو كيميكال آسيا للمونوإيثيلين جليكول لشركة سابك ،وحقوق والتزامات شركة سابك برفع
وتسويق أكسيد البروبيلين لسوميتومو كيميكال آسيا.
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0-4-4-1

1اتفاقيات تسويق المنتجات البرتوكيماوية للمرحلة األوىل

أبرمت الشركة اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة األولى مع أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال آسيا بصفتهم الجهات المسوقة عالمياً

للمرحلة األولى من البتروكيماويات المنتجة من المجمع بتاريخ 2006/03/11م (والمعدلة بتاريخ 2014/04/٠١م) .واالتفاقية المبرمة مع أرامكو السعودية
تم تعديها في تاريخ 2017/03/28م و2020/02/11م وفي تاريخ 2021/10/٠١م تم نقل االتفاقية لعدد من تابعي أرامكو السعودية .الجدول المرفق أدناه
يبين قائمة الشركة اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيماوية.
اتفاقيات توزيع وتصريف المنتجات البتروكيماوية للمرحلة األولى  -اتفاقيات التسويق مع أرامكو السعودية
الرقم

تاريخ أخر تعديل /تنازل

االتفاقية

املسوق احلالي*

1

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق البولي إيثيلين سهل المعالجة بين الشركة (البائع) وأرامكو السعودية
(المسوق) بتاريخ 2006/03/ 11م

تم التنازل بتاريخ 5
أكتوبر 2021م

تم التنازل عن االتفاقية
لسابك

2

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق البولي إيثيلين عالي الكثافة المعالجة بين الشركة (البائع) وأرامكو
السعودية (المسوق) بتاريخ 2006/03/ 11م

تم التنازل بتاريخ 5
أكتوبر 2021م

تم التنازل عن االتفاقية
لسابك

3

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة بين الشركة (البائع) وأرامكو
السعودية (المسوق) بتاريخ 2006/03/ 11م

تم التنازل بتاريخ 5
أكتوبر 2021م

تم التنازل عن االتفاقية
لسابك

4

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق المونو إيثيلين غليكول بين الشركة (البائع) وأرامكو السعودية
(المسوق) بتاريخ 2006/03/ 11م**

تم التنازل بتاريخ 5
أكتوبر 2021م

تم التنازل عن االتفاقية
لسابك

5

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق البولي بروبيلين بين الشركة (البائع) وأرامكو السعودية (المسوق)
بتاريخ 2006/03/ 11م

تم التنازل بتاريخ 5
أكتوبر 2021م

تم التنازل عن االتفاقية
لسابك

6

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق أكسيد البروبيلين بين الشركة (البائع) وأرامكو السعودية (المسوق)
بتاريخ 2006/03/ 11م**

تم التنازل بتاريخ 5
أكتوبر 2021م

تم التنازل عن االتفاقية
لسابك

* أرامكو السعودية تضمن التزامات سابك.

** تخضع هذه االتفاقيات لترتيبات مقايضة مؤقتة حيث تنتقل حقوق والتزامات رفع وتسويق سوميتومو كيميكال آسيا للمونوإيثيلين جليكول لشركة سابك ،وحقوق والتزامات شركة سابك برفع
وتسويق أكسيد البروبيلين لسوميتومو كيميكال آسيا*.

اتفاقيات توزيع وتصريف المنتجات البتروكيماوية للمرحلة األولى  -اتفاقيات التسويق مع سوميتومو كيميكال
الرقم

تاريخ أخر تعديل /تنازل

االتفاقية

املسوق احلالي*

1

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق البولي إيثيلين سهل المعالجة بين الشركة (البائع) وسوميتومو
كيميكال آسيا (المسوق) بتاريخ 2006/03/ 11م

2014/04/٠١م

سوميتومو كيميكال آسيا

2

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق البولي إيثيلين عالي الكثافة المعالجة بين الشركة (البائع)
وسوميتومو كيميكال آسيا (المسوق) بتاريخ 2006/03/ 11م

2014/04/٠١م

سوميتومو كيميكال آسيا

3

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة بين الشركة (البائع)
وسوميتومو كيميكال آسيا (المسوق) بتاريخ 2006/03/ 11م

2014/04/٠١م

سوميتومو كيميكال آسيا

4

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق المونو إيثيلين غليكول بين الشركة (البائع) وسوميتومو كيميكال
آسيا (المسوق) بتاريخ 2006/03/ 11م**

2014/04/٠١م

سوميتومو كيميكال آسيا

5

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق البولي بروبيلين بين الشركة (البائع) وسوميتومو كيميكال آسيا
(المسوق) بتاريخ 2006/03/ 11م

2014/04/٠١م

سوميتومو كيميكال آسيا

6

اتفاقية أرامكو السعودية لتسويق أكسيد البروبيلين بين الشركة (البائع) وسوميتومو كيميكال آسيا
(المسوق) بتاريخ 2006/03/ 11م**

2014/04/٠١م

سوميتومو كيميكال آسيا

* سوميتومو كيميكال تضمن التزامات سوميتومو كيميكال آسيا.

** تخضع هذه االتفاقيات لترتيبات مقايضة مؤقتة حيث تنتقل حقوق والتزامات رفع وتسويق سوميتومو كيميكال آسيا للمونوإيثيلين جليكول لشركة سابك ،وحقوق والتزامات شركة سابك برفع
وتسويق أكسيد البروبيلين لسوميتومو كيميكال آسيا.

االتفاقيات تسري لمدة  10أعوام من تاريخ 2014/04/٠١م ،وقابلة للتمديد لمدة  5سنوات أخرى متتالية.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشروط واألحكام الواردة في اتفاقيات تسويق المرافق األولية األخرى المبرمة بين شركة أرامكو للتجارة وجميع اتفاقيات تسويق
ً
شروطا وأحكا ًما مماثلة إلى حد كبير لتلك الواردة في اتفاقية تسويق البولي بروبيلين
المرافق األولية المبرمة بين سوميتومو كيميكال آسيا والشركة تحتوي
الموضحة أدناه.
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	0-4-4-2

1اتفاقيات تسويق البويل بروبيلني (المرافق األولية)

اتفاقيات تسويق البولي بروبيلين هي اتفاقيات مبرمة بين الشركة (البائع) )1( :مع شركة سابك (المسوق) (متنازل عنه) ،و( )2مع سوميتومو كيميكال
آسيا (المسوق).
وبموجب هذه الترتيبات ،يكون لشركة سابك وسوميتومو كيميكال آسيا الحق الحصري في شحن المنتج والتسويق له في جميع المناطق باستثناء المنطقة
التي تقع فيها الشركة باإلضافة إلى تقديم شركة أرامكو للتجارة بعض الخدمات الفنية لدعم األعمال التسويقية للمنتج على نفقتها.
تبلغ مدة كل اتفاقية تسويق للمرافق األولية عشر ( )10سنوات تبدأ من  2014/04/٠١م ،ويتم تمديدها تلقائياً لفترتين متتاليتين مدة كل منها خمسة ()5
سنوات بعد إجراء نقاشات بحسن النية تبدأ قبل تاريخ انتهاء المدة األولية بسنتين ( )2من السنوات التعاقدية.
وتدفع شركة سابك وسوميتومو كيميكال آسيا للشركة سعر البيع للطن المتفق عليه مع العميل النهائي مخصوماً منه رسوم التسويق.
	1 0-4-4-3اتفاقيات تسويق المنتجات البرتوكيماوية للمرحلة الثانية (مرافق التوسعة)

أبرمت الشركة بتاريخ 2016/03/ 16م ،عدد من اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية (توسعة المرافق) مع أرامكو السعودية
وسوميتومو كيميكال آسيا «المسوقين» عالمياً يتم انتاجها من قبل المجمع .االتفاقيات المبرمة مع أرامكو السعودية تم التنازل عنها في تاريخ  5أكتوبر
 ،2021لعدد من تابعيها .يبين الجدول أدناه قائمة االتفاقيات المبرمة بتسويق المنتجات البتروكيماوية.
اتفاقيات توزيع وتصريف منتجات بتروكيماوية للمرحلة الثانية (توسعة المرافق)
الرقم

تاريخ آخر تعديل /تنازل

االتفاقية

1

اتفاقية تسويق األسيتون بين الشركة بصفتها البائع وأرامكو السعودية
سوميتومو كيميكال آسيا بصفتهما المسوقين

2021/10/٠٥م

2

اتفاقية تسويق البنزين بين الشركة بصفتها البائع وأرامكو السعودية
وسوميتومو كيميكال آسيا بصفتهما المسوقين.

2021/10/٠٥م

3

اتفاقية تسويق مطاط إيثيلين البروبيلين بتاريخ 2015/03/16م بين الشركة
بصفتها البائع وأرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال آسيا بصفتهما
المسوقين

2021/10/٠٥م

4

اتفاقية تسويق اإلثينيل فينيل األستات بتاريخ 2015/03/16م بين الشركة
بصفتها البائع وأرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال آسيا بصفتهما
المسوقين

2021/10/٠٥م

5

اتفاقية تسويق البولي إيثيلين منخفض الكثافة بتاريخ 2015/03/16م
بين الشركة بصفتها البائع وأرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال آسيا
بصفتهما المسوقين

2021/10/٠٥م

6

اتفاقية تسويق ميثيل الميثاكريالت منخفض الكثافة بتاريخ 2015/03/ 16م
بين الشركة بصفتها البائع وأرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال آسيا
بصفتهما المسوقين

2021/10/٠٥م

7

اتفاقية تسويق النايلون 6منخفض الكثافة بتاريخ 2015/03/ 16م بين
الشركة بصفتها البائع وأرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال آسيا
بصفتهما المسوق

2021/10/٠٥م

8

اتفاقية تسويق الباراكسيلين منخفض الكثافة بتاريخ 2015/03/ 16م
بين الشركة بصفتها البائع وأرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال آسيا
بصفتهما المسوقين

2021/10/٠٥م

9

اتفاقية تسويق الفينول منخفض الكثافة بتاريخ 2015/03/ 16م بين
الشركة بصفتها البائع وأرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال آسيا
بصفتهما المسوقين

2021/10/٠٥م

10

اتفاقية تسويق البولي ميثيل ميثاكريالت منخفض الكثافة بتاريخ 16
2015/03/م بين الشركة بصفتها البائع وأرامكو السعودية وسوميتومو
كيميكال آسيا بصفتهما المسوقين

2021/10/٠٥م

11

اتفاقية تسويق أوليفينات البالستيك الحراري منخفض الكثافة بتاريخ 16
2015/03/م بين الشركة بصفتها البائع وأرامكو السعودية وسوميتومو
كيميكال آسيا بصفتهما المسوقين

2021/10/٠٥م

املسوق احلالي
سوميتومو كيميكال آسيا
وسابك

سوميتومو كيميكال آسيا
و شركة أرامكو للتجارة

سوميتومو كيميكال آسيا
وأرالنكسيو

سوميتومو كيميكال آسيا
وسابك

سوميتومو كيميكال آسيا وشركة وسابك
سوميتومو كيميكال آسيا
وسابك

سوميتومو كيميكال آسيا
وسابك

سوميتومو كيميكال آسيا
و شركة أرامكو للتجارة

سوميتومو كيميكال آسيا
وسابك

سوميتومو كيميكال آسيا
وسابك

سوميتومو كيميكال آسيا
وسابك

* أرامكو السعودية تضمن التزامات شركة سابك وشركة أرامكو للتجارة وأرالنكسيو ،وتضمن سوميتومو كيميكال التزامات سوميتومو كيميكال آسيا.
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تسري االتفاقيات لمدة  10أعوام تبدأ من تاريخ اإلنتاج التراكمي ،وقابلة للتمديد لمدة  5سنوات أخرى متتالية.
ً
شروطا وأحكا ًما مماثلة إلى حد كبير لتلك الواردة في اتفاقية تسويق
وتجدر اإلشارة إلى أن الشروط واألحكام الواردة في اتفاقيات تسويق توسعة تتضمن
الباراكسيلين الموضحة أدناه.
	0-4-4-4

1اتفاقية تسويق الباراكسيلني لمرافق التوسع

تم إبرام اتفاقية تسويق الباراكسلين بين الشركة بصفتها البائع وشركة أرامكو للتجارة (متنازل لها) وسوميتومو كيميكال آسيا بصفتهما المسوقين.
وبموجب هذه االتفاقية ،يكون لشركة أرامكو للتجارة وسوميتومو كيميكال آسيا الحق الحصري في شحن الكميات المخصصة لهما من المنتج والتسويق
لها في جميع المناطق باستثناء المنطقة التي تقع فيها الشركة.
تبلغ مدة أي اتفاقية تسويق لمرافق التوسع عشر ( )10سنوات من تاريخ اإلنتاج التراكمي ،وهو التاريخ الذي ينتج فيه مجمع بترورابغ كمية معينة من المنتج
بما يتوافق مع المواصفات وذلك فيما يتعلق الباراكسيلين وتنطبق األرقام ذات الصلة باتفاقيات التسويق األخرى.
	1 0-4-5اتفاقية التوزيع المحيل

أبرمت الشركة بتاريخ  3أكتوبر 2018م اتفاقية التوزيع المحلي مع شركة أرامكو للتجارة (بصفتها الموزع المحلي) .ووفقاً ألحكام االتفاقية تُو ّرد الشركة
بعض المواد البتروكيماوية للموزع لبيعها وتوزيعها داخل المملكة .وجدي ٌر بالذكر أن التزامات كل طرف بالتوريد والتوزيع فيما يخص منتج معين تنتهي
بموجب انتهاء مدة اتفاقية التسويق ذات العالقة أو إنهائها .وتم التنازل عن هذا االتفاقية لسابك بتاريخ  5أكتوبر 2021م.
	0-4-6

1اتفاقية تحويل المياه والطاقة

يتلقى مجمع بترورابغ المياه والبخار والطاقة من مشروع رابغ المستقل إلنتاج المياه والكهرباء والبخار ،وذلك بموجب اتفاقية تحويل الطاقة والمياه .ويُقدم
جزء من العوائد المحصلة لمشروع رابغ إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء على سبيل اإلقراض لتمويل أعمال تشييد مشروع رابغ المستقل إلنتاج
المياه والكهرباء والبخار.
إن اتفاقية تحويل الطاقة والمياه هي عبارة عن ترتيبات الرسوم التي يتم بموجبها توفير مياه البحر وزيت الوقود الثقيل من قبل الشركة دون أي تكاليف
لقاء توفير التسهيالت المطلوبة من قبل شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء.
تبلغ مدة اتفاقية تحويل الطاقة والمياه خمسة وعشرين ( )25سنة من تاريخ التشغيل التجاري المحدد لمرافق التوسع مع إمكانية تمديدها لخمس ()5
سنوات إضافية .وأكدت الشركة أن تاريخ التشغيل التجاري لتوسع المرافق تم تحقيقه في تاريخ 2018 /08/ 10م.
	1 0-4-7اتفاقيات الخدمات

أبرمت الشركة عدد من اتفاقيات الخدمات مع المساهمين المؤسسين وتابعيهم وشركائهم فيما يخص عدد من الخدمات اللوجستية والتشغيلية .تغطي
هذه االتفاقيات تقديم الشركة للخدمات وتلقيها والتي تشمل خدمات الموارد البشرية والتدريب واالستقطاب والخدمات القانونية وخدمات المرافق
وتقنية المعلومات واإلدارة العامة والخدمات الفنية وخدمات ما قبل التسويق .كما تشمل هذه االتفاقيات الدعم الفني المستمر الذي تحتاجه الشركة
لعملياتها المستمرة والمقدم من قبل أرامكو السعودية والتحسينات المستمرة المقدمة من قبل سوميتومو كيميكال وخدمات التسويق الفنية والهندسة
وأفضل ممارسات السالمة والتدريب المقدم من قبل المساهمين المؤسسين .تدفع الشركة مقابل لهذه الخدمات حسبما تم االتفاق عليها في كل اتفاقية.
	1 0-4-8التقنية والرتخيص

أبرمت الشركة اتفاقيات مع مرخصي تقنيات مختارين تقوم بموجبها بترخيص التقنيات ذات الصلة الستخدامها في وحدات المعالجة والتي تشكل جزءاً

من مشاريع الشركة .وباإلضافة إلى اتفاقيات نقل التقنيات واتفاقيات التراخيص المبرمة مع شركة سوميتومو كيميكال ،أبرمت الشركة اتفاقيات نقل
تقنيات واتفاقيات ترخيص مع أطراف خارجية من مرخصي تقنيات حددهم المساهمون المؤسسون على أنهم من مطوري وموردي التقنيات ذات الصلة
بغرض تنفيذ مشاريع الشركة .وتتضمن كل من اتفاقيات نقل التقنيات واتفاقيات التراخيص المبرمة من قبل الشركة أحكام وشروط متشابهة فيما بينها.
	0-4-9

1اتفاقيات برامج وتقنية المعلومات

أبرمت الشركة عدد من االتفاقيات فيما يتعلق بتقديم خدمات تقنية المعلومات وصيانة األجهزة االلكترونية وبرامجها المستخدمة من قبل الشركة في
أنشطتها التشغيلية والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر خدمات ترابط وصيانة الحواسيب وخدمات دعم البرامج والبينة التحتية للتكنولوجيا وغيرها.
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	0-4-10
0-4-10-1

1عقود اإليجار
1اتفاقية إيجار أرايض مجمع برتورابغ

أبرمت الشركة في تاريخ  1نوفمبر 2005م اتفاقية إيجار أراضي مجمع بترورابغ مع أرامكو السعودية ،وتم تعديل االتفاقية في تاريخ 2015/03/16م،
حيث منحت أرامكو السعودية بموجبها الشركة حقوق الحصرية الستخدام وشغل الموقع الذي يقع فيه مشروع مجمع رابغ المرحلة األولى والثانية وحقوق
غير حصرية الستخدام وشغل بعض المرافق ذات العالقة مثل ممر خط األنابيب .وتبلغ مدة االتفاقية تسعة وتسعين ( )99سنة تبدأ من تاريخ  1نوفمبر
2005م مع إمكانية تمديدها باتفاق كال الطرفين.
وتدفع الشركة ألرامكو السعودية مبلغ إيجار قدره  0.54دوالر أمريكي للمتر سنوياً ،ويصبح ذلك المبلغ مستحق الدفع بشكل مقدم في تاريخ  1يناير من
كل عام أو قبله .كما توافق كل من الشركة وأرامكو السعودية على تعديل مبلغ اإليجار لالمتثال لألنظمة السارية أو المعدالت الصناعية المعمول بها في
المدن الصناعية في الجبيل وينبع في المملكة.
وعند انتهاء مدة االتفاقية أو إنهائه بشكل مبكر بسبب إخالل الشركة الناتج عن أسباب مع ّينة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،تصفية الشركة
أو التخلي عن المشروع أو في حال عدم دفع قيمة اإليجار ،أو في حال اإلنهاء بسبب قوة قاهرة ،فيجب على الشركة إخالء وتسليم األرض ألرامكو
السعودية .للمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة باالتفاقية الرجاء مراجعة القسم («( )14-1-2المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار وعدم تملك
الشركة لألراضي التي تقع عليها مرافقها»)
	1 0-4-10-2اتفاقية إيجار المحطة البحرية

أبرمت الشركة بتاريخ 2006/03/ 2م اتفاقية إيجار مع أرامكو السعودية من أجل استخدام موقع المحطة ومرافقها المملوكة من قبل أرامكو السعودية
وتقع على مقربة من مجمع بترورابغ .بموجب هذه االتفاقية ،تستخدم الشركة موقع المحطة ومرافقها الستقبال السفن وتحميلها وتفريغها وإرسالها وف ًقا
لحقوق حصرية مع ّينة ممنوحة للشركة من قبل أرامكو السعودية .تبلغ مدة االتفاقية  30عام تبدأ من تاريخ 2006/03/٠٢م.
وتدفع الشركة ألرامكو السعودية مبلغ إيجار قدره  0.27دوالر أمريكي للمتر سنوياً مقابل استخدام موقع المحطة ،ومبلغ إيجار قدره  5,100,000دوالر
أمريكي سنوياً مقابل استخدام مرافق المحطة .كما يجوز تعديل مبلغ اإليجار من وقت آلخر لالمتثال لألنظمة السارية أو المعدالت الصناعية المعمول بها
في المدن الصناعية في الجبيل وينبع في بالمملكة ،بشرط أال يحدث أي تعديل من هذا القبيل إال بالتزامن مع تعديل مبلغ اإليجار المستحق على الشركة
ألرامكو السعودية فيما يتعلق بموقع مجمع بترورابغ بموجب اتفاقية إيجار أراضي مجمع بترورابغ للتكرير والمشار إليها في القسم ( )1-10-4-10أعاله.
وعند انتهاء مدة االتفاقية أو إنهائها بشكل مبكر بسبب إخالل الشركة الناتج عن أسباب مع ّينة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،تصفية الشركة
أو التخلي عن المشروع أو في حال عدم دفع قيمة اإليجار ،أو في حال اإلنهاء بسبب قوة قاهرة ،فيجب على الشركة إخالء وتسليم األرض ألرامكو
السعودية .للمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة باالتفاقية الرجاء مراجعة القسم («( )14-1-2المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار وعدم تملك
الشركة لألراضي التي تقع عليها مرافقها»)
	1 0-4-10-3اتفاقية مجمع رابغ السكين

أبرمت الشركة في تاريخ  1أكتوبر 2008م اتفاقية إيجار أراضي مع أرامكو السعودية وتم تعديل هذه االتفاقية بتاريخ  1أكتوبر 2014م ،وذلك فيما يخص
اتفاقيات إيجار األراضي والبنية التحتية لمجمع رابغ السكني .وبموجب االتفاقية تقوم الشركة باستئجار األراضي باإلضافة إلى تمويل تأجيري فيما يخص
المرافق القائمة على األراضي .تبلغ مدة االتفاقية  25عام من تاريخ  1أكتوبر 2014م.
تدفع الشركة مبلغ إيجار يساوي ( )9,253,570دوالر أمريكي سنوياً ،وهو ما يتمثل في مبلغ ( )4,410,000دوالر أمريكي الستئجار األراضي ومبلغ
( )4,843,570دوالر أمريكي كتمويل تأجيري للمرافق .وعند انتهاء مدة االتفاقية يكون للشركة وأرامكو السعودية االتفاق على تمديد مدة العقد وعلى قيمة
اإليجار.
وعند انتهاء االتفاقية ،ستنتقل ملكية المرافق إلى الشركة ،ويجوز للشركة وأرامكو السعودية في ذلك الحين االتفاق على تمديد إيجار األراضي بنا ًء على
مبلغ إيجار يُتفق عليه بينهما.
وفي حال إنهاء االتفاقية بسبب انتهائها دون تجديد أو أو إنهائها بشكل مبكر بسبب إخالل الشركة الناتج عن أسباب مع ّينة ،بما في ذلك على سبيل المثال
ال الحصر ،تصفية الشركة أو التخلي عن المشروع أو في حال عدم دفع قيمة اإليجار ،أو في حال اإلنهاء بسبب قوة قاهرة أو بسبب سحب الحكومة منحة
األرض ألرامكو السعودية ،فيجب على الشركة إخالء وتسليم األرض ألرامكو السعودية وكذلك هدم المرافق في حال طلبت أرامكو السعودية ذلك .للمزيد
من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة باالتفاقية الرجاء مراجعة القسم («( )14-1-2المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار وعدم تملك الشركة لألراضي
التي تقع عليها مرافقها»).
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	0-4-10-4

1اتفاقية إيجار مجمع رابغ لتقنيات البالستيك

أبرمت الشركة في تاريخ  2نوفمبر 2021م اتفاقية استئجار أرض مع أرامكو السعودية (بصفتها مالك األرض التي يقع عليها مجمع رابغ لتقنيات
البالستيك) ،وبموجب االتفاقية منحت أرامكو السعودية حقوق حصرية للشركة الستخدام وشغل أراضي موقع مجمع رابغ لتقنيات البالستيك .تبلغ مدة
االتفاقية  35عام من تاريخ  1أكتوبر 2021م ،مع إمكانية تمديدها باتفاق كال الطرفين.
تلتزم الشركة بموجب هذه االتفاقية بدفع مبلغ إيجار يساوي ( )0.27دوالر أمريكي للمتر سنوياً .واتفق كل من الشركة وأرامكو السعودية على تعديل قيمة
اإليجار وفقاً لألنظمة السارية أو لعكس معدالت اإليجار المطبقة في وقت معين في المدن الصناعية لكل من الجبيل وينبع في المملكة.
وعند انتهاء مدة االتفاقية أو إنهائها بشكل مبكر بسبب إخالل الشركة الناتج عن أسباب مع ّينة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،تصفية الشركة أو
التخلي عن المشروع أو في حال عدم دفع قيمة اإليجار ،فيجب على الشركة إخالء وتسليم األرض ألرامكو السعودية .للمزيد من التفاصيل حول المخاطر
المتعلقة باالتفاقية الرجاء مراجعة قسم («( )14-1-2المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار وعدم تملك الشركة لألراضي التي تقع عليها مرافقها»).
في حال انتهاء مدة االتفاقية أو االنهاء المبكر للعقد بسبب إخالل الشركة مثل تصفية الشركة أو التخلي عن المشروع أو في حال عدم دفع قيمة اإليجار
أو في حال االنهاء بسبب قوة قاهرة ،يجب على الشركة إخالء وتسليم األرض ألرامكو السعودية .للمزيد من التفاصيل حول المخاطر المتعلقة باالتفاقية
الرجاء مراجعة القسم («( )14-1-2المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار وعدم تملك الشركة لألراضي التي تقع عليها مرافقها»).
	1 0-4-10-5اتفاقية إيجار وتشغيل وصيانة مرفق قياس الغاز

أبرمت الشركة بتاريخ 2020/07/٠١م اتفاقية إيجار وتشغيل وصيانة مرفق قياس مع أرامكو السعودية ،فيما يتعلق بتأجير مقياس النقل وخطوط األنابيب
ذات الصلة القريبة من نقطة التوصيل المملوكة والمشغلة من قبل أرامكو السعودية للشركة .ويكمن الهدف من االتفاقية في السماح للشركة من االستفادة
من المقياس لقياس كمية الغاز التي تقوم أرامكو السعودية بتوصيله للشركة .تبلغ مدة االتفاقية  20عام من تاريخ 2020/07/٠١م ،وهو تاريخ إبالغ الشركة
أرامكو السعودية بتشغيل المقياس وتقوم أرامكو السعودية بإصدار شهادة بذلك للشركة.
تدفع الشركة ألرامكو السعودية مبلغ إيجار يساوي ( )578,020.22ريال سعودي قابل للتغيير من قبل أرامكو السعودية بعد االكتمال الميكانيكي لالندماج.
كما تدفع الشركة رسوم تشغيل بمبلغ ( )120,000ريال سعودي شهرياً.
	 10-5االستحواذ عىل مجمع رابغ لتقنيات البالستيك
قامت الشركة بتاريخ  1أكتوبر 2021م باالستحواذ على األصول التي تشكل مجمع رابغ لتقنيات البالستيك من أرامكو السعودية وشركة رابغ إلدارة الخدمات
الصناعية التحويلية (شركة تابعة مملوكة بالكامل لسوميتومو كيميكال) للمزيد من التفاصيل حول مجمع رابغ لتقنيات البالستيك الرجاء مراجعة قسم
(« )10-4مجمع رابغ لتقنيات البالستيك» .كما تجدر اإلشارة أن الشركة طرف في عدد من االتفاقيات فيما يخص مجمع رابغ لتقنيات البالستيك والتي
تم تلخيصها أدناه.
0-5-1

1اتفاقية إيجار أرايض مجمع رابغ لتقنيات البالستيك

للتفاصيل الرجاء مراجعة القسم ( )4-10-4-10أعاله.
	1 0-5-2اتفاقية نقل أصول وإيجار أرايض مجمع رابغ لتقنيات البالستيك مع أرامكو السعودية

أبرمت الشركة في تاريخ  2نوفمبر 2021م اتفاقية نقل أصول وإيجار أراضي مع أرامكو السعودية (بصفتها المالك المستفيد والقانوني المشترك لمجمع
رابغ لتقنيات البالستيك) والذي قامت أرامكو السعودية بموجبها بالموافقة على نقل ملكيتها وحقوقها ومصالحها في مجمع رابغ لتقنيات البالستيك إلى
الشركة ابتدا ًء من تاريخ  1أكتوبر 2021م بمقابل ( )100دوالر أمريكي نقداً.
	1 0-5-3اتفاقية نقل أصول مجمع رابغ لتقنيات البالستيك مع رشكة رابغ إلدارة الخدمات الصناعية التحويلية

أبرمت الشركة في تاريخ  2نوفمبر 2021م اتفاقية نقل أصول مع شركة رابغ إلدارة الخدمات الصناعية التحويلية (بصفتها المالك المستفيد والقانوني
المشترك لمجمع رابغ لتقنيات البالستيك) والذي قامت شركة رابغ إلدارة الخدمات الصناعية التحويلية بموجبها بالموافقة على نقل ملكيتها وحقوقها
ومصالحها في مجمع رابغ لتقنيات البالستيك إلى الشركة ابتدا ًء من تاريخ  1أكتوبر 2021م بمقابل ( )100دوالر أمريكي نقداً.
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	1 0-5-4اتفاقيات اإليجار مع المستأجرين

أبرم كل من أرامكو السعودية وشركة رابغ إلدارة الخدمات الصناعية التحويلية بصفتهما المالك السابقين لمجمع رابغ لتقنيات البالستيك ( )11عقد
إيجار مع ( )11مستأجر في مجمع رابغ لتقنيات البالستيك .وقام كل من أرامكو السعودية وشركة رابغ إلدارة الخدمات الصناعية التحويلية بالتنازل عن
هذه االتفاقيات للشركة والتي تتضمن اتفاقيات المرافق وغيرها من االتفاقيات.
	 10-6اتفاقيات جوهرية أخرى
0-6-1

1اتفاقية نقل أصول مرشوع مجمع رابغ

أبرمت الشركة بتاريخ 2006 /02/21م اتفاقية نقل أصول مع أرامكو السعودية ،والتي بموجبها وافقت أرامكو السعودية على نقل ملكيتها وحقوقها
ومصالحها في عدة أصول تتضمن محطة رابغ للتكرير .وبالمقابل تقوم الشركة بدفع مبلغ يساوي ( )230,000,000دوالر أمريكي والذي يشمل المبالغ
اإلضافية لكميات مخزون أصول الهيدروكربون بتاريخ النقل .كما تجدر اإلشارة إلى أنه يجوز إنهاء االتفاقية بموجب اتفاق الطرفين كتاب ًة.
	0-6-2

1اتفاقية مسؤولية التعويضات البيئية

أبرمت الشركة في تاريخ  1نوفمبر 2005م اتفاقية مسؤولية التعويضات البيئية مع أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال ،وتسري االتفاقية حتى العام
العاشر النتهاء اتفاقية ايجار األراضي (الرجاء مراجعة قسم ( ،)1-10-4-10أو حتى توقف الشركة عن كونها المستأجر بموجب تلك االتفاقية .وتحديدًا
فيما يتعلق بأي جزء من ميناء رابغ أو موقعه ،فتسري هذه االتفاقية حتى تاريخ العام العاشر لتسليم الميناء بموجب اتفاقية إيجار الميناء لكل طرف.
وبموجب هذه االتفاقية ،تضمن أرامكو السعودية تعويض الشركة وسوميتومو كيميكال فيما يخص عدد من العوامل البيئية ،بما في ذلك العوامل البيئية
الموجودة مسب ًقا.
وبموجب أحكام االتفاقية ،تلتزم أرامكو السعودية بتعويض الشركة وسوميتومو كيميكال والدفاع عنهما وعدم الرجوع عليهما فيما يتعلق بأي م ّما يلي)1( :
أي تكاليف (بما في ذلك تكاليف التعويض) )2( ،أي خسائر )3( ،أي مسؤوليات (مثل الغرامات والجزاءات بموجب األنظمة البيئية) وأي مطالبات بما في
ذلك تلك التي تُقام من أطراف ثالثة )4( ،أي مصاريف (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) والتي وقعت نتيجة أي م ّما يلي( :أ)أي عدم التزام يتعلق
بمحطة رابغ للتكرير( ،ب) أي عوامل بيئية موجودة مسب ًقا( ،ج) أي عوامل بيئية ناتجة عن منطقة تخزين النفط الخام ،وملكية أو تشغيل أنابيب النفط
الخام واستيراد نشاطات النفط الخام من قبل أرامكو السعودية والمقاولين في موقع مجمع رابغ ومرافق أرامكو السعودية أو ممارسات أرامكو السعودية
ومقاوليها( ،د) أي عوامل بيئية ناتجة عن موقع رابغ الصناعي( ،ه) أي عوامل بيئية ناتجة من منطقة أرض ممر خط األنابيب( ،و) أي عوامل بيئية ناتجة
عن محطة رابغ للتحلية حتى تاريخ استحواذ الشركة على أصولها( ،ز) أي عوامل بناء ألرامكو السعودية في حال نتج عنها عوامل بيئية مضمونة من قبل
أرامكو السعودية( ،ح) أي عوامل بيئية في خطوط أنابيب المرافق أو تنتج عنها في حال كانت ناتجة عن إهمال أو سوء تصرف متعمد أو إخالل باتفاقية
صيانة وتشغيل خطوط األنابيب مع أرامكو السعودية أو مقاوليها لصيانة مرافق خطوط األنابيب والذي يقع خالل فترة االتفاقية بين الشركة وأرامكو
السعودية لتشغيل وصيانة مرافق األنابيب.
وكذلك بموجب أحكام االتفاقية ،تلتزم الشركة بتعويض أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال والدفاع عنهما وعدم الرجوع عليهمافيما يتعلق بأي م ّما يلي
( )1أي تكاليف (بما في ذلك تكاليف التعويض) )2( ،أي خسائر )3( ،أي مسؤوليات (مثل الغرامات والجزاءات بموجب األنظمة البيئية) وأي مطالبات بما
في ذلك التي تُقام من أطراف ثالثة )4( ،أي مصاريف (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) والتي وقعت نتيجة أي م ّما يلي( :أ) أي عوامل بيئية موجودة
مسب ًقا وكانت ناتجة عن تصرفات أو وقائع ناتجة عن مجمع رابغ وغيره من المواقع والحاالت المتعلقة به (باستثناء مرافق خطوط األنابيب) والتي تنشأ
بعد تاريخ نقل محطة رابغ للتكرير وقبل اتفاقية إيجار األراضي فيما يتعلق بمرافق ميناء رابغ أو موقعها ،وبعد تاريخ نقل محطة رابغ للتكرير وقبل تاريخ
تسليم الميناء( ،ب) أي عوامل بيئية موجودة مسب ًقا بعد انتهاء مدة التزام أرامكو السعودية بالضمان( ،ج) أي عوامل بيئية ناتجة عن األعمال اإلنشائية
للشركة أو عملياتها( ،ه) أي عوامل بيئية ناتجة من وراء البحار( ،و) أي عوامل بيئية في أو ناتجة من محطة إنتاج الطاقة والماء والبخار المستقلة قبل
تاريخ انتهاء اتفاقية إيجار األراضي أو بحلوله( ،ز) أي عوامل بيئية ناتجة عن محطة رابغ للتحلية بعد استحواذ الشركة على أصولها أو قبل انتهاء اتفاقية
إيجار األراضي.
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	 10-7المنازعات
باستثناء ما ذكر أدناه ،يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة أن الشركة ليست طرفاً في أي نزاع قضائي أو تحكيمي أو دعوى إدارية من
شأنها ،بشكل فردي أو جماعي ،أن تؤثر بشكل سلبي وجوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها ،وذلك كما في تاريخ نشرة اإلصدار.
وكما في تاريخ نشرة اإلصدار ،فإن الشركة طرف في دعوى قضائية واحدة مرفوعة ضد الشركة (بصفتها المدعى عليها) بإجمالي مبلغ مطالب به يتمثل
بحوالي ( )317,980,135ريال سعودي .وال توجد قضايا مرفوعة من قبل الشركة بصفتها مدعية كما في تاريخ نشرة اإلصدار.
وتتمثل القضية في نزاع مع الشركة السعودية للكهرباء يتم النظر فيه من قبل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية بمبلغ
( )317,980,135ريال سعودي ،إذ تدعي الشركة السعودية للكهرباء انتهاك الشركة شروط ملحق اتفاقية إمدادات الطاقة والتي تضع حد مقداره ()130
ميجا واط الستيراد الطاقة من شبكة الشركة السعودية للكهرباء في 2018م .وأصدرت الشركة السعودية للكهرباء فاتورة برسوم استخدام الشبكة الزائدة
المزعومة لعامي  2019و  ،2020وتتضمن الفواتير الصادرة من الشركة السعودية للكهرباء غرامة قدرها  %300من رسوم استخدام الشبكة لعام  .2018كما
تم إصدار فاتورة رسوم استخدام الشبكة لعامي  2019و  2020بنا ًء على ميجا واط مقداره ( )450لعام 2019م وميجا واط مقداره ( )476,8لعام 2020م
بدالً من ميجا واط مقداره ( .)130وقامت الشركة بعد ذلك بدفع رسوم االستهالك ورسوم الشبكة غير المتنازع عليها بنا ًء على ميجا واط مقداره ()130
وصدر حكم ابتدائي ضد الشركة ،استأنفته الشركة أمام المحكمة اإلدارية في ديوان المظالم والتي تُنظر القضية
بمبلغ ( )56,446,269ريال سعوديَ .
أمامها حال ًيا .هذا مع العلم بأن الشركة لم تضع مخصص مالي لهذا النزاع.
0-7-1

1األحكام الصادرة لصالح الرشكة واليت لم يتم تنفيذها

أقامت في عام 2015م الشركة دعوى قضائية ضد فيريتاس أف زي إي  -اإلمارات العربية المتحدة (فيريتاس) في محاكم دبي الستعادة مبالغ متعلقة
باختالف بين خطاب اعتماد وبوليصة الشحن فيما يتعلق باتفاقية توريد مبرمة بين الطرفين .أصدرت محاكم دبي حكمها في القضية لصالح الشركة
في تاريخ 2015/٠٥/31م بإلزام فيرتاس بأن تدفع للشركة مبلغ قدره ( )7,329,820.82دوالر أمريكي ،وهو ما يعادل ( )27,486,828.08ريال سعودي،
باإلضافة إلى الفوائد المتعلقة بذلك .وقد قامت الشركة بتكوين مخصص مالي كامل مقابل المخاطر التي تعرضت لها وتسعى حال ًيا إلى تنفيذ الحكم.
	1 0-7-2السداد المستمر لمبلغ تسوية

قامت الشركة في فبراير  2018بتسوية مطالبات مختلفة قدمتها شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء بموجب اتفاقية تحويل الطاقة والمياه المعدلة بتاريخ
2015/03/09م .يعادل مبلغ التسوية المتفق عليه ( )28،000،000ريال سعودي تقري ًبا ،والذي اتفق الطرفان على قيام الشركة بدفعه على مدى  25عا ًما
كتعديل لتعرفة المرافق المدفوعة لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء.
	 10-8العقوبات
يرد أدناه ملخص للعقوبات التي تعرضت لها الشركة من قبل الجهات التنظيمية خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و  31ديسمبر 2019م و
 31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021م.
0-8-1

1عقوبة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

في يوليو  2019م ,صدر قرار نهائي من ديوان المظالم بتأكيد غرامة مالية قدرها ( )10,000ريال سعودي نتيجة لعدم سماح الشركة بدخول مسؤولي الهيئة
العامة لألرصاد وحماية البيئة لتفقد مرافق الشركة في رابغ .ولقد تم دفع الغرامة من قبل الشركة.
	1 0-8-2عقوبات من قبل هيئة الزكاة والرضيبة والجمارك

في  2018 /11/ 18م ،رفضت لجنة االستئناف الجمركي استئناف الشركة وأكدت غرامة قدرها ( )1،394،815.51ريال سعودي على الشركة لمحاولة
تهريب ديزل على سفينة أحد العمالء .وقد دفعت الشركة هذه الغرامة على قسطين :يبلغ القسط األول مبلغ ( )1،000،000ريال سعودي ُدفع في تاريخ
2017/01/15م ،ويبلغ القسط الثاني مبلغ ( )394،815.51ريال سعودي ُدفع في تاريخ  2018/02/09م.
صادرت مصلحة بضائع الشركة على أساس رموز جمركية خاطئة .وقد قامت الشركة بدفع مبلغ ( )401,000ريال سعودي .حكمت اللجنة الجمركية
االبتدائية على الشركةبقيامها بمحاولة تهريب وفرضت على الشركة غرامة قدرها ( )118،369ريال سعودي .ولم يتم دفع الغرامة حتى اآلن نظ ًرا الستئناف
الشركة للحكم.
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	 10-9التأمني
أبرمت الشركة وثائق تأمين مختلفة توفر مجموعة من التغطيات التأمينية التي ترى الشركة أنها مالئمة لتغطية أعمال الشركة .الجدول التالي يوضح
التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة:
	  (10-22):لودجلاملخص التأمني
#

شركة التأمين

نوع التغطية

الحد األقصى للتغطية التأمينية

مدة التغطية

.1

شركة والء للتأمين التعاوني

تأمين عام شامل للمسؤولية

 25,000,000دوالر أمريكي

2020/10/٠١م إلى 2022/٠٩/30م

.2

شركة والء للتأمين التعاوني

التأمين على الممتلكات

 1,331,100,311.25ريال سعودي

2020/10/٠١م إلى 2022/٠٩/30م

.3

شركة التعاونية للتأمين

التأمين على المديرين والموظفين

 20,000,000دوالر أمريكي

2020/10/٠١م إلى 2022/٠٩/30م

.4

شركة والء للتأمين التعاوني

التأمين على السفن البحرية

 200,000دوالر أمريكي

2020/10/٠١م إلى 2022/٠٩/30م

.5

شركة والء للتأمين التعاوني

المسؤولية تجاه الغير

 100,000,000دوالر أمريكي

2020/10/٠١م إلى 2022/٠٩/30م

.6

شركة والء للتأمين التعاوني

األضرار على الممتلكات والتوقف
عن العمل

 2,500,000,000دوالر أمريكي

2020/10/٠١م إلى 2022/٠٩/30م

	 10-10العالمات التجارية
الشركة ال تملك أي عالمات تجارية في المملكة .أما خارج المملكة ،الشركة لديها عدد من العالمات التجارية المسجلة لها مذكورة بالجدول التالي:
	  (10-23):لودجلاالعالمات التجارية المسجلة

الدولة

الدرجة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ انتهاء الحماية

1-

PETRORABIGH

األرجنتين

1

3018448

2008/5/28م

2028/5/28م

2-

PETRORABIGH

األرجنتين

4

3018450

2008/5/28م

2028/5/28م

3-

األرجنتين

1

2989081

2008/4/17م

2028/4/17م

4-

األرجنتين

4

2989083

2008/4/17م

2028/4/17م

5-

البرازيل

1

829482857

2011/9/27م

2031/9/27م

6-

البرازيل

4

829482849

2013/10/22م

2023/10/22م

7-

PETRORABIGH

البرازيل

1

829214771

2009/11/10م

2029/11/10م

8-

PETRORABIGH

البرازيل

4

829214879

2009/12/29م

2029/12/29م

9-

البرازيل

1

829147055

2009/12/15م

2029/12/15م

	10-

البرازيل

4

829147047

2009/12/15م

2029/12/15م

بنلوكس

1+4

836590

2008/1/16م

2027/6/27م

بنلوكس

1+4

828232

2007/11/7م

2027/7/6م

#

	11-
	12-

العالمة التجارية

PETRORABIGH
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الدولة

الدرجة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ انتهاء الحماية

العالمة التجارية

	13-

بنلوكس

1+4

826519

2007/10/5م

2027/7/6م

	14-

سويسرا

1+4

561878

2007/9/20م

2027/5/18م

	15-

سويسرا

1+4

561879

2007/9/20م

2027/5/18م

	16-

سويسرا

1+4

571963

2008/5/23م

2028/4/30م

المانيا

1+4

30744000

2007/9/12م

2027/7/31م

	18-

المانيا

1+4

30745145

2007/5/10م

2027/7/31م

	19-

المانيا

1+4

302010043413

2010/11/23م

2030/7/31م

إسبانيا

1+4

2780481

2010/11/23م

2030/7/31م

	21-

إسبانيا

1+4

2770365

2008/1/28م

2027/6/29م

	22-

إسبانيا

1+4

2770368

2007/11/21م

2027/5/4م

فرنسا

1+4

73510620

2008/6/23م

2017/7/2م

	24-

فرنسا

1+4

73501302

2007/10/26م

2027/5/21م

	25-

فرنسا

1+4

73501304

2007/10/26م

2027/5/21م

المملكة
المتحدة

1+4

2464354

2007/8/15م

2027/8/15م

	27-

المملكة
المتحدة

1+4

2464353

2007/8/15م

2027/8/15م

	28-

المملكة
المتحدة

1+4

2464355

2007/8/15م

2027/8/15م

	29-

PETRORABIGH

المكسيك

1

999515

2007/8/22م

2027/7/3م

	30-

PETRORABIGH

المكسيك

4

999516

2007/8/22م

2027/7/3م

	31-

المكسيك

1

994118

2007/7/23م

2027/5/22م

	32-

المكسيك

4

994589

2007/7/24م

2027/5/22م

#

	17-

	20-

	23-

	26-

PetroRabigh

PETRORABIGH

PETRORABIGH

PETRORABIGH
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الدولة

الدرجة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ انتهاء الحماية

	33-

المكسيك

1

1031928

2008/3/24م

2027/5/22م

	34-

المكسيك

4

1037610

2008/4/29م

2027/12/17م

روسيا

1+4

362605

2008/10/21م

2027/12/17م

	36-

روسيا

1+4

366105

2008/12/1م

2027/5/24م

	37-

روسيا

1+4

3555550

2008/7/23م

2027/5/24م

	38-

الواليات
المتحدة
األمريكية

1+4

429586

2013/2/26م

2023/2/26م

	39-

الواليات
المتحدة
األمريكية

1+4

4154276

2012/7/5م

2022/7/5م

	40-

PETRORABIGH

الواليات
المتحدة
األمريكية

1+4

4237946

2012/11/6م

2022/11/16م

	41-

PETRORABIGH

اليابان

1+4

5101459

2007/12/28م

2027/12/28م

	42-

اليابان

1+4

5084478

2007/10/19م

2027/10/19م

	43-

اليابان

1+4

5167198

2008/9/19م

2028/9/19م

	44-

الصين

1

5599224

2008/10/28م

2029/10/27م

	45-

الصين

4

6021670

2010/1/14م

2030/1/13م

	46-

الصين

1

6021669

2010/1/21م

2030/10/20م

	47-

الصين

4

6021668

2010/1/14م

2030/1/13م

	48-

الصين

1

5599222

2009/10/28م

2029/10/27م

	49-

الصين

4

6404707

2010/3/28م

2030/3/27م

#

	35-

العالمة التجارية

PETRORABIGH
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الدولة

الدرجة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ انتهاء الحماية

	50-

الصين

1

5599223

2009/10/28م

2029/10/27م

	51-

الصين

4

6404706

2010/3/28م

2030/3/27م

	52-

الصين

1

5599220

2009/10/28م

2029/10/27م

	53-

الصين

4

6404725

2010/3/28م

2030/3/27م

	54-

الصين

1

5599221

2009/10/28م

2029/10/27م

	55-

الصين

4

6404710

2010/3/28م

2030/3/27م

	56-

الصين

1

6021671

2011/3/7م

2031/3/6م

	57-

الصين

4

6021581

2011/1/28م

2021/1/27م

	58-

الصين

1

8005627

2012/8/21م

2021/8/21م

	59-

الصين

4

8005626

2012/8/7م

2022/8/6م

	60-

بنغالدش

4

107453

2007/7/10م

2024/07/10م

	61-

بنغالدش

1

106740

2007/6/6م

2024/6/6م

	62-

بنغالدش

1

106742

2007/6/6م

2024/6/6م

	63-

هونج كونغ

1

300716841

2006/9/7م

2026/9/6م

	64-

هونج كونغ

1

300716823

2006/9/7م

2026/9/6م

	65-

هونج كونغ

1

300716832

2006/9/7م

2026/9/6م

	66-

هونج كونغ

1

300716805

2006/9/7م

2026/9/6م

	67-

هونج كونغ

1

300716814

2006/9/7م

2026/9/6م

	68-

هونج كونغ

1

300910179

2007/7/11م

2027/7/10م

	69-

هونج كونغ

4

301004327

2007/11/30م

2027/11/29م

#

العالمة التجارية
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الدولة

الدرجة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ انتهاء الحماية

	70-

هونج كونغ

4

301004336

2007/11/30م

2027/11/29م

	71-

هونج كونغ

1+4

301004345

2007/11/30م

2027/11/29م

	72-

هونج كونغ

1+4

301005056

2007/12/3م

2027/12/2م

	73-

الهند

1+4

1561814

2007/5/24م

2027/5/24م

	74-

الهند

1+4

1561815

2007/5/24م

2027/5/24م

	75-

الهند

1+4

1579330

2007/7/16م

2027/7/16م

	76-

إندنوسيا

1+4

IDM000194264

2007/6/13م

2027/6/13م

	77-

إندنوسيا

1+2+4

IDM000194263

2007/6/13م

2027/6/13م

	78-

إندنوسيا

1+2+4

IDM000195365

2007/8/16م

2027/8/16م

	79-

ماليزيا

1+2+4

07009341

2007/5/22م

2027/5/22م

	80-

ماليزيا

1

07009339

2007/5/22م

2027/5/22م

	81-

ماليزيا

4

07009342

2007/5/22م

2027/5/22م

	82-

ماليزيا

4

07009340

2007/5/22م

2027/5/22م

	83-

ماليزيا

1

07013613

2007/7/16م

2027/7/16م

	84-

باكستان

1

236820

2007/5/25م

2027/5/25م

	85-

باكستان

1

236816

2007/5/25م

2027/5/25م

	86-

باكستان

4

236819

2007/5/25م

2007/5/25م

	87-

باكستان

4

236815

2007/5/25م

2007/5/25م

	88-

باكستان

1

238897

2007/7/11م

2027/7/11م

	89-

باكستان

4

238896

2007/7/11م

2027/7/11م

	90-

الفلبين

1+4

4-2007-500499

2007/7/4م

2028/1/14م

	91-

الفلبين

1+4

4-2007-500372

2007/5/16م

2028/2/18م

#

العالمة التجارية
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الدولة

الدرجة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ انتهاء الحماية

	92-

الفلبين

1+4

4-2007-500371

207/5/16م

2028/6/9م

	93-

سنغافورة

1

T0711167H

2007/5/22م

2027/5/22م

	94-

سنغافورة

1

T0711169D

2007/5/22م

2027/5/22م

	95-

سنغافورة

4

T0711168F

2007/5/22م

2027/5/22م

	96-

سنغافورة

4

T0711170H

2007/5/22م

2027/5/22م

	97-

سنغافورة

1

T07151761

2007/7/9م

2027/7/9م

	98-

سنغافورة

4

T0715177G

2007/7/9م

2027/7/9م

	99-

جنوب
أفريقيا

1

2007/14423

2007/7/4م

2027/7/4م

	100-

جنوب
أفريقيا

4

2007/14424

2007/7/4م

2027/7/4م

	101-

جنوب
أفريقيا

1

2007/12459

2007/7/2م

2007/7/2م

	102-

جنوب
أفريقيا

4

2007/12460

2007/7/2م

2027/7/2م

	103-

جنوب
أفريقيا

1

2007/12461

2007/7/2م

2027/7/2م

	104-

جنوب
أفريقيا

4

2007/12462

2007/7/2م

2027/7/3م

	105-

تايالند

1

TM295297

2007/6/27م

2027/6/26م

	106-

تايالند

4

TM344976

2007/6/27م

2027/6/26م

	107-

تركيا

1+4

2007/322027

2007/6/11م

2007/6/26م

	108-

تركيا

1+4

2007/32028

2007/6/11م

2007/6/26م

	109-

تركيا

1+4

2007/38177

2007/7/12م

2027/7/12م

	110-

تايوان

1

1265708

2006/9/12م

2027/6/15م

	111-

تايوان

1

1265707

2006/9/12م

2027/6/15م

	112-

تايوان

1

1271831

2006/9/12م

2027/7/31م

	113-

تايوان

1+4

1299053

2007/6/5م

2028/1/15م

#

العالمة التجارية
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الدولة

الدرجة

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ انتهاء الحماية

	114-

تايوان

1+4

1317241

2007/6/15م

2028/6/30م

	115-

تايوان

1+4

13039315

2007/6/15م

2028/4/15م

	116-

تايوان

4

1317565

2007/11/23م

2028/7/15م

	117-

فيتنام

1+4

116512

2007/6/4م

2027/6/4م

	118-

فيتنام

1+4

116637

2007/6/26م

2027/6/26م

#

العالمة التجارية

ً
وفقا للمتطلبات اليت تفرضها الجهات الحكومية عىل الرشكة بصفتها صاحبة
	 10-11االلزتامات المستمرة
الرتخيص
0-11-1

1االلزتامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة

الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري من ناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة رابغ حيث يقع مقرها الرئيسي ،وذلك بموجب الشهادة رقم
( )4602002161وتاريخ 1426/08/15هـ (الموافق 2005/09/19م) والذي ينتهي بتاريخ 1444/5/21هـ (الموافق 2022/12/15م).
تلتزم الشركة كذلك بنظام الشركات ،وتم تحديث نظام األساس لشركة بما يتوافق مع التعديالت التي تم إجراؤها على نظام الشركات.
الشركة ملتزمة لنظام السجل التجاري حيث انها مسجلة كعضو مع الغرفة التجارية والصناعية بموجب عضوية رقم  103333بتاريخ 1439/05/21هـ
(الموافق 2018/07/07م) مع غرفة جدة والتي تنتهي بتاريخ 1444/05/21هـ (الموافق  2022/12/15م).
	1 0-11-2االلزتامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والرضيبة والجمارك

تلتزم الشركة ،كغيرها من المؤسسات والشركات العاملة في المملكة ،بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل مائة وعشرين ( )120يوم من انتهاء نهاية
السنة المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
كما أن الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية ،وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت الرقم الضريبي
( )300153469600003بموجب الشهادة الصادرة في تاريخ 1440/5/15هـ (الموافق 2019/01/21م).
وتم تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي المميز ( )3001534696وقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية حتى عام 2020م.
وطلبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعض المعلومات من الشركة بخصوص إقراراتها المقدمة بخصوص العام 2019م والعام 2020م ،والتي قامت
الشركة بتقديمها .وعليه ،قامت الشركة بإغالق ملف الربط الزكوي حتى عام 2009م ولألعوام ما بين 2011م و2016م .ولمزيد من التفاصيل حول السنوات
األخرى ،الرجاء مراجعة القسم (« ( )12-10الوضع الزكوي والضريبي للشركة»).
	1 0-11-3االلزتامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البرشية والتنمية االجتماعية

تم فتح ملف مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (مكتب العمل) بالرقم الموحد (.)7001486898
وكما في تاريخ نشرة اإلصدار ،تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتم الحصول على شهادة السعودة
بتاريخ 1443/٠٧/22هـ (الموافق  2022/02/23م) برقم الترخيص ( )20002202028581و الشركة ملتزمة بنسبة السعودة المطلوبة منها.
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	1 0-11-4االلزتامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية شهادة برقم ( )41909968بتاريخ 1443/٠٣/27هـ (الموافق 2021/11/٠٢م) تفيد بأن الشركة مسجلة
برقم اشتراك ( )501090778وقد أوفت بالتزاماتها تجاه المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وفق المعلومات التي قدمتها الشركة حتى تاريخ إصدار
الشهادة.
	1 0-11-5االلزتامات المستمرة حسب متطلبات وزارة االستثمار

بحكم وجود مساهم أجنبي (غير سعودي أو خليجي) من ضمن المساهمين المؤسسين للشركة ،حصلت الشركة على ترخيص استثمار أجنبي رقم
( )11112905625بتاريخ  1426/08/15هـ (الموافق  2005/09/19م) من وزارة االستثمار والتي تنتهي صالحيتها في 1444/٠٥/14هـ (الموافق
2022/12/٠٨م).
تتطلب وزارة االستثمار من الشركات المرخصة من قبلها التقيد بترخيصها وعدم ممارسة أي أنشطة غير مرخصة ،وتحديث معلوماتها باستمرار ،وغيرها
من االلتزامات المستمرة.
	1 0-11-6االلزتامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والرثوة المعدنية

الشركة حاصلة على ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم ( )1442-01-25بتاريخ 1442/٠١/25هـ (الموافق 2020/09/13م)
وينتهي في تاريخ 1445/1/24هـ (الموافق 2023/08/11م).
تلزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشركات المرخصة بالتقيد بأنظمة الترخيص وباألنظمة الصناعية الخاصة بها ،واالمتناع عن تعديل الطاقة
االستيعابية للمشروع الصناعي دون موافقة مسبقة من الوزارة ،وتقديم تحديثات وتقارير دورية للوزارة وغيرها من االلتزامات المستمرة.
ً
وفقا لمتطلبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
	1 0-11-7االلزتامات المستمرة

الشركة حاصلة على رخصة تشغيل مؤقة صادرة بتاريخ 1442/٠٣/٠٣هـ (الموافق 2020/10/20م) من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
(مدن) وتنتهي في 1444/٠٣/23هـ (الموافق 2022/10/19م) .يتضمن هذا الترخيص بعض الشروط وااللتزامات حيث يتعهد المرخص له بااللتزام
بأنظمة وتعليمات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
	1 0-11-8االلزتامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية

تلزم هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بااللتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والئحة حوكمة الشركات والتعليمات الخاصة
الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج ،السيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة .كما يجب التقيد بنماذج
اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية ،وعلى الشركة كذلك تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في
النتائج المالية بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.
كما أصدرت هيئة السوق المالية اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  ٪20فأكثر من رأس
مالها ،والتي تنظم إجراءات وإعالنات معينة للشركات المدرجة التي تعاني من خسائر متراكمة تصل إلى  ٪20أو أكثر من رأس مالها.
كما طالبت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة على تداول السعودية باإلفصاح على مراحل عن التزامها بالتحول إلى معايير المحاسبة الدولية ،وهو
ما استكملته الشركة وأعلنت عنه على تداول السعودية بتاريخ ١٤٣٨/05/٠٣هـ (الموافق 2017/01/31م).
	 10 -12الوضع الزكوي والرضييب للرشكة
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية حتى السنة المالية 2020م ،وقامت الشركة بإغالق ملف الربط الزكوي حتى عام 2008م ولألعوام ما بين
2011م و2016م .ونوضح أدناه تفاصيل الربوط الزكوية للشركة لألعوام األخرى كما في تاريخ  31ديسمبر 2021م:
•لألعوام 2009م و2010م :طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات بمبلغ ( )43,300,000ريال سعودي لعام 2009م ومبلغ ()200,000
ريال سعودي لعام 2010م .وقامت الشركة بتقديم اعتراضها لألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ،وصدر قرار اللجنة بتخفيض
المبلغ إلى ( )31,400,000ريال سعودي لعام 2009م وبعدم استحقاق أي فروقات لعام 2010م ،وقامت الشركة بتقديم اعتراضها على القرار
وهو قيد النظر اآلن .ويجدر الذكر بأن الشركة قامت بتقديم ضمان بنكي بمبلغ ( )43,500,000ريال سعودي لكامل الفروقات.
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•لألعوام 2017م و2018م :طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات بمبلغ ( )100,700,000ريال سعودي لعام 2017م ومبلغ ()10,500,000
ريال سعودي لعام 2018م .وقدمت الشركة اعتراضها المبدئي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك إال أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رفضت
االعتراض .وعليه ،قامت الشركة بتقديم اعتراضها لألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ،واالعتراض قيد النظر حال ًيا.
•للعام 2019م :طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات بمبلغ ( )11,500,000ريال سعودي .وقامت الشركة بتقديم اعتراض مبدئي
لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وما زال االعتراض قيد النظر حال ًيا.
•للعام 2020م :طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات بمبلغ ( )62,300,000ريال سعودي .وقامت الشركة بتقديم اعتراض مبدئي
لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وما زال االعتراض قيد النظر حال ًيا.
وفي حال إلزام الشركة بدفع المبالغ المذكورة أعاله ،فقد تتمكن الشركة من استرجاع مبلغ ( )56,200,000ريال سعودي فيما يخص الزكاة ومبلغ
( )700,000ريال السعودي فيما يخص الضريبة وذلك من المساهمين المؤسسين.
	 10 -13التغريات الجوهرية منذ آخر نرشة إصدار للرشكة
نوضح فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم للشركة والتي كانت نشرة إصدار الطرح
األولي والتي صدرت بتاريخ 1428/12/06هـ (الموافق 2007/12/16م):
•النظام األساسي :تم تعديل النظام األساسي للشركة مرتين ( )2من قِ بل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1440/02/14هـ (الموافق
2018/10/23م) وفي 1434/08/16هـ (الموافق 2013/06/24م) ،ومن ضمن هذه التغيرات كان تعديل النظام األساسي ليتماشى مع تعديالت
نظام الشركات.
•القوائم المالية :تم تعديل طريقة اإلعداد لتصبح وفق المعايير المحاسبية الدولية للتقرير المالي ( .)IFRSوللمزيد من التفاصيل عن
المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة ،يرجى مراجعة القسم (« )6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة».
•مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية والموظفين :حدثت تغ ّيرات على تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء اإلدارة التنفيذية
وموظفي الشركة منذ آخر نشرة إصدار .باإلضافة لذلك ،انشأت الشركة ثالثة لجان وهي اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر ولجنة توجيه
التسويق .وللمزيد من التفاصيل عن مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية والموظفين ،الرجاء مراجعة القسم (« )5إدارة الشركة وحوكمتها».
•المشاريع :قامت الشركة باالنتهاء من مرافق التوسعة ،باإلضافة إلى استحواذها على مجمع رابغ لتقنيات البالستيك .وللمزيد من التفاصيل
حول مشاريع الشركة ،الرجاء مراجعة القسم (« )4خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها».
•عقود التمويل والتوريد والتسويق والتصريف :أبرمت الشركة وعدلت وسددت عد ًدا من اتفاقيات التمويل .باإلضافة لذلك ،حصلت الشركة
على كمية أكبر من توريد غاز اإليثان لمرافق التوسعة ،باإلضافة إلى تحويل عدد من اتفاقيات التسويق من أرامكو السعودية لتابعيها .ولمزيد
من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم ( )2-10و(« )3-10اتفاقيات التسهيالت» و(« )4-10االتفاقيات الجوهرية».
•العقود الجوهرية :أبرمت الشركة عد ًدا من العقود الجوهرية بما يشمل عقود مع أطراف ذات عالقة .وللمزيد من التفاصيل عن العقود الحالية
للشركة ،يرجى مراجعة القسم (« )4-10االتفاقيات الجوهرية».
•القضايا والمنازعات :أصبحت الشركة طر ًفا في عدد من القضايا .ولمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم (« )7-10المنازعات».
•التراخيص :حصلت الشركة على تراخيص جديدة تتعلق باألنظمة التي استجدت مثل تسجيل ضريبة القيمة المضافة .وللمزيد من التفاصيل
حول التراخيص الحالية للشركة ،يرجى مراجعة القسم (« )1-10التراخيص والتصريحات الحكومية».
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا القسم ال يحتوي على جميع التغيرات التي حصلت منذ آخر نشرة إصدار ،وال يغني عن قراءة جميع المعلومات المذكورة
في نشرة اإلصدار هذه .وعليه ،يتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة وعدم
االعتماد على أي جزء منها بشكل منفرد بما يشمل هذا القسم ،كما يتعين دراسة قسم «إشعار مهم» والقسم (« )2عوامل المخاطرة» الواردين في هذه
النشرة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة.
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11.تغطية االكتتاب
11-1ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
ستقوم الشركة ومتعهدي التغطية بإبرام اتفاقية تعهد تغطية إكتتاب ( )198,750,000سهم جديد بسعر طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم
الواحد ،والتي تمثل ( )%25من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب («اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب») .وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس هيئة السوق
المالية قد أصدر قراره المتضمن الموافقة على إعفاء الشركة من متطلب وجوب أن يكون الطرح متعهدًا بتغطيته بشكل كامل والوارد في الفقرة (أ) من
المادة السادسة والعشرين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،على أن يلتزم المساهمين المؤسسون باالكتتاب بكامل حصصهم في
أسهم حقوق األولوية .وبنا ًء على هذا اإلعفاء ،فإنه سيتم فقط التعهد بتغطية نسبة ( )%25من إجمالي قيمة الطرح (لمزيد من المعلومات ،انظر القسم
(«( )13اإلعفاءات»).
فيما يلي تفاصيل األسهم المتعهد بتغطيتها:
	  (11-1):لودجلاتفاصيل األسهم المتعهد بتغطيتها

إجمالي عدد األسهم املتعهد بتغطيتها

مائة وثمانية وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ( )198,750,000سهم عادي

سعر الطرح

عشرة ( )10رياالت سعودية

إجمالي قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ( )1,987,500,000ريال سعودي

النسبة املتعهد بتغطيتها من إجمالي قيمة الطرح

%25

11-2الزتام المساهمني المؤسسني
تعهد كل من شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال باالكتتاب في حصتهما من زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق األولوية ،وأكدتا
التزامهما بممارسة جميع حقوق األولوية المقرر تخصيصها لهما واالكتتاب في األسهم الجديدة المترتبة عليها والتي تمثل ( )%75من حجم الطرح وذلك
من خالل رسملة مبلغ خمسة مليارات وتسعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ( )5,962,500,000ريال سعودي من المبالغ المستحقة على الشركة
إلى المساهمين المؤسسين بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  1المبرمة بين الشركة والمساهمين المؤسسين (لمزيد من المعلومات ،انظر
القسم («( )7استخدام متحصالت الطرح») والقسم («( )17-3-10اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ .))»1
يبين الجدول أدناه تفاصيل متعهدي تغطية االكتتاب.
	  (11-2):لودجلاتفاصيل متعهدي التغطية

متعهد التغطية

الشعار

العنوان المسجل
المركز الرئيسي إلتش إس بي سي ،طريق العليا ،ص ب ،9084
الرياض  ،11413المملكة العربية السعودية

شركة إتش إس بي سي
العربية السعودية

هاتف00966112992052 :

فاكس00966112992385 :

البريد اإللكترونيprc.rightsissue@hsbcsa.com :
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :

حديقة غرناطة التجارية  - 2414حي الشهداء  ,الوحدة رقم . 69
الرياض  ،7279-13241المملكة العربية السعودية.
شركة الرياض المالية

هاتف0966114865649 :

فاكس00966114865908 :

البريد اإللكترونيProject.Hope@riyadcapital.com :
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :

طريق الملك فهد (برج العنود ، )2-ص.ب55560 :.
الرياض ،11544المملكة العربية السعودية

شركة اإلنماء لالستثمار

رقم الهاتف00966112185999 :

رقم الفاكس00966112185970 :

البريد اإللكترونيinfo@alinmainvestment.com :

الموقع اإللكترونيwww.alinmainvestment.com :
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متعهد التغطية

الشعار

العنوان المسجل
واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية،طريق الدائري الشرقي ،
ص.ب89589 :.
الرياض ،11692المملكة العربية السعودية

شركة جي أي بي كابيتال

هاتف00966115112200 :

فاكس00966115112201 :

البريد اإللكترونيcustomercare@gibcapital.com :
الموقع اإللكترونيwww.gibcapital.com :

طريق الملك سعود ،المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي ،
ص.ب22216 .الرياض 11495

المملكة العربية السعودية .
شركة األهلي المالية

هاتف00966920000232 :

فاكس00966114060052 :

البريد اإللكترونيsnbc.cm@alahlicapital.co :
الموقع اإللكترونيwww.alahlicapital.com :

طريق الملك فيصل ،مبنى العربي لالستثمار ،ص.ب،220009 .
الرياض 11311المملكة العربية السعودية
شركة العربي الوطني
لالستثمار

هاتف00966114062500 :

فاكس00966114062548 :

البريد اإللكترونيInvestment.Banking@anbinvest.com.sa :
الموقع اإللكتروني www.anbinvest.com.sa

طريق الملك فهد ،ص.ب ،23454 .الرياض 11426
المملكة العربية السعودية

شركة السعودي الفرنسي
كابيتال

هاتف00966112826666 :

فاكس00966112826823 :

البريد اإللكترونيinfo@fransicapital.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.sfc.com :

طريق الملك فهد ،ص.ب ،20438 .الرياض 11455
المملكة العربية السعودية.

شركة الجزيرة لألسواق
المالية

هاتف00966112256000 :

فاكس00966112256182 :

البريد اإللكترونيcontactus@aljaziracapital.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.aljaziracapital.com.sa :

وطب ًقا لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب المقرر إبرامها بين الشركة و ُمتعهدي التغطية ،فإنه:
أ-

تتعهد الشركة لمتعهدي التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهدي التغطية جميع األسهم الجديدة المتعهد بتغطيتها
والتي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة الطرح المتبقي وذلك بسعر الطرح.

ب -يتعهد كل من متعهدي التغطية للشركة بأنهم في تاريخ التخصيص سوف يقومون بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها ،كل بحسب نسبته ،والتي لم
يتم االكتتاب بها في فترة الطرح المتبقي وذلك بسعر الطرح.
ج -يتقاضى متعهدو التغطية مقابل مالي لقاء تعهدهم بتغطية االكتتاب ،والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب والجدير بالذكر أن تكاليف
تغطية االكتتاب تمثل جزء من تكاليف الطرح والواردة في القسم («( )7استخدام متحصالت الطرح») من هذه النشرة.
د -تخضع التزامات متعهدي التغطية بشراء جميع األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة الطرح لجميع أحكام وشروط اتفاقية التعهد
بالتغطية والتي تشمل األحكام المتعلقة باستيفاء الشروط المسبقة وإنهاء االتفاقية.
هـ -ستقوم الشركة بتقديم عدد من الضمانات واإلقرارات والتعهدات لمتعهدي التغطية.
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12.اإلعفاءات
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن الموافقة على إعفاء الشركة من متطلب وجوب أن يكون الطرح متعهدًا بتغطيته بشكل كامل والوارد في
الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،على أن يلتزم المساهمين المؤسسون باالكتتاب بكامل
حصصهم في أسهم حقوق األولوية .وبنا ًء على هذا اإلعفاء ،ستكون نسبة التغطية لهذا الطرح  ،%25والتي تم ذكرها بالتفصيل في القسم («( )12تغطية
االكتتاب»).
وتجدر اإلشارة إلى أن ًّ
كل من المساهمين المؤسسين قام بتقديم التزام باالكتتاب في كامل حصته من أسهم حقوق األولوية ،والبالغ مجملها ( )%75من
إجمالي الطرح من خالل رسملة مبلغ خمسة مليارات وتسعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ( )5,962,500,000ريال سعودي من المبالغ المستحقة
على الشركة إلى المساهمين المؤسسين بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  1المبرمة بين الشركة والمساهمين المؤسسين (لمزيد من
المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم («( )1-2-7اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  )»1والقسم («( )2-11التزام المساهمين المؤسسين»)).
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	 13.رشوط وأحكام وتعليمات االكتتاب
تقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة ،وطلب إلى تداول السعودية لقبول إدراج األسهم الجديدة ،وتم الوفاء بكافة المتطلبات
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
يجب على جميع األشخاص المستحقين والمؤسسات االستثمارية قراءة أحكام وشروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني أو تقديم
طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي .حيث يعتبر تقديم نموذج اكتتاب المؤسسات أو توقيع وتسليم نموذج اكتتاب المؤسسات
بمثابة موافقة وقبول ألحكام وشروط االكتتاب.
	 13-1الطرح
بموجب نشرة اإلصدار هذه ،سيتم طرح ( )795,000,000سهم عادي لالكتتاب يمثل ما نسبته  %90.75من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال بسعر
طرح يبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10ريـاالت سعودية ،وبقيمة طرح إجمالية تبلغ  7,950,000,000ريال
سعودي .وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة ( )0.907534سهم جديد لكل سهم حالي .وسيكون االكتتاب في األسهم الجديدة لألشخاص المستحقين.
	 13 -2كيفية االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
يتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية
في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط .وفي حال
عدم ممارسة األشخاص المستحقين لحقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة بنهاية مرحلة االكتتاب ،سوف تطرح األسهم المتبقية على المؤسسات
االستثمارية من خالل فترة الطرح المتبقي.
ويتم تحديد عدد األسهم التي يجوز لكل شخص مستحق االكتتاب فيها بنا ًء على عدد حقوق األولوية التي يملكها كل شخص مستحق ،ويتم احتساب مبلغ
االكتتاب الذي يجب على ال ُمكتتب دفعه بضرب إجمالي عدد الحقوق بسعر الطرح البالغ عشرة ( )10رياالت سعودية.
يقر ال ُمكتتب بتقديمه نموذج طلب االكتتاب بما يلي:
•الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب االكتتاب.
• أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
•الموافقة على النظام األساس للشركة والشروط الواردة في هذه النشرة.
•أنه لم يسبق له التقدم بطلب اكتتاب بنفس األسهم الجديدة محل طلب االكتتاب ،وأن للشركة الحق في رفض كافة طلبات االكتتاب المكررة.
•قبول األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار ونموذج طلب االكتتاب.
•ضمان عدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه.
	 13 -3طلب االكتتاب
على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في األسهم الجديدة التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق المحفظة
االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسيلة أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.
يحسب عدد األسهم الجديدة التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على
المكتتب دفعه ،فيحسب بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في سعر الطرح والبالغ عشرة ( )10رياالت سعودية.
	 13 -4فرتة التداول وفرتة االكتتاب وفرتة الطرح المتبقي
ستصدر حقوق األولوية لجميع المساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير
العادية («المساهمون المقيدون») ،وسيتم احتسابها بناء على عدد األسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين المقيدين وفقاً لمعامل األحقية .معامل
األحقية هو ()0.907534حق لكل سهم حالي واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية .ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد
جديد ،وذلك بسعر الطرح .وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،وسيتم حينها إشعار المساهمين
المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم عن طريق اإلعالن على موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة تداوالتي المقدمة من قبل مركز إيداع وعبر الرسائل
النصية القصيرة المرسلة من خالل شركات الوساطة .ولن يُسمح للمساهمين المقيدين بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول
واالكتتاب.
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يتعين على األشخاص المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب (تبدأ في (●) وتنتهي في(●)).
وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب ،سوف تطرح األسهم الجديدة المتبقية الناتجة عن عدم
ممارسة تلك الحقوق على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.
وستتم عملية طرح أسهم حقوق األولوية وفقاً للمراحل والتواريخ الموضحة أدناه:
•تاريخ األحقية :المساهمين المالكين لألسهم الحالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال،
والمقيدون في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال ،وذلك
بتاريخ (●) (الموافق (●)م).
•فترة التداول وفترة االكتتاب :تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب بتاريخ (●)هـ (الموافق (●)م) وتنتهي فترة التداول بتاريخ (●)هـ (الموافق (●))
(«فترة التداول») ،وتنتهي فترة االكتتاب بتاريخ (●)هـ (الموافق (●)م) .وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في
نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة ،بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من
بداية نفس الفترة.

•فترة الطرح المتبقي :تبدأ من تاريخ (●)هـ (الموافق (●)م) من الساعة  10:00صباحاً وحتى الساعة  5:00مساءاً من اليوم التالي بتاريخ (●)هـ
(الموافق (●)م) .وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم الجديدة المتبقية على عدد من المؤسسات االستثمارية ،على أن تقدم تلك المؤسسات
االستثمارية عروضها لشراء األسهم الجديدة المتبقية خالل فترة الطرح المتبقي .وستخصص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات
العرض األعلى ثم األقل فاألقل (على أال يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم
نفس العرض .أما بالنسبة لكسور األسهم ،فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل .وستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح
المحصل من طرح األسهم المتبقية وكسور األسهم .فيما ستوزع متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتجاوز سعر الطرح) على
األشخاص المستحقين ك ٌل بحسب ما يستحقه وذلك في موعد أقصاه (●)هـ (الموافق (●)م).
•التخصيص النهائي لألسهم :سيتم تخصيص األسهم الجديدة لكل مستثمر بنا ًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح .وسيتم
تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية بنا ًء على سعر السهم المطروح (شريطة أال يقل عن من سعر الطرح) على أن يتم تخصيص
األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس السعر .وسيتم إضافة كسور األسهم لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل .وسوف
يتم تسديد إجمالي سعر الطرح المتبقي وكسور األسهم للشركة ،وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم (بما يتجاوز سعر
الطرح ،إن وجد) على مستحقيها ك ٌل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه (●)هـ (الموافق (●)م).
•تداول األسهم الجديدة في السوق :سيبدأ تداول األسهم الجديدة في نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم
الجديدة وتخصيصها وإدراجها.

	  (13-1):لكشلارسم توضيحي آللية حقوق األولوية

 -١ﻓﺘﺮة اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
وﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺪاول

 -٢ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪاول واﻻﻛﺘﺘﺎب ﳉﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
دون ﻓﺼﻞ اﻟﻔﺘﺮات ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺘﻲ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﺳﺠﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳉﺪد
اﻻﺛﻨﲔ

اﳋﻤﻴﺲ

اﻻﺛﻨﲔ
اﻟﺘﺪاول

اﻻﻛﺘﺘﺎب

 ٦أﻳﺎم ﻟﻠﺘﺪاول و ٩أﻳﺎم ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب
ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮات ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﲢﺪده ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار
وإﻋﻼﻧﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺪرة
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	 13 -5اكتتاب المساهمني المؤسسني
سيقوم المساهمين المؤسسين باالكتتاب في الطرح من خالل رسملة مبلغ خمسة مليارات وتسعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ()5,962,500,000
ريال سعودي من المبالغ المستحقة على الشركة للمساهمين المؤسسين بموجب اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  .1والتزم ًّ
كل من المساهمين
المؤسسين باالكتتاب في الطرح بكامل الحقوق المخصصة لكل منهما ،والتي تتمثل بمجملها في خمسمائة وستة وتسعين مليون ومائتين وخمسين ألف
( )596,250,000سهم والتي تمثل  %75من الطرح (لمزيد من المعلومات ،انظر القسم («( )1-2-7اتفاقية قرض المساهمين لمشروع رابغ  )»1والقسم
(«( )2-11التزام المساهمين المؤسسين»).

وبموجب االلتزام المسبق باالكتتاب ال ُمقدم من قبل المساهمين المؤسسين ،فسيحظر على المساهمين المؤسسين التداول بحقوق األولوية المخصصة
لكل منهما خالل فترة التداول .وبعد االنتهاء من فترة الطرح واالكتتاب ،سيتم تحويل الحقوق المخصصة للمساهمين المؤسسين إلى أسهم وإيداعها في
محافظهم االستثمارية وف ًقا لإلجراءات المتبعة في هذا الخصوص ،عل ًما بأنه سيتم إيداع األسهم الجديدة للمساهمين المؤسسين في نفس الوقت لغيرهم
من مساهمي الشركة والمستثمرين الذين سيكتتبون في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب أو فترة الطرح المتبقي (إن وجدت).
	 13 -6األشخاص المستحقون غري المشاركني في االكتتاب في األسهم الجديدة
سيكون المساهمون المقيدون الذين ال يشاركون كلياً في االكتتاب في األسهم الجديدة عرضة النخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة إضافة إلى انخفاض
قيمة األسهم المملوكة لهم حالياً .وبالنسبة لألشخاص المستحقين الذين لم يكتتبوا ولم يبيعوا حقوقهم فسيكونون عرضة للخسارة .ولن يحصل األشخاص
المستحقين غير المشاركين في االكتتاب في األسهم الجديدة على أية مزايا أو منافع مقابل أسهم حقوق األولوية المستحقة لهم غير حصولهم على
تعويض نقدي من متحصالت بيع األسهم في الطرح المتبقي ك ً
ال حسب ما يستحقه (إن وجد) بسعر يتجاوز سعر الطرح .وذلك في حال قيام المؤسسات
االستثمارية بشراء األسهم الجديدة بسعر يتجاوز سعر الطرح خالل فترة الطرح المتبقي.
وفي حال كانت رغبة المؤسسات االستثمارية شراء األسهم المتبقية بسعر الطرح فقط لن يحصل األشخاص المستحقون غير المشاركين في االكتتاب
على أي تعويض نتيجة عدم ممارستهم حقوق األولوية في األسهم الجديدة.
وسيتم تحديد مبلغ التعويض (إن وجد) لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب في األسهم الجديدة كلياً أو جزئياً ومستحقي كسور األسهم
عن طريق قسمة مبلغ التعويض على إجمالي عدد األسهم التي لم يكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين ومستحقي كسور األسهم.
	 13 -7التخصيص ورد الفائض
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة ليتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه ،وذلك باستثناء متحصالت اكتتاب المساهمين المؤسسين ،نظراً
ألنهم سيكتتبون في األسهم الجديدة من خالل رسملة المبالغ المستحقة لهم وفقاً لما هو موضح في هذه النشرة .وسيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر

بنا ًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح .أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم ،فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات
االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي .وسوف يتم تسديد إجمالي سعر الطرح المتبقي للشركة ،وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور
األسهم (أي ما يتجاوز سعر الطرح ،إن وجد) على مستحقيها ك ٌل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه تاريخ (●)هـ (الموافق (●)م) .وفي حال تبقي أسهم
بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية بسعر الطرح وستخصص له.

ويتوقع اإلعالن النهائي عن العدد النهائي لألسهم الجديدة التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب
وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين .ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية
معلومات إضافية .وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه (●)هـ (الموافق (●)م).
	 13 -8دفع مبالغ التعويض
سيتم دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) لألشخاص المؤهلين الذين لم يشاركوا كلياً أو جزئياً في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية في موعد أقصاه (●)هـ
(الموافق (●)م).
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	 13 -9نرشة اإلصدار التكميلية
يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة ،وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة إذا علمت الشركة في
أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي:
1وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار.2ظهور أي مسائل إضافية مهمة كان من الواجب تضمينها في نشرة اإلصدار.ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.
	 13 -10تعليق أو إلغاء الطرح
لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قرار بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو
قواعد السوق .كما أنه من الممكن أن يتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على الطرح.
	 13 -11القرارات والموافقات اليت تطرح األسهم الجديدة بموجبها
فيما يلي القرارات والموافقات التي يتم بموجبها طرح األسهم الجديدة طرحاً عاماً:
 أقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1443/8/28هـ (الموافق 2022/3/31م) بتعديل توصيته بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوقأولوية.
 بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ (●)هـ (الموافق (●)م) على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. جموافقة تداول السعودية بتاريخ 1443/9/20هـ (الموافق 2022/4/21م) على طلب إدراج األسهم الجديدة. دإعالن هيئة السوق المالية بتاريخ 1443/9/24هـ (الموافق 2022/4/25م) بشأن موافقتها على طرح أسهم حقوق أولوية.	 13-12القيود المفروضة عىل التداول في الحقوق
التزم ًّ
كل من المساهمين المؤسسين باالكتتاب في الطرح بكامل الحقوق المخصصة لكل منهما .وعليه ،فإن المساهمين المؤسسين سيكونون مقيدين من
التصرف بالحقوق المخصصة لهم.
باستثناء ذلك ،فال يوجد حالياً أي قيود تنظيمية مفروضة على تداول الحقوق من جانب ٍأي من مساهمي الشركة باستثناء القيود التنظيمية المفروضة
على األسهم المدرجة بشكل عام.
	 13-13أسئلة وأجوبة عن آلية إصدار أسهم حقوق األولوية
ما هي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة في رأس المال .وتعتبر هذه األوراق حق
مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
الخاصة بزيادة رأس المال .ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.
لمن ُتمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المالكين ألسهم في الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال ،والمقيدون في سجل
مساهمي الشركة لدى إيداع بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وهو ما يعرف بتاريخ األحقية.
مىت يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية ،وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ
الخاصة بالمساهمين المقيدين في سجالت مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،وستظهر
الحقوق في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،ولن يُسمح للمساهمين المقيدين بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي
التداول واالكتتاب.
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كيف يتم إشعار المساهمني المقيدين بإيداع حقوق األولوية في محافظهم؟

يتم إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم عن طريق اإلعالن على موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة تداوالتي المقدمة من قبل مركز
إيداع وعبر الرسائل النصية القصيرة المرسلة من خالل شركات الوساطة.
كم عدد حقوق األولوية اليت سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد بناء على نسبة عدد األسهم التي يملكها في الشركة وذلك بحسب سجل مساهمي الشركة لدى
مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال .وسيتم حساب عدد الحقوق المكتسبة لكل
مساهم مقيد بنا ًء على معامل األحقية.
ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن المساهم المقيد من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها وفق سجل مساهمي الشركة لدى
مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية .ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم
الحالية للشركة .فعلى سبيل المثال ،إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة يساوي ( )1,000سهم ورفعت تلك الشركة رأس مالها عن طريق طرح ()500
سهم جديد بحيث ارتفع عدد أسهمها إلى ( )1,500سهم ،فسيكون معامل األحقية في هذه الحالة حق واحد لكل سهمين.
ونظراً ألن معامل األحقية هو ( )0.907534حق لكل سهم حالي واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية ،فإذا كان المساهم المقيد يملك ألف
( )1,000سهم حالي في تاريخ األحقية فسيخصص له ( )907حق مقابل مايملكه من أسهم وسيتم تعويضه عن أي كسور إذا تم بيع أسهم الطرح المتبقي
بسعر يتجاوز سعر الطرح.
هل سيختلف اسم ورمز تداول الحقوق عن اسم ورمز أسهم الرشكة؟

نعم ،سيتم إضافة الحقوق المكتسبة إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحقوق وبين سعر الطرح (قيمة الحق اإلرشادية) .على سبيل
المثال (باستخدام أسعار افتراضية) :إذا كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق هو خمسة عشر ( )15ريـال سعودي وسعر الطرح عشرة ()10
ريـاالت سعودية ،فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة ( )5ريـاالت سعودية.
من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم ،يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق خالل فترة التداول.
هل من الممكن أن يفقد المساهم حقه بالحصول عىل حقوق حىت لو كان يحق له حضور الجمعية العامة غري العادية
والتصويت عىل زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

نعم ،يفقد المساهم حقه بالحصول على حقوق في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبل انعقادها بيوم عمل واحد.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتم تقديم طلبات االكتتاب من خالل المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء ،إضافة إلى إمكانية االكتتاب
من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين.
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هل يمكن االكتتاب أكرث من مرة ومن خالل أكرث من وسيط؟

نعم يمكن ،وستعتمد كمية األسهم التي يمكن االكتتاب بها من خالل كل وسيط على عدد الحقوق المتوفرة في المحفظة االستثمارية لدى الوسيط ذي
الصلة .وفي جميع األحوال ،يجب مراعاة أن ال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق ،حيث أن أي زيادة
في كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول سينتج عنه إلغاء طلب االكتتاب.
هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكرث من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.
في حال امتالك أسهم الرشكة من خالل أكرث من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم ايداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق .فعلى سبيل المثال ،إذا كان المساهم يملك ألف ( )1,000سهم
في الشركة على النحو التالي :ثمانمائة ( )800سهم في محفظة (أ) ومائتي ( )200سهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ستودع ( )907حق على
اعتبار أن لكل سهم ( )0.907534حق تقري ًبا .وعليه ،سيتم إيداع ( )726حق في محفظة(أ) و( )181حق في محفظة (ب).
وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور ،وإذا أكملت رقماً صحيحاً أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر
أكبر كمية من الحقوق.
في حال كان اإلكتتاب من خالل عدد من المحافظ ،أين يتم إيداع األسهم الجديدة؟

سيتم إيداع األسهم في المحفظة اإلستثمارية المنصوص عليها في طلب االكتتاب األول.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم ،يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب ولكن لن يستطيعوا تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية
عن طريق الوسطاء أو مركز إيداع األوراق المالية وبعد تقديم كافة المستندات المطلوبة.
ماذا يحصل في حال اكتتب المساهمون المقيدون ألسهم إضافية ومن ثم بيع حقوقهم؟

إذا قدم أحد المساهمين المقيدين طل ًبا لالكتتاب في األسهم الجديدة ولكن بعد ذلك باع حقوقه ولم يشتري حقو ًقا تعادل عدد األسهم الجديدة التي تم
االكتتاب فيها قبل نهاية فترة التداول ،فسيتم رفض طلب االكتتاب بالكامل إذا باع المساهم المقيد جميع حقوقه .وفي حال قام المساهم المقيد ببيع جزء
من حقوقه ،سيتم رفض طلب االكتتاب جزئياً بالتناسب مع الحقوق التي تم بيعها من قبل المساهم المقيد .وسيتم إخطار المساهم المقيد في حال تم
رفض طلبه وسيرد المبلغ المتعلق بالطلب المرفوض إلى بنك المساهم المقيد.
هل يحق لمستثمر اشرتى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم ،بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.
مىت يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية اليت اشرتاها خالل فرتة التداول؟

بعد انتهاء عملية تسوية شراء الحقوق ( وهي يومي عمل من تاريخ عملية الشراء) ،على أن يتم اإلكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب.
هل يستطيع صاحب حقوق األولوية بيع الحق بعد انقضاء فرتة التداول؟

ال يمكن ذلك .بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب باألسهم الجديدة (أو عدم ممارسة ذلك) .وفي حال عدم
ممارسة الحق ،قد يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.
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ماذا يحدث لحقوق األولوية اليت لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فرتة التداول ومرحلة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب ،تطرح األسهم الجديدة التي لم يكتتب فيها (أي األسهم المتبقية) على عدد من
المؤسسات االستثمارية من خالل مدير االكتتاب ،ويتم دفع قيمة التعويض (إن وجد) لمالك الحقوق بعد خصم سعر الطرح ،عل ًما بأن المستثمر قد ال
يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.
من له األحقية في حضور الجمعية العامة غري العادية والتصويت عىل زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق
أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال حضور الجمعية
العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
مىت يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال.
لو قام مستثمر برشاء أسهم في الرشكة في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول عىل حقوق األولوية المرتتبة عىل
زيادة رأس مال المصدر؟

نعم ،حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم (أي بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية
غير العادية) ،مع األخذ باالعتبار بأن حقوق األولوية سوف تمنح لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد
الجمعية غير العادية للموافقة على زيادة رأس المال ،ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
ما هي فرتات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس ،بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في
هذه النشرة وإعالنات الشركة.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

كال ،ال يمكن ذلك.
هل يستطيع عامة المستثمرين من غري المساهمني المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق أولوية؟

نعم ،وذلك بعد إتمام وتسوية شراء حقوق األولوية عن طريق السوق خالل فترة التداول ،ويخضع للقيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل
عام.
هل سيتم إدراج أي مبالغ أخرى في معاملة تبادل الحقوق ؟

سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.
مساعدة إضافية

في حال وجود أي استفسارات ،الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني:

Investor.relations@petrorabigh.com

وألسباب قانونية ،سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية
إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية .ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب ،فضال راجع
القسم («( )13شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب») وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.
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	 13 -14تداول األسهم الجديدة
سوف يبدأ تداول األسهم الجديدة بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية الالزمة ،وسيتم اإلعالن عنه الحقاً على موقع السوق.
	 13-15بنود متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافهامن مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لصالحهم
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة ،ويشترط أنه فيما عدا ما جرى عليه النص تحديداً في هذه النشرة ،فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن
أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ طبقاً لها .وقد يتم
توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية ،وفي حالة وجود تعارض بين النسختين العربية واإلنجليزية من هذه النشرة ،يعمل بالنسخة العربية.
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	 14.التغري في سعر السهم نتيجة الزيادة رأس المال
إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال هو (●) ريال سعودي ،وسوف يعاد تحديده عند (●)
ريال سعودي في الجلسة االفتتاحية في اليوم التالي .ويمثل التغير تراجعاً بنسبة (●).%
وفيما يلي طريقة حساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال:
ً
أول :حساب القيمة السوقية للرشكة عند إغالق التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة غري العادية الخاصة بزيادة رأس المال:

عدد أسهم الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال  xسعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة
غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند إغالق التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
ثانيًا :حساب سعر السهم في الجلسة االفتتاحية في اليوم التايل ليوم انعقاد الجمعية العامة غري العادية الخاصة بزيادة رأس المال:

(القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  +قيمة أسهم حقوق األولوية) ( /عدد أسهم الشركة في نهاية يوم انعقاد
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال  +عدد األسهم الجديدة المطروحة لالكتتاب) = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي
يوم انعقاد الجمعية العامية غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
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	 15.التعهدات الخاصة باالكتتاب
	 15-1نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب
منصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين .وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة
يُمكن االكتتاب باستخدام ّ
واحدة وفقاً لما يلي:
•سيتاح في هذه الفترة لمالكي الحقوق من المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
•سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة في األسهم الجديدة بعدد الحقوق المخصصة له أو جزء منها خالل فترة االكتتاب .وفي حال شراء
المساهم المقيد حقو ًقا جديدة ،فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسوية عملية شراء الحقوق (يومي عمل من تاريخ شراء الحقوق
الجديدة).
•سيتاح للمستثمرين الجدد  -ممن قاموا بشراء حقوق خالل فترة التداول  -باالكتتاب في األسهم الجديدة بعد انتهاء فترة تسوية عملية شراء
الحقوق (يومي عمل من تاريخ شراء الحقوق الجديدة).
•سيتاح االكتتاب إلكترون ًيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر الشراء والبيع
باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط
يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح ،ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:
•قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه.
•أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
•قبوله للنظام األساسي للشركة.
•التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.
	 15 -2عملية التخصيص
سيتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بنا ًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح .وسيتم تخصيص األسهم
المتبقية للمؤسسات االستثمارية سعر العرض للسهم (شريطة أال يقل عن من سعر الطرح) على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات
االستثمارية التي تقدم نفس العرض .وسيتم إضافة كسور األسهم لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل .وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية
وكسور األسهم للشركة .وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم ( أي بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها ك ٌل بحسب ما يستحقه
في موعد أقصاه (●)هـ (الموافق (●)م) .وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهدو التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية
وستخصص له .ولن يكون هناك تعويضات للمستثمرين الذين لم يكتتبوا أو لم يبيعوا حقوقهم ،وأصحاب كسور األسهم خالل فترة الطرح المتبقي.
ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية .وسوف يتم اإلعالن عن نتائج
التخصيص في موعد أقصاه (●)هـ (الموافق (●)م).
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	 15 -3السوق المالية السعودية (تداول)
تم تأسيس نظام تداول في عام  2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة في عام 1990م.
يتم التعامل باألسهم عبر نظام «تداول» من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداء من تنفيذ الصفقة وانتها ًء بالتسوية .ويتم التداول
في كل يوم عمل (من األحد إلى الخميس) على فترة واحدة من الساعة  10صباحاً وحتى الثالثة  3:00مساء ،ويتم خالل هذه الفترة تنفيذ األوامر .أما
خارج هذه األوقات ،فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة  9:30صباحاً وحتى الساعة  10صباحاً.
ويعمل نظام تداول على مطابقة األوامر حسب السعر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً ( وهي األوامر
المشتملة على أفضل األسعار) ،وتليها األوامر محددة السعر .وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع السوق المالية السعودية (تداول)على اإلنترنت والرابط
االلكتروني لمعلومات تداول ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز.
وتتم تسوية الصفقات خالل يومي عمل حسب نظام (.)T+2
وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول .ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق،
بهدف ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول في األسهم.
	 15 -4تداول أسهم الرشكة في السوق المالية
تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وطلب إلى تداول السعودية لقبول إدراجها ،وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم الوفاء
بالمتطلبات كافة.
ومن المتوقع قبول اإلدراج وبدء التداول في السوق المالية بمجرد انتهاء التخصيص النهائي لألسهم الجديدة .وسوف يتم اإلعالن عن ذلك على الموقع
اإللكتروني لتداول في حينه .علماً بأن التواريخ والمواعيد الواردة في هذه النشرة غير نهائية ويمكن تغييرها في أي وقت بعد موافقة الهيئة.
على الرغم من أن األسهم الحالية للشركة مدرجة في السوق المالية (تداول) ،إال أنه ال يمكن تداول األسهم الجديدة إال بعد الموافقة على تخصيصها
للمكتتبين المستحقين ومقدمي العروض فيما يتعلق بطرح األسهم المتبقية وإيداعها في حسابات تداول الخاصة بهم .ويمنع منعاً باتاً التداول في األسهم
الجديدة إلى حين الموافقة على التخصيص .ويتحمل المكتتبون الذين يشاركون في أي نشاطات تداول المحظورة المسؤولية كاملة .وال يقع على عاتق
الشركة أي مسؤولية قانونية في أي حالة كهذه.
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نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية 2022 -
شـركـة رابــغ للتـكـريـر والبـتـروكيـمـاويـات

	 16.المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الذي يقع في العنوان اآلتي :ص.ب ،101 .رابغ  ،21911المملكة العربية السعودية،
صباحا إلى الساعة ( )3:30مسا ًء وذلك ابتدا ًء من أول يوم عمل يلي نشر دعوة اجتماع الجمعية
وذلك خالل ساعات العمل الرسمية من الساعة()7:30
ً
العامة غير العادية الخاص بزيادة رأس المال ،على أال تقل فترة إتاحتها للمعاينة عن ( )14يو ًما قبل موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص
بزيادة رأس المال ،وستظل هذه المستندات متاحة للمعاينة حتى نهاية فترة الطرح:
1النظام األساس للشركة والسجل التجاري للشركة.2قرار مجلس اإلدارة بتعديل التوصية بزيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.3-موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس

المال*.

4موافقة تداول السعودية على إدراج األسهم الجديدة.5موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية.6تقرير السوق.7اتفاقية التعهد8-اتفاقية إدارة

بالتغطية**.

االكتتاب**.

9خطابات االلتزام باالكتتاب والصادرة من قبل أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال.	10-الموافقات الخطية من قبل مستشاري الشركة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذه النشرة.
* ستكون متاح ًة لالطالع عليها في أول يوم عمل يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
** ستكون متاح ًة لالطالع عليها في أول يوم عمل يلي إبرامها.
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