
  

 

 خ�� �حفي

العامة غ�� العادية ملناقشة طرح أسهم حقوق األولو�ة  "ب��ورا�غ" تدعو مساهم��ا �حضور ا�جمعية 

ق��ح
ُ
 امل

 سيتم إطالع املساهم�ن ع�� توصية مجلس اإلدارة بز�ادة رأس مال الشركة عن طر�ق طرح أسهم حقوق أولو�ة

 �حة عامة عن الطرح

 عملية مق��حة لز�ادة رأس املال عن طر�ق طرح أسهم حقوق أولو�ةامل��ي �� �علن "ب��ورا�غ" ("الشركة") عن ني��ا   •

 رأس املـــــــال مـــــــنز�ـــــــادة و عـــــــن طر�ـــــــق طـــــــرح أســـــــهم حقـــــــوق أولو�ـــــــة رأس مالهـــــــا  ز�ـــــــادةلوافقـــــــت هيئـــــــة الســـــــوق املاليـــــــة ع�ـــــــ� طلـــــــب الشـــــــركة  •

ــ� 8,760,000,000 ــ 16,710,000,000 ر�ـــــــــــــــال ســـــــــــــــعودي إ�ـــــــــــــ ــادة بنســـــــــــــــبة ال ســـــــــــــــعودير�ـــــــــــــ ــا �عـــــــــــــــادل ز�ـــــــــــــ ــال 90.75، أي مـــــــــــــ % لـــــــــــــــرأس مـــــــــــــ

 غ�� العادية للشركةامة وافقة ا�جمعية العمل  و�خضع ذلك  الشركة،

ر�ـــــــال ســـــــعودي  10ســـــــهم جديـــــــد �ســـــــعر  795,000,000ســـــــيتم طـــــــرح أســـــــهم حقـــــــوق أولو�ـــــــة للمســـــــاهم�ن ا�حـــــــالي�ن مـــــــن خـــــــالل إصـــــــدار  •

 ر�ــــــــال ســــــــعودي، و�خضــــــــع ذلــــــــك ملوافقــــــــة ا�جمعيــــــــة العامــــــــة غ�ــــــــ� العاديــــــــة 7,950,000,000بقيمــــــــة إجماليــــــــة للطــــــــرح تبلــــــــغ ل�ــــــــل ســــــــهم، 

 للشركة

 �حة عامة عن الشركة

أك�ــــــــ� مجمعــــــــات التكر�ــــــــر والب��وكيماو�ــــــــات املت�املــــــــة �ــــــــ� العــــــــالم والشــــــــركة الوحيــــــــدة �ــــــــ� املنطقــــــــة ال�ــــــــي تــــــــوفر  أحــــــــد"ب��ورا�ــــــــغ" �عت�ــــــــ�  •

 من 
ً
 الب��وكيماو�ةاملنتجات املنتجات املكررة و كال

 م، تم تأسيس الشركة كمشروع مش��ك ب�ن شرك�ي أرام�و السعودية وسوميتومو كيمي�ال اليابانية2005�� عام  •

 م2007��  تحو�لها إ�� شركة مساهمة قبلتأسست ب��ورا�غ كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة  •

ــة مـــــــنالشـــــــركة  لـــــــدى • ــي تحظـــــــى �ات نتجـــــــامل مجموعـــــــة متنوعـــــ ــاق تـــــــدار مـــــــن خـــــــالل اتفاقيـــــــات ال�ـــــ شـــــــب�ات �ســـــــو�ق وتوزيـــــــع واســـــــعة النطـــــ

 طو�لة األجل

البنيــــــــة التحتيــــــــة القائمــــــــة لإلمــــــــداد والتصــــــــدير  �شــــــــ�ل مباشــــــــر مــــــــناالســــــــتفادة يتــــــــيح لهــــــــا  متم�ــــــــ� موقــــــــع اســــــــ��اتي��ب"ب��ورا�ــــــــغ"  تحظــــــــى •

 واإلفر�قية واألورو�يةاألسواق اآلسيو�ة ، ال�ي �سّهل الوصول إ�� البحر�ة  ا�حطة�� 

ــائج قو�ــــــــــةالشــــــــــركة  حققــــــــــت • ــام  نتــــــــ ــ� عــــــــ ــاليف، والطلــــــــــب ع�ــــــــــ� منتجا��ــــــــــا  م2021�ــــــــ ــا، وخفــــــــــض الت�ــــــــ ــاءة عمليا��ــــــــ بفضــــــــــل تحســــــــــن كفــــــــ

 الب��وكيماو�ة

 لشر�ات واملواهب ا�حليةلفرص  خلق  قطاع الب��وكيماو�ات و عز�ز  ��ساهم الشركة �� تنويع االقتصاد الوط�ي من خالل  •

 �ـــــــــ� تزو�ـــــــــد اململكـــــــــة باملنتجـــــــــات املكـــــــــررة والب��وكيماو�ـــــــــة، وتطـــــــــو�ر منتجـــــــــات مخصصـــــــــة عل��ـــــــــا طلـــــــــب تلعـــــــــب  •
ً
 اســـــــــ��اتيجيا

ً
الشـــــــــركة دورا

 مرتفع �� األسواق اإلقليمية والدولية

ــام و�ســــــــتخدم  400,000بتكر�ــــــــر  الشــــــــركةتقــــــــوم  •  مــــــــن الــــــــنفط ا�خــــــ
ً
ــا ــة  1.2برميــــــــل يوميــــــ قيمــــــ

َ
 مــــــــن اإليثــــــــان كمــــــــواد ل

ً
مليــــــــون طــــــــن ســــــــنو�ا

 إلنتاج مجموعة متنوعة من املشتقات النفطية واملنتجات الب��وكيماو�ة. 



  
 

 

 مـــــــــن املشـــــــــتقات النفطيـــــــــة مثـــــــــل النافثـــــــــا والبنـــــــــ�ين والك��وســـــــــ�ن 140ُينـــــــــتج مجمـــــــــع ب��ورا�ـــــــــغ  •
ً
ووقـــــــــود الطـــــــــائرات  مليـــــــــون برميـــــــــل ســـــــــنو�ا

ــ�ن والبـــــــــــو�� بـــــــــــرو�ل�ن،  2.4والـــــــــــديزل وز�ـــــــــــت الوقـــــــــــود، و   مـــــــــــن املنتجـــــــــــات الب��وكيماو�ـــــــــــة مثـــــــــــل البـــــــــــو�� إثيلـــــــــ
ً
مليـــــــــــون طـــــــــــن م�ـــــــــــ�ي ســـــــــــنو�ا

 وأكسيد ال��و�ل�ن وجالي�ول اإلثيل�ن األحادي. 

ــات الب��وكيماو�ة • ــة واملنتجـــــــ ــتقات النفطيـــــــ ــتم �ســـــــــو�ق املشـــــــ ــة ا�خ  للشـــــــــركةيـــــــ ــة، ومنطقـــــــ ــيج، والشـــــــــرق األوســــــــــط، �ــــــــــ� األســـــــــواق ا�حليـــــــ لـــــــ

 وآسيا، وأورو�ا.

 

 مجّمعـــــــــاتأك�ـــــــــ�  أحـــــــــد")، ب��ورا�ـــــــــغأعلنـــــــــت شـــــــــركة را�ـــــــــغ للتكر�ـــــــــر والب��وكيماو�ـــــــــات (" م:2022مـــــــــايو  18، اململكـــــــــة العر�يـــــــــة الســـــــــعودية، را�ـــــــــغ

)، SA120GAH5617) (رمـــــــــــز التعر�ـــــــــــف الـــــــــــدو��: 2380التكر�ـــــــــــر والب��وكيماو�ـــــــــــات املت�املـــــــــــة واملدرجـــــــــــة �ـــــــــــ� تـــــــــــداول الســـــــــــعودية (تحـــــــــــت الرمـــــــــــز: 

ــا يخــــــــص  ق�ــــــــ�ح، ولو�ــــــــةاأل طــــــــرح أســــــــهم حقــــــــوق حصــــــــولها ع�ــــــــ� موافقــــــــة هيئــــــــة الســــــــوق املاليــــــــة فيمــــــ
ُ
وافقــــــــة ا�جمعيــــــــة العامــــــــة غ�ــــــــ� وا�خاضــــــــع مل امل

 العادية للشركة.

 ر�ــــــــــال ســــــــــعودي إ�ــــــــــ� 8,760,000,000 مــــــــــن ") مــــــــــن خــــــــــالل ز�ــــــــــادة رأس مــــــــــال الشــــــــــركةطـــــــــــرحال(" طــــــــــرح أســــــــــهم حقــــــــــوق األولو�ــــــــــةإصــــــــــدار و وســــــــــيتم 

 ودعــــــــــــار�ــــــــــــال ســــــــــــعودي.  7,950,000,000ر�ــــــــــــال ســــــــــــعودي عــــــــــــن طر�ــــــــــــق طــــــــــــرح أســــــــــــهم حقــــــــــــوق أولو�ــــــــــــة بقيمــــــــــــة إجماليــــــــــــة تبلــــــــــــغ  16,710,000,000

 .الطرح صول ع�� موافقة املساهم�ن ع��مجلس إدارة الشركة إ�� عقد جمعية عامة غ�� عادية ل�ح 

مـــــــــع األهـــــــــداف اإلســـــــــ��اتيجية للشـــــــــركة لتعز�ـــــــــز وضـــــــــعها املـــــــــا�� مـــــــــن خـــــــــالل تحســـــــــ�ن �ســـــــــبة الـــــــــدين إ�ـــــــــ� حقـــــــــوق امللكيـــــــــة، وتقليـــــــــل الطـــــــــرح تما�ـــــــــ�ى ي

 االل��امات طو�لة األجل.

 تـــــــم إ�شـــــــاء "ب��ورا�ـــــــغ" 
ً
م، أطلقـــــــت أرام�ـــــــو الســـــــعودية 2005كمصـــــــفاة غ�ـــــــ� تحو�ليـــــــة مـــــــع مرافـــــــق م�حقـــــــة ملعا�جـــــــة الـــــــنفط ا�خـــــــام. و�ـــــــ� عـــــــام  بدايـــــــة

 بالتســــــــاوي بي��مــــــــا لتحو�ــــــــل "ب��ورا�ــــــــغ" إ�ــــــــ� مجمــــــــع مت�امــــــــل عــــــــاملي املســــــــتوى للتكر�ــــــــر 
ً
 مشــــــــ���ا

ً
وشــــــــركة ســــــــوميتومو كيمي�ــــــــال اليابانيــــــــة مشــــــــروعا

الب��وكيماو�ـــــــــة، كمـــــــــا كـــــــــذلك املنتجـــــــــات كة الوحيـــــــــدة �ـــــــــ� املنطقـــــــــة ال�ـــــــــي تـــــــــوفر املنتجـــــــــات املكـــــــــررة و والب��وكيماو�ـــــــــات. و�عـــــــــد "ب��ورا�ـــــــــغ" اآلن الشـــــــــر 

 �عّد من أفضل املرافق املت�املة ع�� مستوى العالم.

 تحظـــــــــى" املهنــــــــــدس إبــــــــــراهيم بــــــــــن قاســــــــــم البــــــــــوعين�ن، رئــــــــــيس مجلــــــــــس إدارة شــــــــــركة را�ــــــــــغ للتكر�ــــــــــر والب��وكيماو�ــــــــــات: قـــــــــال و��ـــــــــذه املناســـــــــبة،

ع�ــــــــــ� حــــــــــد  املنتجــــــــــات املكــــــــــررة والب��وكيماو�ــــــــــة وفرالشــــــــــركة الوحيــــــــــدة �ــــــــــ� املنطقــــــــــة ال�ــــــــــي تــــــــــباعتبارهــــــــــا جيــــــــــد ل��ســــــــــيخ م�ان��ــــــــــا موقــــــــــع ’ب��ورا�ــــــــــغ‘ ب

وقـــــــد تمكنـــــــت مـــــــن  ؛ وترتكـــــــز الشـــــــركة �ـــــــ� ذلـــــــك ع�ـــــــ� امل�انـــــــة العامليـــــــة ملســـــــاهم��ا املؤسســـــــ�ن، وقاعـــــــدة أصـــــــولها القو�ـــــــة، ومنتجا��ـــــــا املتنوعـــــــة.ســـــــواء

 
ً
شــــــــــب�ات وخ�ــــــــــ�ات مســــــــــاهم��ا املؤسســــــــــ�ن مــــــــــن تطــــــــــو�ر منتجــــــــــات مخصصــــــــــة عل��ــــــــــا طلــــــــــب مرتفــــــــــع �ــــــــــ� األســــــــــواق اإلقليميــــــــــة والدوليــــــــــة مســــــــــتفيدة

 و�صـــــــــفتنا شـــــــــركة مســـــــــؤولة، ـ�ــــــــان وســـــــــيبقى ترك��نـــــــــا وقـــــــــدرا��م التســـــــــو�قية والتقنيـــــــــة العاليـــــــــة. 
ً
. ع�ـــــــــ� املـــــــــدى البعيـــــــــدع�ـــــــــ� تحقيـــــــــق قيمـــــــــة  ُموجهـــــــــا

 لمساهم�ن".لتنفيذ أولو�اتنا االس��اتيجية والوفاء بال��اماتنا  ��  تضمن امل��يمهمة   الطرح خطوة يش�لو 

ــال   لــــــــــدى": لشـــــــــــركة را�ـــــــــــغ للتكر�ـــــــــــر والب��وكيماو�ـــــــــــات ن التنفيـــــــــــذيوكب�ـــــــــــ� اإلدار�ـــــــــــ�ن  ، الـــــــــــرئيسالغامـــــــــــدي عثمـــــــــــان املهنـــــــــــدسمــــــــــن جانبــــــــــھ، قــــــــ

قـــــــوة نمـــــــوذج ثـــــــق برـ�ــــــائز القو�ـــــــة والفـــــــرص الواعـــــــدة �ـــــــ� األســـــــواق اإلقليميـــــــة والدوليـــــــة. نال‘ب��ورا�ـــــــغ‘ اســـــــ��اتيجية وا�ـــــــحة مدعومـــــــة بالعديـــــــد مـــــــن 

ــدة  ــد جيــــ ــ� تحقيــــــق عوائــــ ــا، وقــــــدرتنا ع�ــــ ــذا لأعمالنــــ ــ� هــــ ــة �ــــ ــوة مهمــــ ل الطــــــرح خطــــ
ّ
ــ� ــاهم�ن. ويشــــ ــار،لمســــ ــا��حيــــــث سيســــــهم بت اإلطــــ ــع املــــ ــز الوضــــ  عز�ــــ

 ".الشركة تحقيق أهداف األداء العام و �ات الدين وز�ادة رأس املال، و�ضمن ذلك تحس�ن ن خالل خفض مستو م

�ــــــــ�  ةقو�ــــــــ نتــــــــائج، حققــــــــت ’ب��ورا�ــــــــغ‘ م2020: "ع�ــــــــ� الــــــــرغم مــــــــن الظــــــــروف الصــــــــعبة ال�ــــــــي شــــــــهد��ا األســــــــواق العامليــــــــة �ــــــــ� عــــــــام الغامــــــــديوأضــــــــاف 

  الكب�ـــــــ�م بفضـــــــل تحســـــــن كفــــــــاءة عمليا��ـــــــا، وخفـــــــض الت�ــــــــاليف، والطلـــــــب 2021عـــــــام 
ً
 قو�ـــــــا

ً
 ألعمالنــــــــاع�ـــــــ� منتجا��ــــــــا، األمـــــــر الـــــــذي يــــــــوفر أساســـــــا

ــا�ــــــ� الوقــــــت املناســــــب مــــــع تحســــــن ســــــيولة الشــــــركة و  ولو�ــــــةاأل  حقــــــوق  أســــــهم طــــــرحأ�ي �ــــــم. و 2022�ــــــ� عــــــام  ركــــــز ع�ــــــ� نقــــــوي العــــــام املا�ــــــ�ي. ال أدا��ــــ



  
 

 

الشــــــــــكر واالمتنــــــــــان ملســــــــــاهمينا الكــــــــــرام ع�ــــــــــ� ثقــــــــــ��م  بجز�ــــــــــل ه املناســــــــــبة�جميــــــــــع أ�ــــــــــحاب املصــــــــــ�حة، ونتوجــــــــــھ �ــــــــــ� هــــــــــذ إضــــــــــافيةتحقيــــــــــق قيمــــــــــة 

 ودعمهم املستمر�ن".

ــلة مــــــــن واصــــــــل مســــــــاعيھ فر�ــــــــق إدارة ب�ــــــــ�و را�ــــــــغ جــــــــدير بالــــــــذكر أن  ــ��ا جائحــــــــة �وفيــــــــد. و�عــــــــد اتخاذهــــــــا سلســــــ لالســــــــتجابة للتحــــــــديات ال�ــــــــي فرضــــــ

ــا وأعمالهــــــــا، ــائر امل��اكمــــــــةتــــــــم  اإلجــــــــراءات �حمايــــــــة موظف��ــــــ ــة �ــــــــ� س. و إطفــــــــاء ا�خســــــ دعــــــــم عمليــــــــات الشــــــــركة يســــــــاهم طــــــــرح أســــــــهم حقــــــــوق األولو�ــــــ

ــ�  مـــــــــن خـــــــــالل ــال �ـــــــ ــدة لـــــــــرأس املـــــــ ــادر جديـــــــ ــ� مصـــــــ ــ� الوصـــــــــول إ�ـــــــ ــا يـــــــــدعم قـــــــــدرة الشـــــــــركة ع�ـــــــ ــة، ممـــــــ ــات ا�حاليـــــــ ــ� مـــــــــن االل��امـــــــ ــم كب�ـــــــ �ســـــــــديد قســـــــ

 املستقبل.

 

 - انت�ى-

 :إصدار وطرح أسهم حقوق األولو�ةأبرز املعلومات حول 

ــيتم  ر�ـــــــال ســـــــعودي للســـــــهم  10ســـــــهم جديـــــــد �ســـــــعر قـــــــدره  795,000,000ملســـــــاه�ي الشـــــــركة مـــــــن خـــــــالل إصـــــــدار  طـــــــرح أســـــــهم حقـــــــوق أولو�ـــــــةســـــ

ــال الشـــــــــــــــــــركة لر�ـــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــعودي  7,950,000,000 بقيمـــــــــــــــــــة إجماليـــــــــــــــــــة للطـــــــــــــــــــرح تبلـــــــــــــــــــغ الواحـــــــــــــــــــد،  إ�ـــــــــــــــــــ� 8,760,000,000مـــــــــــــــــــن ز�ـــــــــــــــــــادة رأس مـــــــــــــــــ

 ر�ال سعودي.  16,710,000,000

ت الشـــــــركةسيحصـــــــل �ـــــــل مســـــــاهم و 
ّ

د �ـــــــ� �ـــــــجال ــّ ــ�  مقيـــــ ــ�  واحـــــــد يملكـــــــھحـــــــق أولو�ـــــــة مقابـــــــل �ـــــــل ســـــــهم  0.907534ع�ـــــ . وســـــــيتم تـــــــار�خ األحقيـــــــة�ـــــ

ــ� محــــــافظ املســــــاهم�ن امل ــة �ــــ ــاد  �عــــــدقيــــــدين إيــــــداع حقــــــوق األولو�ــــ ــھ العاديــــــة للشــــــركة ا�جمعيــــــة العامــــــة غ�ــــــ�ا�عقــــ . و�ــــــل حــــــق واحــــــد ســــــيمنح مالكــــ

لمز�ــــــــد مــــــــن املعلومــــــــات حــــــــول أســــــــهم حقــــــــوق األولو�ــــــــة والتــــــــداول وغ��هــــــــا مــــــــن لحــــــــق االكتتــــــــاب ع�ــــــــ� ســــــــهم جديــــــــد واحــــــــد �ســــــــعر الطــــــــرح ا�حــــــــدد. 

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

 املزايا التنافسية

 ذات القيمة املضافة   الب��وكيماو�ة واسعة من املنتجات    مجموعة . مجمع مت�امل عاملي املستوى للتكر�ر والب��وكيماو�ات مع  1

أك�ـــــــــــــــ� مجمعـــــــــــــــات التكر�ـــــــــــــــر والب��وكيماو�ـــــــــــــــات املت�املـــــــــــــــة �ـــــــــــــــ� العـــــــــــــــالم، وتضـــــــــــــــم وحـــــــــــــــدة عامليـــــــــــــــة املســـــــــــــــتوى لتكســـــــــــــــ��  أحـــــــــــــــد�عت�ـــــــــــــــ� "ب��ورا�ـــــــــــــــغ" 

ع محطــــــــــــة مســــــــــــتقلة إلنتــــــــــــاج البخــــــــــــارHOFCCوي (األوليفينــــــــــــات بالوســــــــــــيط الكيمــــــــــــا ســــــــــــوائل وامليــــــــــــاه  ) وأخــــــــــــرى لتكســــــــــــ�� اإليثــــــــــــان. و�ضــــــــــــم ا�جمــــــــــــّ

العر�يــــــــــة للميــــــــــاه والكهر�ــــــــــاء)، باإلضــــــــــافة إ�ــــــــــ� أصــــــــــول أخــــــــــرى خــــــــــارج املوقــــــــــع مثــــــــــل صــــــــــهار�ج التخــــــــــز�ن  را�ــــــــــغ والكهر�ــــــــــاء (تملكهــــــــــا و�شــــــــــغلها شــــــــــركة

ع بدرجـــــــــة ت�امـــــــــل عاليـــــــــة تتـــــــــيح إم�ان  بـــــــــ�ن وحداتـــــــــھ ا�ختلفـــــــــة لضـــــــــمان قيمـــــــــة وا�حطـــــــــة البحر�ـــــــــة. و�حظـــــــــى ا�جمـــــــــّ
ً
ــا يـــــــــة اســـــــــ��الك منتجاتـــــــــھ داخليـــــــ

ذات هـــــــــوامش ر�ـــــــــح عاليـــــــــة، وا�حـــــــــد مـــــــــن تقلبـــــــــات قطـــــــــاع املنتجـــــــــات املكـــــــــررة والب��وكيماو�ـــــــــة مـــــــــن  ب��وكيماو�ـــــــــةمضـــــــــافة أع�ـــــــــ�، وتـــــــــوف�� منتجـــــــــات 

.خالل ز�ادة �عرّ 
ً
 ض "ب��ورا�غ" للسوق ح�ن ي�ون الطلب أك�� استقرارا
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ع بموقــــــــع اســــــــ��اتي�� االســــــــتفادة مــــــــن و ا�ح�ــــــــ� �ــــــــ� محافظــــــــة را�ــــــــغ ع�ــــــــ� ســــــــاحل البحــــــــر األحمــــــــر، و�تــــــــيح ذلــــــــك تلبيــــــــة الطلــــــــب  متم�ــــــــ� يحظــــــــى ا�جمــــــــّ

نابيــــــــب واملــــــــوا�ئ ال�ــــــــي تــــــــديرها أرام�ــــــــو البنيــــــــة التحتيــــــــة القائمــــــــة لتصــــــــدير الب��وكيماو�ــــــــات. و�ســــــــتفيد الشــــــــركة مــــــــن البنيــــــــة التحتيــــــــة �خطــــــــوط األ 

الســــــــــتقبال لقــــــــــيم الــــــــــنفط ا�خــــــــــام عــــــــــن طر�ــــــــــق البحــــــــــر مــــــــــن خــــــــــالل املرافــــــــــق ا�حاليــــــــــة للمحطــــــــــة  الســــــــــعودية و"ب��ورا�ــــــــــغ"، وتتمتــــــــــع بمرونــــــــــة عاليــــــــــة

 البحر�ة، و�ضمن ذلك تزو�د الشركة بإمدادات املواد ا�خام.

 شب�ات �سو�ق وتوزيع واسعة النطاق . اتفاقيات �سو�ق مواتية تتيح للشركة الوصول إ��  3



  
 

 

ضــــــــها املباشــــــــر ، األمــــــــر الــــــــذي يقلــــــــل �عرّ الشــــــــر�ات التا�عــــــــة لهــــــــمو  تــــــــرتبط الشــــــــركة باتفاقيــــــــات �ســــــــو�ق طو�لــــــــة األجــــــــل مــــــــع املســــــــاهم�ن املؤسســــــــ�ن

 للسوق و�تيح لها االستفادة من شب�ات التسو�ق والتوزيع العاملية الواسعة للمساهم�ن املؤسس�ن.
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ً
ــا  "ب��ورا�ــــــــغ" �ــــــــ� شــــــــركة مســــــــتقلة أسســــــــ��ا شــــــــركتا أرام�ــــــــو الســــــــعودية وســــــــوميتومو كيمي�ــــــــال، حيــــــــث أظهرتــــــــا دعمــــــ

ً
مــــــــن خــــــــالل تــــــــوف��  متواصــــــــال

متطلبـــــــات التخطــــــــيط الــــــــدينامي�ي لإلنتــــــــاج، وتـــــــأم�ن إمــــــــدادات مســــــــتدامة مــــــــن لقـــــــيم الــــــــنفط ا�خــــــــام بأســــــــعار تنافســـــــية، واســــــــتمرار �ســــــــو�ق و�يــــــــع 

 ع�ــــــــــ� ذلــــــــــك، يقــــــــــدم املســــــــــاهمان املؤسســــــــــان التســــــــــهيالت االئتمانيــــــــــة 
ً
املنتجــــــــــات املكــــــــــررة والب��وكيماو�ــــــــــة �ــــــــــ� األســــــــــواق ا�حليــــــــــة والعامليــــــــــة. عــــــــــالوة

 س املال البشري واتفاقيات اإلعارة ال�ي تتيح للشركة إم�انية االستفادة من ا�خ��ات واملهارات التقنية للمساهم�ن املؤسس�ن.ورأ
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ــائز الرئيســــــــية الســــــــ��اتيجية التحــــــــول ا�خاصــــــــة بالشــــــــركة �ــــــــ�  ــھ مــــــــن تتمثــــــــل إحــــــــدى الرـ�ـــــ ــ� ســــــــالمة معمــــــــل الب��وكيماو�ــــــــات وموثوقيتــــــ ا�حفــــــــاظ ع�ــــــ

) تحســـــــــــــ�ن 4) إعـــــــــــــادة هي�لـــــــــــــة أنظمـــــــــــــة الصـــــــــــــيانة، و(3، (ل ) إ�شـــــــــــــاء �جنـــــــــــــة لســـــــــــــالمة األصـــــــــــــو 2) ز�ـــــــــــــادة معـــــــــــــدالت اســـــــــــــتخدام املعمـــــــــــــل، (1خـــــــــــــالل (

 موثوقية املعمل.

 �ن . مستو�ات تنافسية للت�لفة والسيولة النقدية مقارنة بمنت�� الب��وكيماو�ات العاملي 6

 [�ــــــــ� غضــــــــون 
ً
ــا خــــــــالل ف�ــــــــ�ة أقصــــــــر �ســــــــبيا ] مــــــــن الف�ــــــــ�ة املطلو�ــــــــة لســــــــداد قيمــــــــة  45تقــــــــوم الشــــــــركة بتحصــــــــيل مســــــــتحقات مبيعا��ــــــ

ً
ــا  تقر�بــــــ

ً
يومــــــــا

]. و  75املــــــــواد األوليــــــــة إ�ــــــــ� املــــــــوردين [�ــــــــ� غضــــــــون 
ً
 تقر�بــــــــا

ً
ع�ــــــــ� إدارة الســــــــيولة النقديــــــــة للشــــــــركة مــــــــع تــــــــوف�� آليــــــــة وقائيــــــــة ا األمــــــــر ســــــــاعد هــــــــذييومــــــــا

 األجل ضد تقلبات أسعار النفط ا�خام.قص��ة 
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ــ� تور�ــــــــد املنتجــــــــات املكــــــــررة �ــــــــ� املنطقــــــــة الغر�يــــــــة باململكــــــــة العر�يــــــــة الســــــــعودية، حيــــــــث  ــ��اتي�� �ــــــ ع بــــــــدور اســــــ ــّ هــــــــذه املنطقــــــــة  تحظــــــــىيقــــــــوم ا�جمــــــ

، يـــــــتم وتتـــــــيح للشـــــــركة مواصـــــــلة عمليا��ـــــــا التشـــــــغيلية بمعـــــــدالت رائـــــــدة ع�ـــــــ� مســـــــتوى القطـــــــاع. و ســـــــوق مقيـــــــدة تقلـــــــل مـــــــن حجـــــــم ا�خـــــــاطر �
ً
تار�خيـــــــا

 غالبية املنتجات املكررة ال�ي تخصيص 
ً
 لسوق ا�حلية.لمن الشركة يتم شراؤها محليا

ــة غ�ـــــــ� العاديـــــــة ــتندات املرفقـــــــة لالطــــــالع ع�ـــــــ� دعـــــــوة ا�جمعيـــــــة العامــــ ــر  ودية، ير�ـــــــ� ز�ـــــــارةع�ـــــــ� موقـــــــع تــــــداول الســـــــع والبيانـــــــات واملســــ   :بطاالــــ
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TYIoj3xY3wBCOB29ehjPF2JiARYWsyJzET2Q_8njwDB8npc3ZNBg_AzwHsAfDulBQ2VFJ4MmhED628OEWOWCB

rfU2v7bazLcSlCH2bl1i_n_rLd30kgso3Ik2nwCZVPCXVhCfLYdNv7U0_G9G8OOmjUXn2dG8ceqrTmykA5GgJ2Xds

xYs5cf2OcZjQ!!/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUZrQUVnQSEhLzROVkUvYXI/!  
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