
 

أ  

 نــشـرة اإلصــــــدار
 من شركة البولي بروبلين المتقدمة % ٤٦,٩٥تمثل  سهم عادي ٦٦,٣٧٥,٠٠٠ طرح

  رياالت سعودية للسهم١٠لالكتتاب العام بسعر يبلغ 
 

 شـــــركـة البولي بروبلين المتقدمة

 
  تأسست في المملكـة العربيـة السعوديـة بموجب السجـل التجـاريسعوديةمساهمة شركة 
 )م٢٠٠٥ أكتوبر ١الموافق( هـ١٤٢٦ شعبان ٢٧وتاريخ  ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٤رقـم  

 
  هـ ١٣/١١/١٤٢٧إلى يوم  هـ ٤/١١/١٤٢٧فترة االكتتاب من يوم 

 )م٤/١٢/٢٠٠٦م إلى ٢٥/١١/٢٠٠٦الموافق (
رأس مـال  ويبلغ ). م٢٠٠٥ أكتوبر ١الموافق (هـ ١٤٢٦ شعبان  ٢٧، وتاريخ   ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٤ بموجب السجل التجاري رقم       سعودية  مساهمة شركةك") الشركة("تأسست شركة البولي بروبلين المتقدمة      

 ريال سعودي مقـسم إلـى       ٦٦٣,٧٥٠,٠٠٠ رياالت سعودية للسهم، وستقوم الشركة برفع رأس مالها بمبلغ           ١٠ سهم بقيمة اسمية قدرها      ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى    ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠الشركة  
 ١٤١,٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلـى       ١,٤١٣,٧٥٠,٠٠٠ طرح أسهم زيادة رأس المال لالكتتاب العام وسيكون إجمالي رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح                  سهم عادي عن طريق    ٦٦,٣٧٥,٠٠٠

 .  رياالت للسهم١٠سهم بقيمة اسمية قدرها 
 

مـن رأس   % ٤٦,٩٥وهي أسهم زيادة رأس مال الشركة والتي ستمثل بمجملهـا           ") سهم المطروحة لالكتتاب  األ(" سهم   ٦٦,٣٧٥,٠٠٠لعدد  ") االكتتاب("سيكون الطرح األولي لالكتتاب العام في الشركة        
 هـا أوالد  ويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التـي ل        . السعوديين الطبيعيين يقتصر االكتتاب على األشخاص     .  ريال سعودي بعد اكتمال عملية االكتتاب      ١,٤١٣,٧٥٠,٠٠٠المال المصدر والبالغ    

ووزارة التجـارة والـصناعة أصـدرت       ") الهيئة(" بالمملكة العربية السعودية  وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية         . من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها في أسهم الشركة           قصر
بعد اكتمال االكتتاب في أسـهم زيـادة        المؤسسون  وسيمتلك المساهمون   . ة وطرح أسهم زيادة رأس المال لالكتتاب العام       الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارها بالموافقة على زيادة رأس مال الشرك           

يف إنشاء مـصنع    االكتتاب بعد حسم مصروفات االكتتاب لتمويل جزء من تكال        وسيتم استخدام متحصالت    . من األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في الشركة       % ٥٣,٠٥ نسبة   رأس مال الشركة  
 . البولي بروبلين

 
فتـرة  ) ("م٤/١٢/٢٠٠٦الموافـق   (هــ   ١٣/١١/١٤٢٧ويستمر لفترة عشرة أيام عمل شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يـوم              ) م٢٥/١١/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ٤/١١/١٤٢٧يبدأ االكتتاب في يوم     

 "). متعهد التغطية،البنوك المستلمة، مدير االكتتاب("من هذه النشرة ) و(تلمة ومدير االكتتاب الموضحة في الصفحة يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أي من فروع البنوك المس"). االكتتاب
 

 ٥٠ الحد األدنى للتخصيص هو      إن.  سهم ٢٥,٠٠٠سهماً كحد أدنى كما أن الحد األقصى لكل مكتتب هو           ) ٥٠(االكتتاب بخمسين   ") المكتتبين"ومجتمعين  " المكتتب("يجب على كل مكتتب بأسهم االكتتاب       
وإذا تجـاوز  .  سيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناءعلى نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها-إن وجدت – من األسهم المطروحة لالكتتاب      ىسهماً لكل مكتتب وما يتبق    

إلى المكتتبـين دون أي     ) إن وجد (وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب      . د األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين         مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الح      ١,٣٢٧,٥٠٠عدد المكتتبين   
 راجع قـسم  ) (م٩/١٢/٢٠٠٦افق  المو(هـ  ١٨/١١/١٤٢٧وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم             .  من مدير االكتتاب أو البنوك المستلمة      تعموالت أو استقطاعا  

 ").االكتتابوتعليمات شروط "( ١٢
 

") العامـة إجتماع الجمعيـة  ("العامة الجمعية سهماَ على األقل حضور إجتماعات ) ٢٠(جميع أسهم الشركة من فئة واحدة ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم يمتلك عشرين  
، مع ان أعضاء مجلس اإلدارة ال يتوقعون حالياً توزيع أيـة أربـاح             م والسنوات المالية التي تليها    ٢٠٠٦ المطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة عن السنة المالية           والتصويت فيها، وتستحق األسهم   

 ").سياسة توزيع األرباح" ١٧-٨ راجع قسم.(حتى السنة المالية الكاملة األولى بعد بدء التشغيل التجاري
 

 وتمـت   ،لتسجيل األسهم في القائمـة الرسـمية       هناك سوق ألسهم الشركة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام، وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة                         ليس  
وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية للقيام بعملية طرح األسهم، ومن المتوقـع أن يبـدأ                 . وق المالية كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها هيئة الس      تم استيفاء   الموافقة على نشرة اإلصدار هذه و     

لعربيـة الـسعودية    وسيسمح لمـواطني المملكـة ا     "). تواريخ مهمة للمستثمرين  "راجع قسم   (في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم          ") تداول("تداول األسهم في السوق المالية السعودية       
 .وللشركات والبنوك وصناديق اإلستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون بالتداول في األسهمولألشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة إقامة نظامية 

 
 .قبل إتخاذ قرار باإلستثمار في أسهم االكتتاب بموجب هذه النشرةالواردين في نشرة اإلصدار هذه " عوامل المخاطرة"و" إشعار هام"يجب دراسة قسمي 

 
  المستشار المالي

 
 

 مدير االكتتاب

 
 متعهدي تغطية االكتتاب

 
 

 البنوك المستلمة

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ويتحمـل أعـضاء    ") الهيئـة ("هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية                   ") النشرة"(تحتوى نشرة اإلصدار    

في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة         ) د(مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة        
الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة، وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية   

ت هذه النشرة، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو إكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة قد تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على                                 عن محتويا 
 . أي جزء منها

 ) م١٦/١١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٥/١٠/١٤٢٧بتاريخ صدرت هذه النشرة 



 

ب  

 إشعار هام
 

وعند تقديم طلب . ه النشرة تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة وباألسهم المطروحة لالكتتابتقدم هذ
االكتتاب في أسهم االكتتاب سيتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها هذه 

أو البنوك المستلمة أو الشركة عن طريق زيارة موقع النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من مدير االكتتاب 
 ).www.cma.org.sa(وموقع هيئة السوق المالية ) (www.appc.com.saالشركة اإللكتروني 

 
 كمدير لالكتتاب مجموعة سامبا الماليةعينت الشركة بنك الخليج الدولي كمستشار مالي لها في هذا الشأن كما تم تعيين 

 ي كمتعهدكل من بنك الخليج الدولي، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية والبنك األهلي التجاريو") مدير االكتتاب("
 . للتغطية فيما يتعلق باألسهم المطروحة

 
. تحتوي هذه النشرة على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية

مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة ) د(ة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة ويتحمل أعضاء مجلس اإلدار
المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات الممكنة والى الحد 

. إفادة واردة فيها مضللةالمعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أية 
إن الشركة قامت بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، علماً 

ومع أنه ال يوجد لدى أي من . بأن جزء كبيراً من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذة من مصادر خارجية
سبب لإلعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها،  لدوليبنك الخليج االشركة أو 

وعليه فإنه ال يوجد . إال أنه لم يتم التحقيق بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة في هذه النشرة عن السوق والقطاع
 .أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات

 
ات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق إن المعلوم

بالوضع المالي للشركة وقيمة األسهم التي يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم 
وال ينبغي اعتبار . ن نطاق سيطرة الشركةومعدالت الفائدة والضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية خارجة ع

تقديم نشرة اإلصدار أو أي تعامل شفهي أو خطي متعلق بأسهم االكتتاب بأنه وعد أو إقرار بتحقق اإليرادات أو النتائج 
 .أو اإلحداث المستقبلية

 
المساهمين أو من أعضاء مجلس إدارة الشركة ال يجوز إعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من الشركة أو من 

وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار ذات . المؤسسين أو أي من مستشاريهم للمشاركة في عملية االكتتاب
طبيعة عامة تم إعدادها بدون األخذ بعين اإلعتبار ألهداف اإلستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات 

لنشرة اإلصدار، قبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة ويتحمل كل مستلم . االستثمارية الخاصة
مهنية مستقلة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة المعلومات المدرجة في النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع 

 .واالحتياجات المالية الخاصة به
 

يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب يقتصر هذا االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيين، كما 
وتطلب الشركة والمساهمون المؤسسون والمستشار المالي  من متلقي هذه النشرة التعرف على أية . في أي دولة أخرى

 .قيود نظامية ومراعاة التقيد بها
 

 البيانات المالية 
 

 يونيو ٣٠م، إلى ٢٠٠٥ أكتوبر ١من تاريخ تأسيس الشركة، وهو لقد تم إعداد البيانات المالية المدققة للشركة للفترة 
 للمعايير وفقاً) المعتمدة من مراجعي الحساباتالبيانات المالية  (٦م واإليضاحات المرفقة المشمولة في القسم ٢٠٠٦

 .المحاسبية الصادرة من هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين 
 
 



 

ج  

 التوقعات واإلفادات المستقبلية 
 

لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف التشغيل 
المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو كمال أي من هذه 

 .التوقعات
 

ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق " إفادات مستقبلية"دار تمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة اإلص
أو " قد"أو " متوقع"أو " سوف"أو " من الممكن"أو " يتوقع"أو " تعتقد"أو " تقدر"أو " تعتزم"إستخدام بعض الكلمات مثل 

وتعكس هذه اإلفادات .  في المعنىوالصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها" يعتقد"
وهناك العديد من العوامل . وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضمانا لألداء المستقبلي

التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان 
وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي . عا صراحة أو ضمنيا في اإلفادات المذكورةمتوق

وفيما لو ") عوامل المخاطرة"راجع قسم (إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيالً في أقسام أخرى من هذه النشرة 
 أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من اإلفتراضات التي تحقق أي واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة

 . تم اإلعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة
 

ومع مراعاة متطلبات قواعد التسجيل واالدراج لألسهم، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية لهيئة السوق المالية 
شركة في أي وقت بعد موافقة هيئة السوق المالية على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسهمها في القائمة إذا تبين لل
حدوث أي تغيير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد ) أ: (الرسمية

وفيما عدا الحالتين . ا في هذه النشرةظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينه) ب(التسجيل واإلدراج، أو 
المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق أو اإلفادات المستقبلية التي 
تتضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف ذلك، ونتيجة لما تقدم 

 المبينة في هذه ةخرى، واألمور غير المتيقنة واإلفتراضات فإن توقعات األحداث والظروف المستقبليوللمخاطر األ
وعليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملين . النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقا

  .م اإلعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسيفحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عد
 

 معلومات أخرى 
لشرح بعض المصطلحات المتعلقة بقطاع البتروكيماويات الموجودة في نشرة اإلصدار راجع قائمة التعريفات 

 .واإلختصارات والمصطلحات األجنبية الملحقة بالنشرة 
 
 



 

 د  

 دليل الشركة
 

 : في نظامها االساسي لمدة خمس سنوات من تأسيسهاأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين
 

 الصفة  االسم
 رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ خليفة بن عبداللطيف بن عبداهللا الملحم
 عضو  األستاذ عبداهللا بن عبدالرحمن بن ثنيان العبيكان

 عضو  األستاذ مؤيد بن عبدالكريم بن صالح المطير الصالح
 عضو   خاناألستاذ ممتاز خان روداد

 عضو  األستاذ عبدالمحسن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد
 عضو  األستاذ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

 عضو  األستاذ أليكس سيغرس
 عضو  *
 عضو  *

 . تعيينهما كعضوين مستقلين من قبل المساهمين في الجمعية العامةيتمس* 

 
 

 عنوان الشركة
  المتقدمةشركة البولي بروبلين

 بناية سامك، الدور الخامس
 طريق الخليج، كورنيش الدمام

  ٧٢١٥ص ب 
  ٣١٤٦٢الدمام 

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦  ٣ ٨٣٤٩٣٤١ :هاتف
 +٩٦٦  ٣ ٨٣٤٧٧٢١: فاكس

 

 

 الممثل المعتمد
 األستاذ خليفة بن عبد اللطيف بن عبداهللا الملحم

  ٧٢١٥ص ب 
  ٣١٤٦٢الدمام 

 ربية السعوديةالمملكة الع
 +٩٦٦  ٣ ٨٣٤٩٣٤١ :هاتف
 +٩٦٦  ٣ ٨٣٤٧٧٢١: فاكس

 

 

 سكرتير مجلس إدارة الشركة 
 األستاذ عادل علي سعيد الغامدي

  ٧٢١٥ص ب 
  ٣١٤٦٢الدمام 

 المملكة العربية السعودية
 

 

 مسجل األسهم 
 تداول

  سوق األوراق المالية السعودية
  البرج الشماليالتعاونية، أبراج
 ملك فهد الشارع

 ٦٠٦١٢: صندوق بريد
 ١١٥٥٥الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦  ١  ٢١٨١٢٠٠: هاتف
 + ٩٦٦  ١  ٢١٨١٢٢٠: فاآس

sa.com.tadawul.www 
 

 

 



 

 ه  

 المستشارون
 

 

 بنك الخليج الدولي المستشار المالي 

 دأبراج التعاونية، طريق الملك فه
 ١١٦٧٣ ، الرياض٩٣٤١٣ب  ص

 المملكة العربية السعودية
  

 )مشاركة ذات مسؤولية محدودة(كليفورد تشانس 

 الطابق الثالث، بناية البورصة 
 مركز دبي المالي العالمي 

  ٩٣٨٠ب  ص
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 

 

 المستشارون القانونيون لالكتتاب

   الجدعان يوسف ومحمد

 ومستشارون قانونيونمحامون 

  التجاري األممالطابق الخامس، مركز 
  شارع الستين-الملز
 ١١٤٨١، الرياض ٣٥١٥ب  ص

 المملكة العربية السعودية
 

 

 ديلوت اند توش بكر أبو الخير وشركاهم المحاسب القانوني

  ٩محاسبون قانونيون رقم الترخيص 
  ٣١٤١١، الدمام ١٨٢ص ب 

 ة المملكة العربية السعودي
 
 

 

المستشار االقتصادي للدراسات 
 وأبحاث السوق

 نيكسنت ليمتد
 غريفين هاوس

 جنوب الطابق األول
  طريق هامرسميث١٦١
  المملكة المتحدة-لندن 

 

 

 

 

 



 

 و  

 ، البنوك المستلمة، ومتعهد التغطية مدير االكتتاب
  مدير اإلكتتاب

 + ٩٦٦ ١ ٤٧٩ ٧٤٠٠هاتف 
 +٩٦٦ ١ ٤٧٧ ٩٦٧٦فاكس 
com.samba.www  

 مجموعة سامبا المالية
 ١١٤١٣ الرياض ٨٣٣. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

 
  تغطية اإلكتتابمتعهدي

 + ٩٦٦ ١ ٢١٨ ٠٥٥٥هاتف 
 +٩٦٦ ١ ٢١٨ ٠٠٥٥فاكس 
com.gibonline.www  

 دوليبنك الخليج ال
 ١١٦٧٣ ، الرياض٩٣٤١٣ب  ص

  المملكة العربية السعودية

 + ٩٦٦ ١ ٤٧٩ ٧٤٠٠هاتف 
 +٩٦٦ ١ ٤٧٧ ٩٦٧٦فاكس 

com.samba.www  

 مجموعة سامبا المالية
 ١١٤١٣ الرياض ٨٣٣. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

 + ٩٦٦ ١ ٤٠١ ٠٣٠٣هاتف 
 +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٦١٨فاكس 

com.riyadhbank.www  

 بنك الرياض
 ١١٤١٦ الرياض ٢٢٦٢٢. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

 + ٩٦٦ ٢ ٦٤٩ ٣٣٣٣هاتف 
 +٩٦٦ ٢ ٦٤٦ ٢٨٢٥فاكس 

sa.com.alahli.www  

 التجاريالبنك األهلي 
 ٢١٤٨١ جدة ٣٥٥٥. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

 

 البنوك المستلمة

 + ٩٦٦ ١ ٤٧٩ ٧٤٠٠هاتف 
 +٩٦٦ ١ ٤٧٧ ٩٦٧٦فاكس 
com.samba.www  

 مجموعة سامبا المالية
 ١١٤١٣ الرياض ٨٣٣. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

 + ٩٦٦ ١ ٤٠٥ ٠٦٧٧هاتف 
 +٩٦٦ ١ ٤٠٥ ٠٦٦٠فاكس 
com.sabb.www  

 ساب 
 ١١٤١٣ الرياض ٩٠٨٤. ب. ص

 المملكة العربية السعودية
 

 +٩٦٦ ١ ٢١١ ٦٠٠٠هاتف  
 +٩٦٦ ١ ٤٩١ ١٨٠٢فاكس 
com.alrajhibank.www  

 يمصرف الراجح
 ١١٤١١ الرياض ٢٨. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٢٢٢هاتف  
 +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٣١١فاكس 
com.alfaransi.www  

 البنك السعودي الفرنسي
 ١١٤١٦ الرياض ٥٦٠٠٦. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

 + ٩٦٦ ١ ٤٠١ ٠٣٠٣هاتف 
 +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٦١٨س فاك

com.riyadhbank.www  

 بنك الرياض
 ١١٤١٦ الرياض ٢٢٦٢٢. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

 + ٩٦٦ ١ ٤٠٦ ٧٨٨٨هاتف 
 +٩٦٦ ١ ٤٠٣ ١١٠٤فاكس 
com.nksaudihollandiba.www  

 البنك السعودي الهولندي
 ١١٤٣١ الرياض ١٤٦٧. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦ ١ ٤٠٢ ٩٠٠٠هاتف 
 +٩٦٦ ١ ٤٠٢ ٧٧٤٧فاكس 
com.anb.www  

 البنك العربي الوطني
 ١١٤٢٣ الرياض ٩٨٠٢. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

 + ٩٦٦ ١ ٤٧٩ ٨٨٩٨هاتف 
 +٩٦٦ ١ ٤٧٩ ٨٨٨٨فاكس
com.bankalbilad.www   

 بنك البالد
 ١١٤١١ الرياض ١٤٠. ب. ص

 المملكة العربية السعودية
 

 + ٩٦٦ ٢ ٦٤٩ ٣٣٣٣هاتف 
 +٩٦٦ ٢ ٦٤٦ ٢٨٢٥فاكس 

sa.com.lahlia.www  

 البنك األهلي التجاري
 ٢١٤٨١ جدة ٣٥٥٥. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦ ١ ٤٧٨ ٦٠٠٠هاتف  
 +٩٦٦ ١ ٤٧٧ ٦٧٨١فاكس 

sa.com.saib.www  

 البنك السعودي لإلستثمار
 ١١٤٨١ الرياض ٣٥٣٣. ب. ص

  ةالمملكة العربية السعودي

 +٩٦٦ ٢ ٦٥١ ٨٠٧٠هاتف 
 +٩٦٦ ٢ ٦٥٣ ٢٤٧٨فاكس 

sa.com.baj.www  

 بنك الجزيرة
 ٢١٤٤٢ جدة ٦٢٧٧. ب. ص

  المملكة العربية السعودية



 

ز  

  البنوك الرئيسية للشركة
 البنوك الرئيسية للشركة  

 

 بنك الخليج الدولي
 ١٠١٧ب  ص
  طريق القصر٣اية الدولي بن

 المنامة
 مملكة البحرين

 

 بنك الجزيرة
 ١١٦١. ب.ص

 المنطقة الشرقية
 ٣١٤٣١الدمام 

 المملكة العربية السعودية
 

 

 
 ساب
 ٣٩٤. ب.ص

  المنطقة الشرقية–االدارة االقليمية 
 ٣١٩٥٢الخبر 

 المملكة العربية السعودية

 

 



 

ح  

 ملخص االكتتاب
 )٢٠٥٠٠٤٩٦٠٤(سست في المملكـة العربيـة السعوديـة بموجب السجـل التجـاري رقـم  تأ سعودية مساهمةشركة

 )م٢٠٠٥ أكتوبر ١الموافق(هـ ١٤٢٦ شعبان ٢٧وتاريخ 
 كةالشر

  قبل الطرحكةالشررأس مال   ريال سعودي٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

  لالكتتابإجمالي قيمة األسهم المطروحة  ريال سعودي٦٦٣,٧٥٠,٠٠٠

  بعد الطرحكةالشررأس مال  ال سعودي ري١,٤١٣,٧٥٠,٠٠٠

 عدد أسهم الشركة قبل الطرح  سهم عادي٧٥,٠٠٠,٠٠٠

   لالكتتابعدد األسهم المطروحة  سهم عادي٦٦,٣٧٥,٠٠٠

 األسهم المصدرة عدد إجمالي   سهم عادي١٤١,٣٧٥,٠٠٠

 االكتتاب من األسهم المصدرةنسبة أسهم  ح به والمصدرمن رأس مال الشركة المصر% ٤٦,٩٥تمثل لالكتتاب ساألسهم المطروحة 

 االكتتابسعر   رياالت سعودية ١٠سعر السهم 

 للسهمالقيمة االسمية   رياالت سعودية لكل سهم١٠

 الحد األدنى لألسهم التي يمكن االكتتاب بها  سهما٥٠ً

 قيمة الحد األدنى لالكتتاب   ريال سعودي٥٠٠

 الكتتاب لالحد األقصى   سهم٢٥,٠٠٠

 لالكتتابقيمة الحد األقصى   ريال سعودي٢٥٠,٠٠٠

ريال سعودي، وسيتم إستالمها من قبل الشركة بعد خصم كافة التكاليف ) ٦٦٣,٧٥٠,٠٠٠(من المتوقع أن تبلغ حصيلة الطرح 
 القانوني ريال سعودي تشمل أتعاب المستشار المالي والمستشار) ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ (والمصروفات المتعلقة بالطرح والمقدرة بمبلغ

والمحاسبين القانونيين، كما تشمل مصاريف البنوك المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى 
 المساهمون لن يتسلم . للمساعدة في تمويل تكاليف المشروع الطرحمتحصالتالشركة صافي  وستستخدم. المتعلقة بالطرح

استخدام  "٧لتفاصيل االضافية عن استخدام حصيلة الطرح موضحة في القسم رقم ا. المؤسسون أي جزء من متحصالت الطرح
 ".متحصالت االكتتاب

  االكتتابمتحصالتاستخدام 

 من زوج  قّصرويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد. يقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيين
 .هم لصالحها في أسهم الشرآةغير سعودي أن تكتتب بأسمائ

 المكتتبون

  ).م٩/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٨/١١/١٤٢٧سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم  
خمسون سهماً لكل مكتتب، وبعد ذلك سوف يتم تخصيص ) ٥٠(إن الحد األدنى للتخصيص هو ف لمكتتبين،ا الجمالي عدد ووفقاً

وإذا .  على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كا مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوبة-إن وجدت-بقية للمكتتبين األسهم المت
 مكتتب فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد ١,٣٢٧,٥٠٠تجاوز عدد المكتتبين 

 .المكتتبين

 سياسة التخصيص

 أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم ١٠ويستمر لفترة ) م٢٥/١١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٤/١١/١٤٢٧يبدأ االكتتاب يوم 
 .)م٤/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٣/١١/١٤٢٧

 فترة االكتتاب

دون أية عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك المستلمة في حساب ) إن وجد( إعادة فائض االكتتاب سوف يتم
هـ ١٨/١١/١٤٢٧يوم وسوف يتم االعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه . تتب في البنك المستلمالمك

 ")شروط وتعليمات االكتتاب "١٢راجع القسم رقم ). (م٩/١٢/٢٠٠٦الموافق (

 الفائض

بالمملكة العربية السعودية لتسجيل لم تكن هناك سوق ألسهم الشركة قبل طرحها لالكتتاب، وتم تقديم طلب لهيئة السوق المالية 
ومن المتوقع أن يبدأ . األسهم في القائمة الرسمية، وتمت الموافقة على هذه النشرة وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة

 .عالقةتداول األسهم في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات ال

 إدراج وتداول األسهم

، ويحق  صوت واحدمالكه الحق فيويمنح كل سهم   من األسهم وليس هناك أي حقوق تصويت تفضيلية فقطللشركة فئة واحدة
للمساهم تفويض مساهم آخر من  ويجوزالعامة حضور إجتماع الجمعية اً من أسهم الشركة كحد أدنى  سهم٢٠ لكل مساهم يمتلك

القسم التفاصيل اإلضافية عن حقوق التصويت موضحة في .  اإلدارة لحضور اجتماع الجمعية العموميةغير أعضاء مجلس
 ."حقوق التصويت والقرارات "١٦-٩و"  حاملي األسهم العاديةحقوق "٦-٩، "أسهم الشركة "٥-٩رقـم 

 حقوق التصويت

 ٣المالية في هذا الخصوص، بيع األسهم لفترة يحظر على المساهمين المؤسسين، حسب التعليمات الصادرة من هيئة السوق 
ويجب أن يحصل أي بيع .  أو دخول المشروع طور اإلنتاج أيهما أكثر)م١/١٠/٢٠٠٥ (سنوات من تاريخ تأسيس الشركة

ع باإلضافة إلى ذلك فإن بي. لألسهم من قبل المساهمين المؤسسين بعد نفاذ فترة الحظر على موافقة هيئة السوق المالية أوالً
 . األسهم من قبل مساهمين رئيسيين معينين يكون مقيدا بالتعهدات المنصوص عليها في إتفافية التسهيالت التجارية

 قيود نقل ملكية األسهم

م والسنوات المالية ٢٠٠٦ أرباح تعلنها الشركة عن السنة المالية  أية إستالمالحق في األسهم المطروحة لالآتتابسيكون لحاملي 
اً ووفق بعد بدء التشغيل التجاري السنة المالية األولىنهاية أعضاء مجلس اإلدارة حالياً توزيع أية أرباح حتى  ال يتوقع .التي تليها

 من لمزيدو  ."الهيكل المالي" بعنوان ٤ القسمالموضحة في و ألية قيود على توزيع األرباح بموجب العقود التي أبرمتها الشركة
 ."سياسة توزيع األرباح"بعنوان  في النشرة ١٧-٨رقم  القسم راجعالمعلومات 

 توزيع األرباح

) ١: ( المطروحة لالكتتاب، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى تحيط باالستثمار في األسهمالمخاطر التييوجد عدد من عوامل 
المخاطر ) ٤(قة بالمنطقة والمخاطر المتعل) ٣(المخاطر المتعلقة بالسوق، ) ٢( المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

، وينبغي دراستها بعناية قبل إتخاذ قرار االستثمار "عوامل المخاطر "١وهذه المخاطر موضحة في القسم رقم . المتعلقة باألسهم
 .في األسهم المطروحة لالكتتاب

 عوامل المخاطر

 



 

ط  

 تواريخ مهمة للمكتتبين
 

 الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب التاريخ

هـ ١٣/١١/١٤٢٧ هـ ويستمر حتى نهاية عمل يوم٤/١١/١٤٢٧ من يوم
 ) م٤/١٢/٢٠٠٦م حتى ٢٥/١١/٢٠٠٦الموافق (

 فترة االكتتاب

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة  )م٤/١٢/٢٠٠٦الموافق ( هـ ١٣/١١/١٤٢٧يوم 
 االكتتاب

 اب للمكتتبينإعادة فائض أموال االكتت )م٩/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٨/١١/١٤٢٧يوم 
 )في حالة وجود فائض لالكتتاب(

 *تاريخ بدء تداول األسهم بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة

 سوف يعلن عن بدء التداول عبر إعالنات في الصحف المحلية أو موقع تداول* 

 
  االكتتابكيفية التقدم بطلب 

  قصرويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد على األشخاص السعوديين الطبيعيين االكتتابيقتصر 
ستتوفر استمارات االكتتاب خالل فترة االكتتاب و .من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها في أسهم الشركة

و الصراف اآللي كما يمكن االكتتاب عبر االنترنت أو الهاتف المصرفي أ. لدى فروع مدير االكتتاب والبنوك المستلمة
 االكتتابات في إحدى االكتتابلدى أي من البنوك المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم 

 :التي طرحت مؤخراً وذلك بشرطين أساسيين

 .وجود حساب مصرفي يتيح تلك الخدمات لدى البنك المستلم .١

 .بعدم وجود أي تعديل بالنسبة لبيانات المكتت .٢

 .من هذه النشرة" شروط وتعليمات االآتتاب  "١٢ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات المبينة في القسم رقم 



 

ي  

 ملخص للمعلومات األساسية
 

يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم 
بعض وقد تم تعريف . ي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باإلستثمار في األسهمويجب على مستلم. المكتتبين

 . المصطلحات الموجودة في هذه النشرة تحت قسم التعريفات
 

 صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية 

ها كإحدى الدول الرائدة في إنتاج خالل الخمس والعشرين عاماً الماضية رسخت المملكة العربية السعودية أقدام
وبحسب الهيئة العامة لإلستثمار فان  صناعة البتروكيماويات في المملكة تواصل نموها . وصناعة البتروكيماويات

كما أن البنية . من المعروض العالمي من المنتجات البتروكيماوية األساسية والوسيطة% ٧  حواليبمعدل متواصل يبلغ
مملكة والمزايا الكبيرة الخاصة بالتكلفة بسبب انخفاض متوسط التكاليف المتغيرة والثابتة وأسعار الغاز التحتية القوية لل

باإلضافة إلى ذلك فإن . الطبيعي التنافسية والثابتة يجعلها فرصة مغرية لالستثمار في مصانع األولفينات ومشتقاتها
يع في الصناعات المشتقة وتطوير صناعات التحويل البالستيكية استراتيجية الطاقة التي تتبعها المملكة تشجع على التنو

وقد نتج عن بعد النظر اإلستراتيجي لقيادة المملكة . الموجهة إلى الصادرات مما ينتج عنها توفير المزيد من الفرص
ين وبناء شبكة التوصل إلى صيغة ناجحة في االستثمارات البتروكيماوية تجلت في إقامة مدينتي الجبيل وينبع الصناعيت

وتتجلى قصة النجاح . الغاز من قبل شركة أرامكو مما شكّل العمود الفقري لمنشآت صناعة البتروكيماويات في المملكة
لهذه الصناعة وثقة المستهلكين في رؤوس االموال الضخمة التي التزمت بها الشركات العالمية على مدى السنوات 

وبحسب الهيئة العامة لإلستثمار فقد . مشتركة ومشاريع التوسعة في هذه الصناعةالقليلة الماضية من خالل المشاريع ال
م بشكل مشاريع مشتركة مع شركات إكسون موبيل، ٢٠٠٤من المشاريع في عام % ٧٠كانت هناك نسبة تزيد على 

 ٣٤يزيد على وقد نتج عن هذا إنتاج ما . شل وميتسوبيشي وتلي هؤالء شيفرون فيليبس، سوميتومو، بازيل واسيتكس
  .  منشأة صناعية١٥م بواسطة ٢٠٠٤مليون طن من البتروكيماويات في عام 

 
 الشركة 

 هـ ١٤٢٦ شعبان ٢٧تأسست شركة البولي بروبلين المتقدمة كشركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية في 
مجمع متكامل للبروبلين والبولي  إلنشاء ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٤بموجب السجل التجاري رقم ) م٢٠٠٥ أكتوبر ١الموافق (

 ").المشروع("بروبلين في مدينة الجبيل الصناعية 

 مليون سهماً ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة وبتاريخ هذه النشرة 
يتم طرح  سهماً وس٦٦,٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٦٦٣,٧٥٠,٠٠٠وستقوم الشركة برفع رأس مالها بمبلغ 

وسيكون إجمالي رأس مال الشركة بعد اكتمال . كامل مبلغ زيادة رأس مال الشركة لالكتتاب العام
 . سهماً ١٤١,٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ١,٤١٣,٧٥٠,٠٠٠الطرح

 
 المشروع

أثبتت وسوف تستخدم الشركة تقنيات .  طن سنوياً من البولي بروبلين٤٥٠,٠٠٠سوف ينتج المشروع بعد إستكماله 
إن تي ("ونوفولن تكنولوجي هولدنجز سي في ") سابك("جدواها قدمتها لها الشركة السعودية للصناعات األساسية 

وقد منحت سابك باإلشتراك مع "). لوموس("، وهي شركة فرعية تابعة لشركة إيه بي بي لوموس غلوبال انك ")إتش
وهي تقنية إزالة الهيدروجين من  PDH CATOFINم تقنية لوموس شركة البولي البروبلين المتقدمة الحق في استخدا

 إلنتاج  NOVOLEN، ومنحت شركة إن تي إتش شركة البولي بروبلين المتقدمة حق استعمال تقنية")كاتوفين("البروبان 
 .")نوفولن("البولي بروبلين 

 

عة سامسونج العربية السعودية وشركتها التاب") سامسونج إنجينيرينج("تقوم شركة سامسونج إنجينيرينج المحدودة 
باألعمال الهندسية واإلنشائية للمشروع بموجب مبلغ ") سامسونج"ويشار إليهما بـ") (سامسونج السعودية("المحدودة 

. وقد أبرم عقد األعمال الهندسية والتوريدات واإلنشاء فيما بين الشركة وسامسونج). تسليم المفتاح(مقطوع وشامل 
 فبراير ٣أن ينتهي اإلنشاء حسب العقد في م، ومن المتوقع ٢٠٠٥ مايو ٣٠ة والتوريدات في وبدأت أعمال الهندس

م بلغ التقدم ٢٠٠٦أكتوبر  فيو. م٢٠٠٨ يونيو ٣في التشغيل التجاري حسب العقد ومن المتوقع أن يبدأ . م٢٠٠٨
 أسابيع من الموعد المقرر حسب ية إلى ثمانأي قبل ستة% ٨٠اإلجمالي في سير تنفيذ األعمال اإلنشائية للمشروع نحو 

، ومازالت %١٠٠م نسبة قدرها ٢٠٠٦ أكتوبرفي وقد بلغ إجمالي ما أحرز من تقدم في األعمال الهندسية . الخطة



 

ك  

 من تقدم في أعمال  تم انجازهإجمالي ما بلغ .الشركة تحافظ على إحراز التقدم في األعمال الهندسية بوتيرة جيدة
 .  الموعد المقرر حسب الخطةعلى اً تقدمقد حققعلى التوالي، كالهما % ٣٤و % ٨٦بة قدرها التوريدات و اإلنشاء نس

 ومازال برنامج العمل المحدث يوضح أن األعمال الهندسية التفصيلية وتسليم المعدات الهامة تسير جميعها وفقاً 
لوقت الحاضر استكمال اإلنشاء قبل وتستهدف سامسونج في ا. للبرنامج الزمني أو تتجاوز البرنامج الزمني المخطط

وتم تحديد األنشطة الهامة الرئيسية في جميع المجاالت من أجل استكمال المشروع . البرنامج الزمني المقرر بشهرين
 . قبل الموعد المحدد في العقد

 
 :فيما يلي جدول بالتواريخ المهمة الستكمال المشروع

 
 تواريخ مهمة الستكمال المشروع

 ١التاريخ المتوقع إلنهاء اإلنشاء م٢٠٠٧ديسمبر شهر بداية 
 تاريخ إنهاء اإلنشاء حسب العقد  م٣/٢/٢٠٠٨

 فترة التشغيل التجريبي حسب العقد  يوم من تاريخ إنهاء اإلنشاء١٢٠
 تاريخ بدء التشغيل التجاري حسب العقد م٣/٦/٢٠٠٨

 الشركة: المصدر
 

 رسالة الشركة

صصية المتوفرة لدى المساهمين المؤسسين وادارة الشركة باإلضافة إلى حسن استغالل توظيف المعرفة والخبرات التخ"
موارد البنية التحتية للمملكة في تطوير مشروع جديد للبتروكيماويات بما يساهم في تعزيز وتطوير االقتصاد الوطني 

 ."  طنينوتوفير عائدات كبيرة للمستثمرين باإلضافة إلى تأمين فرص العمل المناسبة للموا
 

 إستراتيجية االعمال

تقوم استراتيجية الشركة على أنها شركة تقدم منتج عالي الكفاءة ومنخفض التكلفة لمادة البولي بروبلين باتباع أساليب 
 .   الدولية المقاييسوفقوعمل  تشغيل

 
مسوقين الدوليين ممن تتوافر وللنهوض بحجم مبيعات منتجاتها في األسواق الدولية فإن الشركة تعتزم اإلعتماد على ال

وترى الشركة أن . لديهم قدرات مبيعات عالمية ولديهم القدرة على بيع البولي بروبلين حتى خالل الفترات الصعبة
استراتيجيتها في العمل سوف توفر لها الموارد المناسبة لكي تصبح شركة بتروكيماويات تجارية ناجحة من مقرها في 

 .  المملكة
 

 لتنافسية المزايا ا

 : تتوقع الشركة اإلستفادة من المزايا التنافسية التالية

 . تطبيق استراتيجية فعالة وناجحة تم تنفيذها بنجاح في مشاريع مماثلة في المملكة العربية السعودية •
إبرام عقد بسعر تنافسي لإلنشاء والتنفيذ مع شركة سامسونج الهندسية المحدودة التي تتمتع بخبرة  •

 .  يع مماثلة في المملكة العربية السعوديةفي مشار
إبرام عقود طويلة األجل مع ثالثة مسوقين دوليين من المتوقع أن يساعدوا في زيادة المبيعات  •

 .  وبالتالي اإلنتاج اإلجمالي للمشروع
 .  توافر المواد الخام بأسعار مغرية من شركة أرامكو السعودية •
شركة تابعة (يجيين األجانب بما في ذلك المختصين بالتقنية ابداء عدد من المستثمرين اإلسترات •

 .  التزامهم تجاه المشروع باإلستثمار في أسهم الشركة) شركة فينمار(والمسوق الرئيسي ) للوموس

                                             
 . مستند إلى سير تنفيذ أعمال اإلنشاء التي أحرزت حتى اآلنهذا التاريخ مبدئي وهو 1



 

ل  

 المؤسسونالمساهمون 
 

راد، ويظهر من  مساهماً يضمون عدداً من كبار الشركات والمؤسسات السعودية والخليجية واألف٢٧مجموعة مكونة من 
بين المساهمين الرئيسيين صندوق البنك االسالمي للتنمية للبنية األساسية وشركاء دوليين استراتيجيين بما فيهم موردي 

 .التقنية ومسوقي المنتجات
 

نسبة الملكية 
اإلجمالية بعد الطرح 

% 

نسبة الملكية الحالية 
 %لألسهم 

عدد األسهم 
 حملة األسهم الحاليين المملوكة

 شركة دار الكيماويات ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ %٣٠,٠٠ %١٥,٩٢
 صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية األساسية ١٢,٧٥٠,٠٠٠ %١٧,٠٠ %٩,٠٢
 شركة البولي بروبلين الوطنية المحدودة ١١,٢٥٠,٠٠٠ %١٥,٠٠ %٧,٩٦
 شركة جولفين لإلستثمار المحدودة ٣,٧٥٠,٠٠٠ %٥,٠٠ %٢,٦٥
 ركة مدى لإلستثمار الصناعي والتجاريش ٣,٧٥٠,٠٠٠ %٥,٠٠ %٢,٦٥
 شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده ٣,٦٠٠,٠٠٠ %٤,٨٠ %٢,٥٥
 شركة لوموس كاتاليست المحدودة ٣,٣٧٥,٠٠٠ %٤,٥٠ %٢,٣٩
 شركة الغرير الخاصة ٢,٠٥٠,٠٠٠ %٢,٧٣ %١,٤٥
 خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي ١,٧٥٠,٠٠٠ %٢,٣٣ %١,٢٤
 شركة دومو العامة المحدودة ١,٥٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠ %١,٠٦
 روال بنت نافذ بن صالح مصطفى ١,٢٥٠,٠٠٠ %١,٦٧ %٠,٨٨
 راشد بن سعد بن عبدالرحمن الراشد ٩٠٠,٠٠٠ %١,٢٠ %٠,٦٤
 شركة ناصر بن هزاع السبيعي وإخوانه المحدودة ٧٥٠,٠٠٠ %١,٠٠ %٠,٥٣
 عبداهللا بن محمد عبداهللا الحقيل ٧٥٠,٠٠٠ %١,٠٠ %٠,٥٣
 شركة مجموعة المسحل التجارية المحدودة ٧٠٠,٠٠٠ %٠,٩٣ %٠,٥٠
 وليد بن محمد بن عبداهللا الجعفري ٦٦٢,٥٠٠ %٠,٨٨ %٠,٤٧
 خالد بن عمر بن جاسر البلطان ٦٥٠,٠٠٠ %٠,٨٧ %٠,٤٦
 محمد بن مطلق بن المحمد المطلق ٦٥٠,٠٠٠ %٠,٨٧ %٠,٤٦
 ن الراشدعبداهللا بن سعد عبدالرحم ٤٥٠,٠٠٠ %٠,٦٠ %٠,٣٢
 األمير خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف المقرن ٤٠٠,٠٠٠ %٠,٥٣ %٠,٢٨
 وليد بن عبدالرحمن سليمان البريكان ٣٢٥,٠٠٠ %٠,٤٣ %٠,٢٣
 عبداللطيف بن محمد بن سالم البراك ٣٠٠,٠٠٠ %٠,٤٠ %٠,٢١
 شركة البحراوي المحدودة ٣٠٠,٠٠٠ %٠,٤٠ %٠,٢١
 هللا بن عبداللطيف بن عبداهللا الملحمعبدا ٢٥٠,٠٠٠ %٠,٣٣ %٠,١٨
 فهد بن عبدالرحمن بن ثنيان العبيكان ٢٠٠,٠٠٠ %٠,٢٧ %٠,١٤
 فؤاد بن فهد بن محمد الصالح ١٠٠,٠٠٠ %٠,١٣ %٠,٠٧
 عبدالعزيز بن صالح بن عبداهللا الربدي ٨٧,٥٠٠ %٠,١٢ %٠,٠٦

 المجموع ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠ %٥٣,٠٥

  الشركة: المصدر
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 طراف الرئيسيةملخص لأل
 _____________________________________________________________ 

 

 (ABB Group)شركة لوموس إحدى شركات مجموعة إيه بي بي 
وهي شركة أمريكية تملك شبكة عالمية من مراكز تنفيذ المشاريع 
المتكاملة وتقدم تقنيات متقدمة للعمليات، إدارة المشاريع، األعمال 

تملك . دسية، التوريدات والخدمات ذات العالقة باإلنشاءاتالهن
. لوموس وشركتها التابعة إن تي إتش كل من تقنيتي كاتوفين ونوفولن

 
 

م كشركة مساهمة سعودية وأصبحت أكبـر       ١٩٧٦تأسست سابك عام    
شركة للبتروكيماويات في الشرق األوسـط مـن حيـث المبيعـات            

م حق منح التراخيص    ١٩٩٤ام  تملّكت شركة سابك في ع    . والمنتجات
وقد منحـت   . الفرعية لتقنية كاتوفين في دول مجلس التعاون الخليجي       

سابك شركة البولي بروبلين المتقدمة الترخيص الفرعي لالستفادة من         
 . هذه التقنية

 

 مزودو التكنولوجيا 

 شركة لوموس
 وشركتها التابعة إن تي إتش

 
 
 

 شركة سابك 

 

 مشروع في ١٥٠٠ تنفيذ أكثر من شاركت شركة سامسونج في
كوريا الجنوبية وعلى المستوى الدولي وتتمتع شركة سامسونج بخبرة 

متميزة في تنفيذ مشاريع بتروكيماوية مماثلة، وتشمل عملياتها آسيا 
 . وإفريقيا

 

 مقاول الهندسة والتوريد واإلنشاء 

 شركة سامسونج 

 

. ة لمجموعة فينمارشركة فينمار هي إحدى الشركات الفرعية التابع
م ويقع مركزها ١٩٧٨وقد تم تأسيس مجموعة فينمار في عام 

الرئيسي في مدينة هيوستون بوالية تكساس في الواليات المتحدة 
تتخصص المجموعة في تجارة الكيماويات، منتجات . االمريكية 

 . البالستيك والمواد الخام
 

 المسوقون للمنتجات

 شركة فينمار 

 هي أكبر شركة يابانية للتجارة العامة ويتبعها أكثر شركة ميتسوبيشي
.  دولة في جميع أنحاء العالم٨٠ مقر للعمليات في حوالي ٢٠٠من 

تملك ميتسوبيشي وتشغل عدداً من مصانع البولي بروبلين والبولي 
إيثلين على الصعيد العالمي ولديها دراية فنية بعمليات تصنيع مواد 

 . ت المستهلكة لهاالبوليمر ومشتقاتها والجها
  

 شركة ميتسوبيشي 

شركة دومو هي شركة صناعية تركّز في أنشطتها على الكيماويات 
كما . ومواد البلمرة واأللياف ومصنوعات الغزل وأغطية األرضيات

تملك دومو مصنعا للبولي بروبلين في هولندا بطاقة إنتاجية سنوية 
 .   طن١٨٠,٠٠٠تبلغ 

 

 شركة دومو

 



 

ن  

 لومات الماليةملخص المع
 

البيانات ( من هذه النشرة ٦ينبغي قراءة ملخص المعلومات المالية للشركة الموضح أدناه باإلشتراك مع القسم 
منذ و. م وهي حالياً بصدد إنشاء المصنع٢٠٠٥تم تأسيس الشركة في عام ). المالية المعتمدة من مراجعي الحسابات

 العمولة على الودائع النقدية المودعة لدى المؤسسات المالية الدخل م شكّلت٢٠٠٦ يونيو ٣٠تأسيس الشركة وحتى 
 .م٢٠٠٨الوحيد الذي حققته الشركة، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة العمليات التجارية في عام 

 
يعتمد ملخص المعلومات المالية على البيانات المالية المدققة للشركة والتي قامت بمراجعتها ديلويت آند توش 

وهذه البيانات . م٢٠٠٦ يونيو ٣٠إلى  م١/١٠/٢٠٠٥  فيالشركة للفترة منذ تأسيس بو الخير وشركاهمبكر أ
 .من هذه النشرة" البيانات المالية المعتمدة من مراجعي الحسابات "٦مفصلة في القسم 

 
 ملخص للبيانات المالية التاريخية المراجعة

 م إلى٢٠٠٥ اكتوبر ١للفترة من 
   م٢٠٠٦ يونيو ٣٠
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 قائمة عمليات ما قبل التشغيل

 
- 

  
 صافي المبيعات

 إلجماليالربح ا  -
 إيرادات أخرى، الصافي  ٢,٩٧٤,٥٥٢

 مصاريف إدارية وعمومية  )٩٧٠,٤٩٨(
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  يونيو٣٠نقد وما في حكمه،   ١٣,٠٣٦,٦٦٢
 .م٢٠٠٦ يونيو ٣٠ إلى ٢٠٠٥ أكتوبر ١ للفترة من القوائم المالية المدققة: المصدر
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 ١

 المخاطرةعوامل  ١
 

 النشرة تحتويها  المعلومات التييدرس كلن  أكل من يرغب في اإلستثمار في األسهم المطروحة لالكتتابيجب على 
 .، قبل إتخاذ القرار بشراء األسهم المطروحة لالكتتاب وبشكل خاص عوامل المخاطر الواردة أدناهبعناية،

 
 وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري النقدية اتها وعملياتها وتدفقها المالي، ونتائج ومركزهاالشركةقد يتأثر نشاط 

 حدوث أي من المخاطر التالية والتي تعتبرها الشركة أنها مهمة أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن في حالة
 . تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية، أو اذا اصبحت هذه االخيرة مخاطر جوهرية

 
  يتسبب في خسارة قدفي السوق بسبب حدوث او تحقق أي من هذه المخاطر أو غيرها مما سهم وقد تنخفض قيمة األ

 .المكتتبين الستثماراتهم بشكل كلي أو جزئي

 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها   ١-١
 
  مخاطر التمويل ١-١-١
 
 توفر التمويل  ) ١(
 

، فإن الشركة يمكنها  ريال سعودي٢,٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠ تكلفته تقدرمن أجل التمويل أو المساعدة في تمويل المشروع التي 
إذا لم تتمكن . درتها على الحصول على القروض التجارية وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودياإلعتماد على ق

بما في ذلك مراعاة (الشركة من الحصول على هذا التمويل في المستقبل أو إذا لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية 
 .  مالي للشركة ونشاطاتها وقدرتها على التوسع في أعمالهافقد يتأثر سلباً األداء ال) التعهدات والمعدالت التي تخضع لها

 
 التذبذب في تكاليف التمويل )٢(
 

يمكن أن يصبح الوضع المالي للشركة معتمداً بدرجة كبيرة على القروض المصرفية بسبب اعتمادها المكثف على 
ة أن تستخدم مختلف أدوات التحوط بالرغم من أنه يمكن للشرك. الديون التجارية والديون األخرى لتمويل المشروع

المالي إال أنها قد تتعرض لخطر تذبذب أسعار الفائدة مما قد يزيد من تكاليفها لخدمة الديون ومن ثم تؤثر سلباً على أداء 
 .الشركة ألنشطتها

   
  ناالبروب مخاطر توريد وأسعار  ٢-١-١
 

 ألف ٢٣أرامكو السعودية لتوريد وتسليم من شركة  حصلت الشركة على إلتزامات،  البروبانتخصيصخطاب بموجب 
 شركة من قبلهناك بعض القيود المفروضة  . مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي١٥  وبرميل يومياً من غاز البروبان

مع ان الشركة قد التزمت بشروط خطاب . أرامكو السعودية للوفاء بالتزاماتها بتوريد البروبان والغاز الطبيعي
 أي تأخير أو عدم استيفاء هذه الشروط قد يؤدي ، فإنوالثروة المعدنية  الصادر عن وزارة البترولتخصيص البروبان

المتعاقد عليها فإن المشروع لن   الكميات الشركةوفي حالة عدم إستالم. إلى تعديالت أو إلغاء هذا التخصيص للبروبان
لمبيعات وعندئٍذ فإنه من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل جوهري يتمكن من تلبية اإلنتاج في المواعيد المحددة أو اإللتزام با

 .  وسلبي على أداء الشركة
 

م، تحديد سعر شراء البروبان استناداً على مجموعة من العوامل السارية على أسعار النافثا ٢٠١١يتم حاليا، وحتى عام 
ويبقى سعر البروبان الناتج ). م٢٠٠٢ر  يناي٧الموافق (هـ ٢٣/١٠/١٤٢٢ في تاريخ ٢٦٠وفقاً للقرار الوزاري رقم 

م فإن أي تغيير في ٢٠١١أما بعد سنة %. ٣٠عن آلية هذه التسعيرة أقل من سعر البروبان الخاص بالتصدير بحوالي 
آلية هذه التسعيرة من قبل الحكومة السعودية، سوف يؤدي الى ارتفاع سعر المواد الخام، وسيؤثر سلبا على األداء 

 .المالي للشركة
 

ملخص " من هذه النشرة ١٠أرامكو السعودية في القسم رقم  تتوفر تفاصيل إضافية بشأن عقد توريد البروبان مع شركة
 ".العقود الرئيسية



 

 ٢

 
 مخاطر التكنولوجيا    ٣-١-١
 

بالرغم من أن الشركة قد حصلت على تقنيات أثبتت جدواها تجارياً من شركتي لوموس وإن تي إتش وهما من كبار 
تقنيات الدوليين إال أن هذه التقنيات والعمليات الصناعية تشهد تطورا مستمراً في قطاع البتروكيماويات في مطوري ال

يمكن أن تصبح التقنيات والعمليات المتوفرة حالياً والتي تستخدمها الشركة غير منافسة وذلك نتيجة . جميع أنحاء العالم
 .لباً على قدرة الشركة على المنافسةالتطورات الكبيرة في هذه التقنية، مما يؤثر س

 
اال . يحق للشركة استعمال هذه التقنيات بموجب عقود حقوق التكنولوجيا الطويلة األجل المبرمة بين مختلف األطراف

تجعل مزودي التكنولوجيا ) عدم سداد مصاريف استخدام التكنولوجيا مثالً(أنه وعند وقوع أية أحداث غير متوقعة 
 .   أو إلغاء عقود حقوق التكنولوجيا فإن أداء الشركة قد يتأثر سلبايقررون تعديل 

 
  مخاطر متعلقة بخبرات الموظفين التقنية واإلدارية   ٤-١-١
 

بعمليات التشغيل والصيانة للمشروع من خالل إجتذاب واالحتفاظ بكبار الموظفين من ذوي الكفاءات  ستقوم الشركة
وشركة . في. ومع ذلك فإنها قد أبرمت عقدين مع كلٍّ من شركة دومو بيوالخبرات التقنية واإلدارية الالزمة، 

 .كومرينت لتقديم مشورة ومساعدة تغطي مجموعة من األمور الفنية والتشغيلية كالتوظيف والتدريب وادارة المشروع
 

. ول الخليج العربيةولكن يجري حالياً تنفيذ عدد كبير من مشاريع البتروكيماويات في المملكة ودول مجلس التعاون لد
وقد ال تتمكن الشركة من إجتذاب واالحتفاظ بكبار الموظفين من ذوي الكفاءات والخبرات التقنية واإلدارية الالزمة 

يمكن أن يؤثر النقص في الموظفين من هذه الفئة على قدرة الشركة على تسيير عملياتها . لتنفيذ وتشغيل المشروع
 . ري على أدائها الماليبكفاءة وكذلك التأثير بشكل جوه

 
  مخاطر إنشاء واستكمال المصنع   ٥-١-١
 

. تعاقدت الشركة مع شركة سامسونج، التي تعتبر مقاوالً معروفاً إلنشاء المصنع وفقا لنصوص عقد البناء واإلنشاء
الكافي قدمت شركة سامسونج الضمانات المناسبة في عقد مقاولة اإلنشاء لتغطي خطر إمكان التأخير أو األداء غير 

وتلتزم شركة سامسونج بأن تدفع تعويضاً عن األضرار المحددة والناتجة عن اإلخفاق في تحقيق ضمانات . للمشروع
 .  وهذه الضمانات مكفولة جزئيا بسندات صادرة من بنك التنمية الكوري. األداء أو في التأخير في استكمال المشروع

 
 في مجال إستكمال مشاريع مماثلة، ومع أن األعمال االنشائية قد وبالرغم من أن شركة سامسونج لديها سجل ناجح

اكتملت ومن المتوقع استكمال إنشاء المشروع قبل الموعد المقرر بشهرين، إال أنه يظل هناك خطر التعرض لتجاوز 
 . ة مما يؤثر سلبا على عمليات الشركعدم االنشاء وفقا للمواصفات المطلوبةالنفقات المحددة والتأخيرات و

 
 ". ملخص العقود الرئيسية "١٠توجد مزيد من التفاصيل بشأن عقد مقاولة إنشاء المشروع في القسم رقم 

 
  مخاطر التشغيل   ٦-١-١
 

وبموجب . يعتمد التشغيل المستمر وبإسلوب مرن لمرافق اإلنتاج بدرجة كبيرة على أداء وكفاءة تشغيل اآلالت والمعدات
باإلضافة إلى ذلك فإن المشروع يعتمد على إفتراض متحفظ . داء المشروععقد اإلنشاء، ضمنت شركة سامسونج أ

 ساعة في السنة، وسوف يغطي برنامج التأمين الشامل خطر توقف أعمال المصنع ٨٠٠٠بتوافر قدرته التشغيلية لمدة 
 .الناتج عن الحريق أو أعطال اآلالت

 
اآلالت أو أي جزء من عملية /قعة أو خلل في المعداتويمكن أن ينتج عن أي إيقاف تشغيل مفاجئ أو أعطال غير متو

 . اإلنتاج فقدان كفاءة اإلنتاج مما يؤثر سلباً على اداء الشركة



 

 ٣

 
 تسويق المنتج عقود  مخاطر  ٧-١-١
 

 العقود ومدة كل من هذه. أجرت الشركة العديد من الترتيبات الطويلة األجل لتسويق منتجات المشروع مع ثالثة أطراف
 ها الوفاء بالتزاماتمن  الشركةحال عدم تمكن في .  بناء على طلب الشركة اضافيةابلة للتمديد لمدة سنتينعشرة أعوام ق

هذه اليمكن أن تتجاوز  على نسبة محددة  ستكون ملزمة بدفع تعويض لجهات التسويق بناءهابموجب هذه العقود فإن
مة بالتسويق تقديم خطاب إعتماد لكي يغطي جزئيا ويتعين على كل من الجهات الملتز. العقودهذه مبلغ محدد في 

اإللتزام بالدفع والتنفيذ بموجب كل عقد للتسويق وفي حالة عدم قدرة أحد المسوقين من استالم وبيع المنتج فإن هذه 
 .الكميات يمكن أن تعرض أوال على المسوقَين اآلخرين

  
التسويق فإن األداء المالي  عقود  بالتزاماتها التعاقدية بموجبفي حالة تخلف إحدى جهات التسويق أو عجزها عن الوفاء

 . للشركة يمكن أن يتأثر بشكل سلبي
 

 ). ملخص العقود الرئيسية( من هذه النشرة ١٠توجد مزيد من التفاصيل بشأن عقود تسويق اإلنتاج في القسم رقم 
 
  مخاطر التأمين ٨-١-١
 

، لتغطية المشروع خالل مرحلة اإلنشاء، ومن )AON (شركة أي أو انالشركة بترتيب برنامج التأمين الشامل مع قامت 
المتوقع أن يتضمن برنامج التأمين تغطية ومسؤولية أطراف ثالثة والتأمين ضد جميع مخاطر اإلنشاء وتأمين الشحن 

وسوف . وع وتأخير بدء تشغيل المشر واإلرهابستقوم الشركة بترتيب برنامج تأمين لتغطية أعمال التخريب. البحري
سوف يعاد . تتحكم الشركة في برامج التأمين في مراحل اإلنشاء والتشغيل للمحافظة على مصالح المشروع والمقرضين

مع هذا ال يوجد ثمة ضمان بأن . التأمين على نسبة كبيرة مما تم التأمين عليه في الخارج في سوق التأمين الدولية
ع الظروف، حيث أنه من الممكن ألحداث مستقبلية غير متوقعة أن تجعل التغطية التأمينية سوف تكون كافية في جمي

 . التغطية غير كافية أو غير صالحة، مما قد يؤثر على الشركة بشكل سلبي
 
  السعودة ٩-١-١
 

تعتزم الشركة تطبيق سياسة السعودة وسوف تبذل الجهود لرفع نسبة السعوديين ضمن قواها العاملة بتشجيعهم على 
 .العمل لديها

 
من عدد العاملين وذلك % ٣٠ موظف فإن نسبة السعودة بها يجب أن تكون ٢٠حيث أن الشركة ستوظف أكثر من 

 ). م ٢٠٠٢ أغسطس ١٠وافق الم (  هـ١٤٢٣جمادي الثاني١حسب تعميم وزارة العمل الصادر في 
 

وديين ونقل كفاالتهم إن أي منشأة سعودية ترغب في الحصول على شهادة السعودة، ويصرح لها بتوظيف غير السع
على األقل من العاملين بالشركة سعوديي الجنسية وأن يكون لديها خطة للسعودة و تقدم % ٢٠يلزم أن تكون نسبة 

لن يصدر لها % ٢٠تعهداً كتابياً برفع تلك النسبة، في حين أن الشركات أو المؤسسات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 
 . قل كفالة العاملين غير السعوديين إليهاشهادة سعودة ولن يسمح لها بن

 
 هـ، فإن إخفاق الشركة في تحقيق نسبة السعودة ٢١/٠٤/١٤١٥بتاريخ  ٥٠ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 

 : المنصوص عليها بالقرار سيتم معاقبته بكل أو بعض الجزاءات التالية
 

 . وقف الموافقة على طلبات االستقدام •
 .العاملينوقف طلبات نقل كفالة  •
 . االستبعاد من المناقصات الحكومية •
 . الحرمان من القروض الحكومية •
 .الحرمان من الدعم الذي قد تقدمه الحكومة السعودية للقطاع الخاص •

 
 .وقد يترتب على ذلك اثر سلبي جوهري على عمل الشركة وعملياتها ووضعها المالي



 

 ٤

 
الموارد "من هذه النشرة  ١٥-٣بقه الشركة لطفا أنظر القسم لمزيد من المعلومات بشأن برنامج السعودة الذي تط

 ."البشرية والسعودة
 

  المخاطر المتعلقة بالسوق   ٢-١
 
 مخاطر أسعار السلع   ١-٢-١
 

يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة بدرجة كبيرة على إفتراضات معينة بما فيها تلك التي تتعلق بأوضاع السوق 
وهذه األسواق هي أسواق سلع عالمية تتحكم فيها . ق التي تعتزم الشركة بيع منتجاتها فيهاوذلك في األسوا. المستقبلية

ويمكن أن تؤثر التغيرات الفعلية في أوضاع السوق في المنطقة وفي مناطق أخرى . عوامل العرض والطلب العالمي
 .أو اإلحتماالت المستقبلية للشركة/على دقة اإلفتراضات و

 
 )لسعر والكميةا( مخاطر المنافسة  ٢-٢-١
 

إن األسواق التي سوف تبيع الشركة منتجاتها فيها تعد اسواق تنافسية بوجه عام وتخضع عمليات البيع فيها للقوى 
وقد دخلت . وهذه األسواق هي ذات طبيعة دورية في مستوى الطلب على المنتجات واألسعار. العالمية للعرض والطلب

تي سوف تعمل فيها الشركة وقد رفع الكثير من المنتجين طاقاتهم اإلنتاجية بما العديد من الشركات الجديدة األسواق ال
ويمكن أن ينتج عن زيادة معدالت المنافسة والتذبذب حدوث فائض . يؤدي إلى زيادة في معدالت العرض والمنافسة

 . ثير سلبا على أداء الشركةعالمي في الطاقة اإلنتاجية االمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على هوامش الربح للشركة والتأ
  
  التغييرات في متطلبات المستهلكين ٣-٢-١
 

إن المستهلكين الرئيسيين للبولي بروبلين هم أصحاب الصناعات التحويلية وصناعات البالستيك الالزمة لألغراض 
بلي لمنتجات ويمكن أن تؤثر التغييرات في التقنية واذواق المستهلكين بشكل سلبي على الطلب المستق. االستهالكية

 .الشركة
 
  المخاطر البيئية   ٤-٢-١
 

من المعروف أن التلوث البيئي وما يصاحب ذلك من عقوبات وغرامات وتكاليف هي من المخاطر الكامنة في قطاع 
باإلضافة إلى مراعاة األنظمة البيئية المعمول بها محلياً فإنه يتعين على الشركة مباشرة . تصنيع البتروكيماويات

في حالة حدوث أية تغييرات في . قا للمعايير البيئية المقررة من عدة جهات منها الهيئة الملكية للجبيل وينبععملياتها وف
األنظمة البيئية يمكن أن تفرض على الشركة مصروفات طائلة من أجل مراعاة هذه التغييرات التنظيمية، األمر الذي قد 

 .  يؤثر سلباً علىأعمال الشركةً
 
 ية  المخاطر التنظيم ٥-٢-١
 

 ولقد حصلت الشركة  .المصنعومباشرة أعمال تقتضي األنظمة السارية على ضرورة الحصول على تراخيص إلنشاء 
وهي بصدد الحصول على  .إلنشاء المصنع من الهيئة الملكية للجبيل وينبع على الترخيص الالزمبتاريخ هذه النشرة 

ستسعى الشركة للحصول على جميع التراخيص الالزمة و بيئةألرصاد وحماية الل الرئاسة العامةالترخيص الالزم من 
بما في ذلك األنظمة ( في حالة حدوث أية تغيرات في األنظمة  . اإلنتهاء من اإلنشاءبعدلمباشرة أعمال المصنع 

ت فانه يمكن أن تتأثر الشركة سلبياً من هذا التغيير ويمكن أن تفرض عليها مصروفا) اإلضافية التي يجري تنفيذها
 .  طائلة من أجل مراعاة هذا التغيير في النظام

 
 عدم إستقرار أسعار صرف العمالت األجنبية   ٦-٢-١
 



 

 ٥

 كما ).دومو ( واليورو)فينمار وميتسوبيشي (بالدوالر األمريكي  المستلمةمنتجاتال بدفع قيمةمسوقوا المنتجات  قوميس
يمكن أن تؤثر التحركات السلبية في قيمة . ريكي تسهيالت القروض للشركة تم تقييمها وفقاً للدوالر األم بعضأن

 .  الدوالر األمريكي واليورو مقابل العمالت األخرى على نتائج الشركة

 

  المخاطر المتعلقة بالمنطقة ٣-١
 
 عضوية منظمة التجارة العالمية ١-٣-١
 

 منظمة في ١٤٩العضو رقم ) م١١/١٢/٢٠٠٥الموافق ( هـ ٩/١١/١٤٢٦أصبحت المملكة العربية السعودية بتاريخ 
وقد يؤثر هذا اإلنضمام لعضوية المنظمة على أوضاع السوق السعودي حيث أن إنضمام المملكة  ،التجارة العالمية

 .للمنظمة من آثاره حرية تداول السلع والخدمات بين الدول ورفع الحماية عن السلع التي تصنع محلياَ

 المخاطر المتعلقة باألسهم ٤-١
 

 مؤسسينن الميالسيطرة من قبل المساه ١-٤-١
 

 في السيطرة على كافة األمور التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة بما فيها اختيار نوالمؤسسالمساهمون سوف يستمر 
 . أعضاء مجلس اإلدارة، واألنشطة الهامة للشركة

ن ولذا فإن المساهمين المؤسسي. من أسهم الشركة% ٥٣ حوالي نوالمؤسسوبعد اكتمال االكتتاب سيمتلك المساهمون 
)  معاً( مساهمي الشركة، حيث يكون للمساهمين المؤسسين يمكنهم التأثير على جميع القرارات التي تتطلب موافقة) معاً(

 . التأثير في إصدار القرارات أو منع إصدار القرارات دون الحاجة إلى أصوات المساهمين اآلخرين
حو قد يؤثر على نشاط الشركة ووضعها المالي ونتائج وقد يقوم المساهمين المؤسسين معاً باالستفادة من ذلك على ن

 .األعمال
 
 عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة ٢-٤-١
 

لم يسبق وجود سوق ألسهم الشركة، ولم يسبق تداولها في السوق المالية السعودية، لذا فإنه من غير المؤكد أن يحقق 
  تحقق ذلك فليس من المؤكد استمرارهسوقاَ نشطاً لتداول األسهم المطروحة لالكتتاب بعد إدراجها، وإن

 
وتوجد عدة عوامل خارجة عن سيطرة الشركة قد تتسبب في تقلبات بسعر األسهم المطروحة لالكتتاب، وتشمل هذه 

، والتغييرات أو اإلخفاق في تحقيق اإليرادات التقديرية أو  الفعلية أو المتوقّعةاألعمال في نتائج العوامل االختالفات
 النظامية واألوضاع االقتصادية العامة مما تأوضاع السوق في مجال البتروكيماويات، إضافة إلى اإلجراءاالمتوقعة، و

 .قد يحدث تذبذبات في األسعار وسيولة األسهم المطروحة
 
 بيع األسهم في المستقبل ٣-٤-١
 

حدوث مثل هذا البيع قد إن بيع كمية كبيرة من األسهم المطروحة لالكتتاب في السوق بعد اكتمال االكتتاب، أو توقع 
يحظر على المساهمين المؤسسين، حسب التعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية في .  سلباً على سعر األسهمريؤث

 أو دخول المشروع طور )م٢٠٠٥ اكتوبر ١ ( سنوات من تاريخ تأسيس الشركة٣هذا الخصوص، بيع األسهم لفترة 
 بيع لألسهم من قبل المساهمين المؤسسين بعد نفاذ فترة الحظر على موافقة ويجب أن يحصل أي. اإلنتاج أيهما أكثر

باإلضافة إلى ذلك فإن بيع األسهم من قبل مساهمين رئيسيين معينين يكون مقيدا بالتعهدات . هيئة السوق المالية أوالً
  .المنصوص عليها في إتفافية التسهيالت التجارية

 ومع ذلك فإن قيام الشركة بإصدار أسهم إضافية أو . إضافية في الوقت الحاضركما أن الشركة ال تنوى إصدار أسهم
 . معين من األسهم بعد فترة الحظر قد يكون له تأثير سلبي على سعر األسهم ببيع عددنوالمؤسسالمساهمون قيام 

 
 اإلستثمار والقدرة على توزيع األرباح مخاطر ٤-٤-١
 



 

 ٦

 ، أسهم جديدةطرحخالل من  رأس مالها زيادة فيالشركة وقد ترغب  الشركة،تبعاً لتطور كتتاب قيمة أسهم االقد تتغير 
شروط وأحكام عقود بشكل مستمر، وخاصةً في سنوات التشغيل األولى وذاك وفقاً ل  أرباحاًالشركةوقد ال توزع 

 مجلس اإلدارة تقدير بناء على سيكون مساهمي الشركة إلى األرباح نقداًأي قرار لدفع وإن  .التسهيالت المبرمة
التي تشمل الوضع  العوامل المختلفة االعتبار األخذ بعين موافقة الجمعية العامة العادية للشركة وبعدو، وبتوصية منه
سياسة توزيع " من هذه النشرة ١٧-٨لمزيد من المعلومات بشأن سياسة توزيع األرباح لطفا أنظر القسم  .المالي للشركة

 ."األرباح



 

 ٧

 وصف السوق ٢
 

سابقا تعـرف   (د جزء كبير من المعلومات الواردة عن السوق والمشمولة في هذا القسم على تحليل شركة نيكسنت                 يعتم
،وهي شركة استشارات مستقلة تقوم بإجراء دراسات السوق والقطاع وخدمات االستشارات االقتـصادية             ) بكيم سيستمز 

 . لقطاع البتروكيماويات
 

ومنـذ  . توفير حلول التقنية وخدمات االستشارات لقطـاع الطاقـة العـالمي          م ل ٢٠٠٠وتأسست شركة نيكسنت في عام      
تأسيسها، قامت الشركة بتأسيس عشرة مكاتب في الواليات المتحدة األمريكية وفي الخارج كما استكملت أربع عمليـات                 

 ٦٠ة في أكثر مـن      وخالل تلك الفترة، استكملت الشركة المئات من مشاريع االستشارات والتقني         . تملك لتوسعة نشاطها  
 . إن شركة نيكسنت مملوكة من إدارة وموظفي الشركة نفسها باإلضافة إلى مجموعة مختارة من المستثمرين. دولة

 
بناء علـى طلـب      إن مصدر المعلومات المستعملة في هذا القسم من النشرة هو تقرير شركة نيكسنت الذي تم إصداره               

 .الشركة
 

 شركاتها التابعة أو مساهموها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربهم أيـة حـصة أو                ال تملك شركة نيكسنت وال أي من      
ولقد قدمت شركة نيكسنت موافقتها الكتابية ولم تسحب هـذه          . مصلحة من أي نوع في شركة البولي بروبيلين المتقدمة        

 .  عليهما في نشرة االصدارالموافقة  بشأن استعمال بياناتها وأبحاثها المتعلقة بالسوق بالطريقة والشكل المنصوص

 نظرة عامة على القطاع  ١-٢
 

إن ازدياد عدد منتجي البولي أولفينات وتحديداً البولي إيثيلين والبولي بروبلين والتغييرات التنظيمية واالقتـصادية فـي                 
ن والتركيز علـى  دول آسيا وأمريكا الالتينية خالل فترة التسعينات أدى إلى إعادة النظر في استراتيجيات هؤالء المنتجي    

وإن . تقنيات اإلنتاج العالمية التي تمنح االستفادة القصوى من المواد الخام وزيادة التركيز على الربحية في المدى البعيد                
كاألقـشمة  (منتجات البولي أولفينات مثل الملبوسات والسيارات واألثاث المنزلي والـسجاد واألغـراض الـصناعية               

 .اليوميةتستخدم في حياتنا ) والحقائب
 
 المركز التنافسي للمملكة العربية السعودية في السوق العالمي للبتروكيماويات ١-١-٢
 

شكلت قوة سوق النفط العالمية وسيولة السوق السعودية مجيمعتين أساسا داعماً لنمو قوي في االقتصاد الـسعودي فـي                   
م، مع توسع   ٢٠٠٥لعام  % ٧لسعودية بحوالي   ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي العام للملكة العربية ا         . م٢٠٠٥عام  

وتبذل الحكومة السعودية جهوداً حثيثة في سبيل تنويع اقتـصاد الـبالد مـع    . في الفترة نفسها  % ١٤قطاع النفط بنسبة    
وقد سجل القطاع الخاص في المملكة خالل السنوات القليلة الماضية نمـوا            . التركيز بصفة خاصة على القطاع الخاص     

ومن المتوقع أن تصل إيرادات المملكة من صادرات النفط فـي           . استمراره في ظل قوة االقتصاد السعودي     قويا، يرجح   
كما أن المملكة ستستفيد من ميزانها التجاري والفـائض         .  عاما المنصرمة  ١٢م إلى أعلى مستوى لها خالل       ٢٠٠٥عام  

 .٢م٢٠٠٦ مليار ريال في عام ٣٧٥في حسابها الجاري والذي يتوقع أن يتجاوز 
 
 مصانع البولي بروبلين األخرى في المملكة ٢-١-٢
 

تم اإلعالن عن عدد من مصانع البولي بروبلين األخرى في المملكة بعضها قيد التنفيذ ويتوقع انجازها فـي األعـوام                     
 . ألف طن في السنة من إنتاج البولي بروبلين١,٣٠٠القليلة المقبلة، مما سيضيف طاقة إجمالية تقارب 

 
 مصانع البولي بروبلين األخرى في المملكة: ١ جدول

 الشركة )ألف طن في العام(الحجم  الموقع

 الشركة السعودية للبولي اولفينات ٤٥٠ الجبيل، المملكة العربية السعودية
 شركة البتروكيماويات الوطنية ٤٠٠ ينبع، المملكة العربية السعودية

                                             
  مجموعة سامبا المالية2



 

 ٨

 شركة الواحة للبتروكيماويات ٤٥٠ السعوديةالجبيل، المملكة العربية 
 نيكسنت: المصدر

 
بالرغم من الزيادة الكبيرة في الطاقة اإلنتاجية الجديدة لصناعة البولي بروبلين التي سـتدخل الـسوق فـي الـسنوات                    

ـ                ٢٠٠٩-٢٠٠٧ . ستمرم في المملكة العربية السعودية، إال أن الطلب على منتجات البولي بروبلين قوي وفي ارتفاع م
وهذا ما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تتأثر الشركات المنتجة في المملكة العربية السعودية بدرجة كبيرة حتى لـو                     
أصبحت أوضاع السوق أكثر صعوبة، وهذا بسبب الميزة المهمة المتمثلة في التكلفة المتدنية والتي تتتمتـع بهـا تلـك                    

 .م األخرىالشركات مقارنة بمثيالتها في بلدان العال

 الطلب على البولي بروبلين  ٢-٢
 

مثـل قطـع غيـار      (بما أن نسبة كبيرة من البولي بروبلين المنتج تستخدم في تصنيع المنتجات المعمرة وشبه المعمرة                
وفـي عـام    . ، فإن دورات الطلب على البولي بروبلين تتبع دورات إجمالي الناتج المحلي           ) السيارات، السجاد واألثاث  

مما يبين االنتشار المستمر للبولي بروبلين فـي مجـاالت          % ٦,٥ بنحو   نمو الطلب على البولي بروبلي    م، قدر ن  ٢٠٠٥
االستخدام التي كانت تستعمل فيها المواد التقليدية بما فيها المعادن، الخشب، والسيراميك وكذلك النمـو علـى حـساب                   

 . مركبات البوليمر األخرى
 

 ٤٠,٨م إلـى حـوالي      ٢٠٠٢ مليون طن سنويا في عـام        ٣٤,٨وبلين نمواً من    وقد شهد الطلب العالمي على البولي بر      
وتأتي غالبية الطلب الحالي على البـولي بـروبلين مـن           . سنويا% ٦,٥م بمتوسط نمو يبلغ     ٢٠٠٥مليون طن في عام     

% ٧٧ نـسبة    الواليات المتحدة األمريكية، الدول اآلسيوية المطلة على المحيط الهادئ وغرب أوروبا والتي شكلت معاً             
 . م٢٠٠٥من إجمالي الطلب العالمي في عام 

 
 الطلب العالمي على البولي بروبلين حسب المناطق : ٢ جدول

 )بآالف األطنان( م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥

 أمريكا الشمالية ٧,٦١٦ ٧,٧٧٢ ٨,٢٢٨ ٧,٩٣٧
 أمريكا الالتينية ١,٥٠٤ ١,٦٣٣ ١,٧٨٠ ١,٩٠١
 اليابان  ٢,٤٢٩ ٢,٥١١ ٢,٥٨٠ ٢,٦٨٩
 الدول اآلسيوية المطلة على المحيط الهادئ ١٢,٠٢٧ ١٣,٠٢٣ ١٤,٠٥٨ ١٥,٠٦٤
 غرب أوروبا  ٧,٥٨٠ ٧,٩٣١ ٨,١٨٠ ٨,١٩٩
 شرق أوروبا  ١,٢٠١ ١,٣٠٠ ١,٣٦٢ ١,٥١٦
 منطقة الشرق األوسط  ١,٥٩٠ ١,٧٩٨ ٢,١٢٦ ٢,٣١٦
 أفريقيا  ٨٨٢ ٩٦٥ ١,٠٥٣ ١,١٤٨

 المجموع ٣٤,٨٢٩ ٣٦,٨٨٤ ٣٩,٣٦٧ ٤٠,٧٧٠
 نيكسنت: المصدر

 
يدعم النمو في الطلب على البولي بروبلين التحسينات في أداء المنتجات في الكثير من المجاالت والمنافسة بين مركبات                  
البوليمر حيث نجح البولي بروبلين في أن يحل محل المنتجات المنافسة االخرى مثل مركبـات البـوليمر ذات القيمـة                    

 ). مثل الورق، الزجاج والخشب(، البولي اولفين والمواد التقليدية األخرى نألعلى بما فيها البولي ستريا
 

إن اهم اإلستخدامات النهائية للبولي بروبلين هي قوالب الحقن، واأللياف، والرقائق والصفائح، واألنابيب وأدوات الثقب               
 . واالستخدامات المتنوعة األخرى

 



 

 ٩

 استخدامات البولي بروبلين العالمية: ٣ جدول
  م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥
 قوالب الحقن %٤٢,٢ %٤٢,٤ %٤٢,٤ %٤١,٩
 األلياف %٢٨,١ %٢٧,٨ %٢٧,٥ %٢٧,٨
 الرقائق والصفائح %١٧,١ %١٧,٣ %١٧,٤ %١٧,٥
 األنابيب وأدوات الثقب %٩,٣ %٩,٢ %٩,٣ %٩,٤
 أخرى %٣,٣ %٣,٣ %٣,٤ %٣,٤

 المجموع %١٠٠,٠ %١٠٠,٠ %١٠٠,٠ %١٠٠,٠
 تننيكس: المصدر

 
 : نبين فيما يلي فئات االستخدامات الثالث الرئيسية

  
  قوالب الحقن 

تعتبر قوالب الحقن أهم إستخدامات البولي بروبلين في تصنيع الصناديق، األجهزة المنزلية، ومنتجات السيارات واألثاث               
 . الخارجي

 
 األلياف  
وقـد اخترقـت األليـاف مـؤخراً مجـاالت          . ل األلياف في تصنيع السجاد والمالبس والحبال والسيور واألثاث        تستعم

 .استخدامات أخرى كالمنتجات الصحية والطبية
 

 الرقائق والصفائح
) كالوجبـات الـسريعة واألرز والمعجنـات      ( في عمليات التغليف بشكل عام كتغليف األغذية         الرقائق والصفائح تستعمل  

 .تغليف السجائر والقمصان والزهورو
 

 عرض البولي بروبلين  ٣-٢
 

مليون طن سنويا في عـام       ٤٢,٩م إلى   ٢٠٠٢ مليون طن سنويا في عام       ٣٨,٨زاد عرض البولي بروبلين العالمي من       
 . م، ويتوقع أن يستمر هذا النمو في الطاقة اإلنتاجية في المستقبل٢٠٠٥

 
منطقة الشرق األوسط، ويرجع هذا النمو في الطاقة االستيعابية الجديدة إلـى            ومن المتوقع إنشاء عدد من المصانع في        

توفر الغاز بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية ووقوع المنطقة بالقرب من األسواق التي تشهد نمواً في الطلب على البـولي                   
نطقة مصدراً رئيسياً للبولي بروبلين     بالرغم من النمو الكبير للطاقة المتاحة في آسيا، من المتوقع ان تصبح الم            . بروبلين

إلى دول غرب أوروبا وآسيا والصين حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب تقريباً فـي غـضون الـسنوات الخمـس                     
 . القادمة

 



 

 ١٠

 : حسب المناطق هي كما يليالمتاحةالطاقة 
  

 م ٢٠٠٥ إلى عام م٢٠٠٢الطاقة المتاحة للبولي بروبلين من عام : ٤ جدول
 )بآالف األطنان( م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥

 أمريكا الشمالية ٨,٤٦٠ ٨,٥٧٥ ٨,٧٦٦ ٨,٧٢٠
 أمريكا الالتينية ١,٩٤٢ ٢,٠٢٦ ٢,٠٦٦ ٢,٢١٩
 غرب أوروبا ٩,٤٠٥ ٩,٥٦٤ ٩,٦٨٩ ٩,٧٨٧
 شرق أوروبا ١,٣١٣ ١,٤١٣ ١,٤٢٣ ١,٦٥٧
 أفريقيا ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥
 منطقة الشرق األوسط ١,٤٣٥ ١,٥١٥ ١,٨٢٨ ٢,٠٩٧
 اليابان ٢,٨٩٨ ٢,٩٢٨ ٣,١٨٨ ٣,٠٩١
 الدول اآلسيوية المطلة على المحيط الهادئ ١٢,٧٢١ ١٣,٣٨٧ ١٣,٩٦٣ ١٤,٧٢٨

 المجموع ٣٨,٧٩٩ ٤٠,٠٣٣ ٤١,٥٤٨ ٤٢,٩٢٥
 نيكسنت : المصدر

 

 التوازن ما بين العرض والطلب  ٤-٢
 

تفع النمو في الطلب مقارنة بالنمو اإلجمالي للطاقة المتاحة  مما م، إر٢٠٠٥م إلى عام ٢٠٠٢على مدى الفترة من عام 
 .م٢٠٠٥في عام % ٩٥م لتصل إلى ٢٠٠٢في عام % ٩٠أدى إلى ارتفاع معدالت التشغيل من نسبة 

 
 العالمية المتاحةمن الطاقة % ٤,٩م، فقد بلغ العرض في منطقة الشرق األوسط ٢٠٠٥بالنسبة لجانب العرض في عام 

ومن المتوقع أن ترتفع القدرة االنتاجية في المنطقة مع تطوير وحدات إزالة الهيدروجين في المملكة، . وبلينللبولي بر
 . وإضافة وحدات التكرير المعتزم انشاءها في كل من سلطنة عمان وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية

 
 

 لطلب العالمي على البولي بروبلينالتوازن ما بين العرض وا: ٥ جدول
 )بآالف األطنان( م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥

 الطاقة المتاحة ٣٨,٧٩٩ ٤٠,٠٣٣ ٤١,٥٤٨ ٤٢,٩٢٥
 اإلنتاج ٣٤,٧٦٦ ٣٧,١٥٥ ٣٩,٢١٣ ٤٠,٧٩٩

 نسبة معدالت التشغيل   %٩٠ %٩٣ %٩٤ %٩٥
 الطلب ٣٤,٨٢٩ ٣٦,٨٨٣ ٣٩,٣٦٧ ٤٠,٧٧٠

 نيكسنت : المصدر



 

 ١١

  البولي بروبلين تاريخ أسعار ٥-٢
 

وفي عقود التسويق لمنتجات . يعتبر التذبذب في أسعار البولي بروبلين أحد أبرز مخاطر مشاريع البتروكيماويات
 .المشروع تكون طريقة تحديد األسعار معرضة للتذبذبات الدولية في أسعار البولي بروبلين

 
إتجاهات سعر النفط الخام، اال انه يوجد بعض التذبذب في وفيما تتوافق أسعار البولي بروبلين على المدى البعيد مع 

يرجع هذا التذبذب في األسعار إلى العديد من العوامل التي تنتج عن الحركة في . هذه األسعار على المدى القصير
 . نشاط البولي بروبلين

 
 ٤٦٥بذبا بين مستوى  آسيا تذجنوب شرقم، شهدت أسعار البولي بروبلين في شمال غرب أوروبا و١٩٩٥منذ عام 

الجدول التالي يوضح كيفية تذبذب هذه األسعار في الفترة بين .  دوالرا أمريكيا للطن١٠٩٠دوالرا أمريكيا للطن و
 .م٢٠٠٤م و ١٩٩٥

 
 تاريخ أسعار البولي بروبلين: ٦ جدول

 )دوالر أمريكي( م١٩٩٥ م١٩٩٦ م١٩٩٧ م١٩٩٨ م١٩٩٩ م٢٠٠٠ م٢٠٠١ م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤

 شمال غرب أوروبا ١,٠٩٠ ٨٢٨ ٨١٤ ٦٤٠ ٦٠٠ ٧١٠ ٦٣٢ ٦٧٢ ٨٢٤ ١,٠٢٧
 جنوب شرق آسيا ٩٥٠ ٧٩٨ ٧٠٥ ٤٦٥ ٥٢٩ ٥٩٧ ٥١٢ ٥٦٦ ٦٩٥ ٩٥٥

 نيكسنت: المصدر
 

وعند تجاوز ظروف الطلب . يرتبط سعر مركبات البوليمر مع القيمة األساسية للنفط الخام والبروبلين المشتق منه
 . لية لتأثيرات تحديد االسعار القائمة على أساس النفط الخام، يكون التوجه العام نحو انخفاض السعرالمح

 
تكون األسعار بوجه عام غير ثابتة وتتجه إلى ) منطقة الشرق األوسط، جنوب آسيا والصين(في األسواق األقل تطورا 

لتوريد ويستفيد المنتجون من هذه الفرص المتاحة في اإلنخفاض حيث أنه يتم تحديد هذه األسعار بناء على عطاءات ا
 .عطاءات التوريد لتصريف إنتاجهم الذي ال يستوعب في سوق المستهلكين األوائل



 

 ١٢

 الشركة ٣
 

 مقدمة  ١-٣
 

 )م٢٠٠٥ اكتـوبر    ١الموافق  (هـ  ١٤٢٦ شعبان   ٢٧ في   تأسست شركة البولي بروبلين المتقدمة كشركة مساهمة مقفلة       
 ريـال  ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠بروبلين والبولي بروبلين في الجبيل، وذلك برأس مال مصرح به قـدره     لتطوير مجمع إنتاج ال   

قبل التأسـيس،  )  ريال سعودي٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠(من رأس مال الشركة     % ٥٠وقد دفع المساهمون المؤسسون     . سعودي
، )ريـال سـعودي    ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠(ومن ثم قام المساهمون المؤسسون بسداد المبلغ المتبقي من رأس مال الـشركة              

وقد تم  .  ريال سعودي قد تم سداده كامالً      ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠وبتاريخ هذه النشرة فإن رأس مال الشركة المصرح به وهو           
تطوير المشروع من قبل شركة البولي بروبلين الوطنية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها كـل مـن                   

تم التفاوض على جميـع     . األستاذ منذر الالحق، وهما المؤسسان للمشروع     األستاذ خليفة الملحم رئيس مجلس اإلدارة و      
في فترة ما قبل تأسـيس      (االتفاقيات الرئيسية للمشروع والتوقيع عليها من قبل شركة البولي بروبلين الوطنية المحدودة             

ات المبرمة من قبـل شـركة       وتم تحويل جميع االتفاقي   . أو من قبل شركة البولي بروبلين المتقدمة بعد تأسيسها        ) الشركة
 . البولي بروبلين الوطنية المحدودة إلى شركة البولي بروبلين المتقدمة بعد تأسيسها

 
وسوف تستفيد الشركة من التقنيات المقدمة من شركات    .  طن سنويا من البولي بروبلين     ٤٥٠,٠٠٠سوف ينتج المشروع    

وموس شركة البولي بروبلين المتقدمة حق اسـتعمال        وقد منحت كل من شركتي سابك ول      . لوموس وسابك وإن تي إتش    
تقنية كاتوفين إلزالة الهيدروجين من البروبان، ومنحت شركة إن تي إتش شركة البولي بروبلين المتقدمة حق استعمال                 

ولوجيـا  وستدفع شركة البولي بروبلين المتقدمة رسما ثابتًا مقابل منح حقـوق التكن           . تقنية نوفولن إلنتاج البولي بروبلين    
 .يتم دفع هذا الرسم مقابل تحقق إنجازات محددة. المشار إليها أعاله

 
). تسليم المفتـاح  (سوف يتم التصميم الهندسي وإنشاء المشروع من قبل شركة سامسونج بموجب مبلغ مقطوع وشامل               

 ".العقود الرئيسيةملخص " من هذه النشرة ١٠يوجد ملخص لشروط عقود الهندسة والتوريدات واإلنشاء في القسم رقم 
 

 فبرايـر   ٣أن ينتهي اإلنشاء حسب العقـد فـي         م، ومن المتوقع    ٢٠٠٥ مايو   ٣٠بدأت أعمال الهندسة والتوريدات في      
م بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي التي ٢٠٠٨ يونيو ٣في التشغيل التجاري حسب العقد ومن المتوقع أن يبدأ  . م٢٠٠٨

 . يوما١٢٠ًسوف تستغرق 
 

 :ي جدول بالتواريخ المهمة الستكمال المشروعفيما يل
 

 تواريخ مهمة الستكمال المشروع: ٧ جدول

 ٣التاريخ المتوقع إلنهاء اإلنشاء م٢٠٠٧ديسمبر شهر بداية 

 تاريخ إنهاء اإلنشاء حسب العقد  م٣/٢/٢٠٠٨
 ب العقدفترة التشغيل التجريبي حس  يوم من تاريخ إنهاء اإلنشاء١٢٠
 تاريخ بدء التشغيل التجاري حسب العقد م٣/٦/٢٠٠٨

 الشركة: المصدر 
 

 رسالة الشركة ٢-٣

توظيف المعرفة والخبرات التخصصية المتوفرة لدى المساهمين المؤسسين وادارة الشركة باإلضافة إلى حسن استغالل "
ا يساهم في تعزيز وتطوير االقتصاد الوطني موارد البنية التحتية للمملكة في تطوير مشروع جديد للبتروكيماويات بم

 ."  وتوفير عائدات كبيرة للمستثمرين باإلضافة إلى تأمين فرص العمل المناسبة للمواطنين
 

                                             
 .  مستند إلى سير تنفيذ أعمال اإلنشاء التي أحرزت حتى اآلنهذا التاريخ مبدئي وهو 3



 

 ١٣

 إستراتيجية االعمال ٣-٣

تقوم استراتيجية الشركة على أنها شركة تقدم منتج عالي الكفاءة ومنخفض التكلفة لمادة البولي بروبلين باتباع أساليب 
وللنهوض بحجم مبيعات منتجاتها في األسواق الدولية فإن الشركة تعتزم اإلعتماد  . المقاييس الدوليةوفقوعمل  غيلتش

ممن تتوافر لديهم قدرات مبيعات عالمية ولديهم القدرة على بيع البولي بروبلين حتى خالل  على المسوقين الدوليين
 .  الفترات الصعبة

 

 المزايا التنافسية  ٤-٣

 : لشركة اإلستفادة من المزايا التنافسية التاليةتتوقع ا

 . تطبيق استراتيجية فعالة وناجحة •
 .  إبرام عقد بسعر تنافسي لإلنشاء والتنفيذ •
 من المتوقع أن )فينمار، ميتسوبيشي ودومو( دوليينإبرام عقود طويلة األجل مع ثالثة مسوقين  •

 .  مالي للمشروعيساعدوا في زيادة المبيعات وبالتالي اإلنتاج اإلج
 .توافر المواد الخام بأسعار مغرية من شركة أرامكو السعودية •
 .عدد من المستثمرين اإلستراتيجيين األجانب •

 موقع المشروع ٥-٣
 

 اوقد إعتمدت الهيئة الملكية للجبيل و ينبع المشروع وخصصت موقع. سيكون موقع المشروع بمدينة الجبيل الصناعية
ويقع الموقع المخصص للشركة في الجزء الشمالي من . جات المشروع وفق شروط محددةبمساحة كافية لتلبية احتيا

وابرمت .  متراً مربعا٦٥٠,٣٣٤ًوتبلغ المساحة اإلجمالية للقطعة حوالي . ، من منطقة الصناعات االساسية)ف(القسم 
 ات المعتمدة من قبل الهيئة الملكية عاما وفقاً للنظم واإلجراء٣٠الهيئة الملكية اتفاقية تأجير أرض مع الشركة لمدة 

 .")ملخص العقود الرئيسية "١٠انظر القسم (

 المنتجات  ٦-٣
 

من البـروبلين   % ٩٨ينتج حوالي   .  درجة مئوية تحت الصفر    ٤٧,٨يعتبر البروبلين غاز ال لون له ونقطة غليانه تبلغ          
 . مباشرطريقة بديلة لإلنتاج ال وتمثل تقنية كاتوفين. كمنتج جانبي لعمليات أخرى

 
م ويـستخدم   ١٩٥٧أنتج البولي بروبلين للمرة األولى في عام        . البروبلين المنتج سيستخدم بالكامل إلنتاج البولي بروبلين      

 : وتشمل خصائصه الرئيسية ما يلي. تجاريا بشكل كريات بيضاء
 

 سهل السحب  •
 سهل التشكيل عند التسخين تحت الضغط؛ •
 . القدرة على االحتفاظ باأللوان •

 
ألياف السجاد، الحبـال، المالبـس والمنـسوجات        : جد مجموعة كبيرة من االستخدامات للبولي بروبلين بما في ذلك         تو

 . األخرى، بالستيك السيارات، األنابيب، القناني، اللوازم المنزلية ، األلعاب، والتغليف

 

 مرافق اإلنتاج  ٧-٣
 

كة لوموس لتحويل البروبان إلى البـروبلين وتقنيـة         لقد اختارت الشركة تقنية كاتوفين المرخصة من شركة سابك وشر         
وتستخدم كل عملية نوعا مختلفا     . نوفولن والمرخصة من قبل شركة إن تي إتش، لتحويل البروبلين إلى البولي بروبلين            

شركة سوف تتوفر المواد المحفزة لتقنية كاتوفين للمشروع بموجب اتفاقية توريد المواد المحفزة مع              . من المواد المحفزة  



 

 ١٤

وسوف يتم توريد المواد المحفزة مـن       . سود كيمي فيما تتوفر المواد المحفزة لتقنية نوفولن في السوق على نطاق واسع            
شركة إن تي إتش ولكن الشركة احتفظت بحق الحصول على المواد المحفزة من الغير إذا كان ذلك ذا جدوى اقتصادية                    

 . لها
 
 بروبانمصنع كاتوفين إلزالة الهيدروجين من ال ١-٧-٣
 

 .  ساعة في السنة٨,٠٠٠ طن سنويا من البروبلين على معدل تشغيل قدره ٤٥٥,٠٠٠صممت وحدة كاتوفين إلنتاج 
 

بنجاح على المستوى التجاري في الشركة السعودية للبـولي اولفينـات بطاقـة إنتاجيـة قـدرها       كاتوفين وتعمل تقنية
 .  طن سنويا في بلجيكا٢١٠,٠٠٠طاقة إنتاجية قدرها  طن سنوياً في مصنع الجبيل ومصنع إن اس بي ب٤٥٠,٠٠٠

 
 . م صالحية تقنية كاتوفين٢٠٠٥وتؤكد البداية والتشغيل الناجح لمصنع الشركة السعودية للبولي اولفينات في عام 

 
 طريقة االنتاج

 
 . تحول هذه التقنية البروبان إلى بروبلين باستعمال مادة كروم األلومينا المحفزة

 
ية كاتوفين ممتصة للحرارة وتحدث في المفاعالت الثابتة التي تعمل بشكل دوري للسماح بالتدفق المستمر غير                تعتبر تقن 

في الدورة الكاملة، تتم إزالة الهيدروجين من البروبان ثم يتم تنظيف المفاعل إلعادة تسخين              . المتقطع للعمليات الرئيسية  
تتبع هذه الخطوات بعمليات التفريغ ثـم  .  تترسب خالل دورة التفاعلالمادة المحفزة وحرق كمية صغيرة من الفحم التي 

 . تبدأ دورة جديدة
 
 مصنع البولي بروبلين  ٢-٧-٣
 

في الوقت الحاضر، تصنف ضـمن أهـم خمـس          .  عاماً ٣٥تم تسويق تقنية نوفولن إلنتاج البولي بروبلين تجاريا قبل          
ذه التقنية عالمياً لحوالي سبعة وثالثين خط انتـاج بطاقـة           تم ترخيص ه  . تقنيات إلنتاج البولي بروبلين من حيث الحجم      

تصمم . وقد أدخلت التطورات المستمرة على كل من العملية والمادة المحفزة         .  مليون طن سنوياً   ٣,١إجمالية تبلغ حوالي    
رة تـشغيل    طن سنويا من البوليمر األحادي والبوليمر المشترك العشوائي بقـد          ٤٥٠,٠٠٠وحدة البولي بروبلين إلنتاج     

 .  ساعة سنويا٨,٠٠٠
 

 طريقة االنتاج
 

يحول البروبلين إلـى  . تتم تغذية المفاعالت بالبروبلين والمادة الحافزة ثم يضاف الهيدروجين للتحكم في الوزن الجزيئي 
يكون التفاعـل ذاتـه     ). درجة الحرارة، الضغط، والمفاعل   (البولي بروبلين عن طريق ضبط ظروف البلمرة المناسبة         

حوبا بإطالق الحرارة ويتم تبريد المفاعل عن طريق التبادل الحراري حيث يخلط المفاعل السائل بالبروبان ومن ثم                 مص
 .يحقن في المفاعل

 
يتم تصريف وفصل مسحوق البوليمر من المفاعل في الضغط الجوي، ومن ثم ينقل مسحوق البـولي بـروبلين إلـى                    

 كجم أو حاويات للنقل السائب تمهيـداً        ٢٥ يعبأ المنتج في أكياس بوزن       وأخيراً. صوامع المسحوق، ويحول إلى كريات    
 . لنقلها للمستهلكين

 

 تقنيات العمليات  ٨-٣
 

م حـق   ١٩٩٤وتملكت شركة سابك في عام      . وتقنية نوفولن  تملك لوموس وشركتها التابعة، إن تي إتش، تقنية كاتوفين        
وقد منحت سابك شـركة البـولي بـروبلين         . التعاون الخليجي منح التراخيص الفرعية لتقنية كاتوفين في دول مجلس         

 . المتقدمة الترخيص الفرعي لالستفادة من هذه التقنية
 



 

 ١٥

وقد تملكت لوموس من شركة إن تي إتش حقاً         . قامت الشركة بالتعاقد مع شركة إن تي إتش لالستفادة من تقنية نوفولن           
 . نتاج البولي بروبلينحصرياً في توفير الخدمات الهندسية لتقنية نوفولن إل

 

 مواد البروبان   ٩-٣
 
 توريد البروبان  ١-٩-٣
 
 ألف برميل يومياً من البروبان للمـشروع        ٢٣ خصصت شركة أرامكو السعودية      بموجب خطاب تخصيص البروبان،    

 شركة أرامكو الـسعودية للوفـاء       من قبل   هناك بعض القيود المفروضة       .وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات المشروع     
مع ان الشركة قد التزمت بشروط خطاب تخصيص البروبان الـصادر           .  الغاز الطبيعي  زاماتها بتوريد البروبان و   بالت

 قد يؤدي إلى تعديالت أو إلغـاء هـذا          هذه الشروط بء  لوفا، فإن أي تأخير أو عدم ا       والثروة المعدنية  البترولعن وزارة   
 .التخصيص للبروبان

 
وف تقوم شركة أرامكو بتزويد الشركة بالغاز الغني بالبروبان لالستعمال في تغذيـة              بموجب اتفاقية توريد البروبان، س    

وسوف تظل اتفاقية توريد البروبان سارية المفعول لمدة عشرين عاماً، ومن المتفق عليه أنه يتوفر لدى شركة                 . المصنع
 .أرامكو السعودية احتياطيات كافية من البروبان للوفاء بهذا االلتزام

 
م توريد البروبان إلى المشروع عن طريق خط أنابيب بتروكيميا لتوريد البروبان والذي يورد البروبـان إلـى                  سوف يت 

 .العديد من المستعملين في الجبيل بموجب عقد نظام شبكة خطوط أنابيب البروبان مع شركة بتروكيميا
 

تعتبر . ائي لمدة خمس سنوات إذا لم يتم إنهاء االتفاقية        تكون مدة االتفاقية مع بتروكيميا لمدة ثالثين عاماً مع التجديد التلق          
يكـون المـشروع    . هذه االتفاقية موحدة لجميع عمليات الجبيل المرتبطة بخط أنابيب توريد البروبان لشركة بتروكيميا            

يـب   عن تركيب وصيانة خط األنابيب المخصص له ومحطة القياس والطاقة االستيعابية بين الموقع وخـط أناب                مسؤوالً
 . بتروكيميا

 
ملخص العقود  " من هذه النشرة     ١٠توجد ملخصات لعقد تزويد البروبان وعقد نظام خط أنابيب البروبان في القسم رقم              

 ".الرئيسية
 
 تحديد أسعار البروبان ٢-٩-٣
 

) م٢٠٠٢ يناير ٧الموافق (هـ ٢٣/١٠/١٤٢٢ في تاريخ ٢٦٠يتم حالياً تسعير البروبان وفقاً للقرار الوزاري رقم 
) سعر النافثا في اليابان محسوماً منه تكلفة النقل والمناولة والشحن من الخليج العربي(االستناد لسعر النافثا المعلن ب

ويبقى سعر البروبان . م٢٠١١ في عام ٠،٧٢٠م ليصل إلى ٢٠٠٨ في عام ٠،٦٨٧مضروباً بمعامل تحويل يتدرج من 
م فتتوقع ٢٠١١أما بعد سنة . ع سعر البروبان الخاص بالتصديرالناتج عن آلية هذه التسعيرة منخفضاً بالمقارنة م

يرجى الرجوع (م مع إمكان حدوث ارتفاع محدود ٢٠١١الشركة أن يستقر سعر البروبان على المستوى المرتقب لعام 
السوق الصيغة لتحديد سعر البروبان للبيع في ). إلى عوامل المخاطرة مخاطر توريد وأسعار المواد األساسية لإلنتاج

 :المحلية هي
 

 ) تكلفة الشحن–) تكلفة وأجرة الشحن في اليابان(سعر النافثا في اليابان * (عامل المنتج = السعر 
 
وبناء على المفاوضات النضمام المملكة . م٢٠٠٥  ديسمبر١١قد انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في و

لى ما هو عليه في الوقت الراهن كما من المتوقع خفض التعرفة الجمركية يتوقع أن يظل تسعير المواد الخام الرئيسية ع
 .على صادرات المملكة من البتروكيماويات في بعض األسواق الخارجية بما يشجع صادرات المملكة إلى تلك الدول

 المواد المحفزة  ١٠-٣
 



 

 ١٦

 لعقد ساري المفعول لمدة ستة عـشر        سوف تورد شركة سود كيمي المادة المحفزة لصنع البروبلين بتقنية كاتوفين وفقاً           
سنة، ويبلغ عمر التشغيل المتوقع لهذه المادة عامين وسوف يتم االحتفاظ بجزء من المادة المحفزة في المخزون تفاديـا                   

 . لحاالت الطوارئ
 

رة وتـورد  تستهلك المادة المحفزة في عملية البلم. سوف تورد شركة إن تي إتش المادة المحفزة لتصنيع البولي بروبلين      
 .بصورة مسحوق

 
 . كما أن هناك شرط في اتفاقية الخدمات الفنية لشركة لوموس بشأن توفير الدعم المستمر واختيار المادة المحفزة

 
 ".ملخص العقود الرئيسية" من هذه النشرة ١٠يوجد ملخص التفاقياتي تزويد المادة المحفزة في القسم رقم 

 

 مرافق الدعم  ١١-٣
 

، بخار بالـضغط  )النتروجين(نظام الهواء، نظام التحكم في التوزيع، نظام الغاز :  داخل الموقع تشمل المرافق األساسية 
العالي ، أنظمة التبريد، الماء العذب، بركة المعالجة، المضخات وأنظمة المجاري، أنظمة مياه إطفاء الحريق بما فيهـا                  

 . زين المنتج والشحن ساعات ومرافق تخ٨خزانات المياه لالستعمال المتواصل لمدة 
 

مكتب اإلدارة في الموقع، مبنى الـصيانة مـع المكاتـب           : سوف يتطلب المشروع مباني لإلدارة والخدمات تتكون من       
الداخلية، غرفة التحكم المركزية مع مساحة لمكاتب العمليات، مختبر، مبنى األمن الرئيسي والبوابة، محطـة كهربـاء                 

 . فرعية ومسجد
 

 :  خارج الموقع للمشروع من قبل موردين مميزين في هذا المجالسوف توفر المرافق
 

الغاز الطبيعي الذي سيستخدم في مراجـل       من   مليون قدم مكعب   ١٥ بـ   سوف تزود شركة أرامكو المشروع     •
سوف يتطلب المشروع إنشاء أنبوب للغاز الذي سيوصل بأنبوب التوصـيل           . االحتراق والتسخين في المصنع   

وستبني شركة سامسونج خط الغاز الوقودي بـين        . بيعي في مدينة الجبيل الصناعية مباشرة     الرئيسي للغاز الط  
 .أنبوب التوصيل الرئيسي والموقع

 
 النتروجين عن طريق خط أنابيب للمشروع ويستخدم        ")غاز("سوف توفر الشركة الوطنية للغازات الصناعية        •

عتبر المتطلبات خالل التشغيل العادي قليلة ولكن       وت. النتروجين كغاز خامل في معظم مصانع البتروكيماويات      
توفر شركة غاز األوكسجين والنتـروجين لجميـع المـستعملين          . يمكن أن تصبح أكبر عند الصيانة الدورية      

 .الصناعيين في مدينة الجبيل الصناعية
 

 للـشركات فـي     لقد زودت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب شروط اتفاقيات تأجير األرض المياه العذبـة              •
هذه العملية من الهيئة الملكية للجبيـل       ") مرافق("سوف تتولى شركة الكهرباء والماء في الجبيل وينبع         . الجبيل

هذه المياه ستلبي حاجة المـشروع إلنتـاج الميـاه          . وينبع وسوف توفر المياه لشركة البولي بروبلين المتقدمة       
 . الخاصة لتغذية المراجل ومياه العمليات

 
بموجب  احتياجات المصنعساعة من مياه البحر المبردة لتلبية /٣ م٥,٠٠٠ قدره  مخصصاًمرافق  شركةمنحت •

 . المرافقاستخدامعقد 
 

 كيلو فولت من الكهرباء في المحطة الفرعية الجديدة المقـرر           ٢٥,٠٠٠سوف توفر شركة الكهرباء السعودية       •
 .ة كهرباء السعودية بواسطة خطين تغذيةبناؤها في المصنع وتوصل بالمحطة الفرعية التابعة لشرك

 
توفر شركة مرافق الخدمات األخرى التي تشمل المعالجة النهائية لميـاه المجـاري الـصناعية مـن جميـع         •

الصناعات في مدينة الجبيل الصناعية ومياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة وسـوف تـوفر                
 .  الملك فهد الذي سوف تستخدمه الشركة الستيراد المعدات والموادالهيئة الملكية إمكانية الدخول إلى ميناء



 

 ١٧

 
تمشيا مع منتجي البوليمر اآلخرين، سوف تقوم الشركة باستعمال الحاويات في الدمام لتصدير منتج البولي بروبلين في                 

يـات الفارغـة مـن      الحاويات وسوف تقوم شركات الشحن المحلية بنقل الحاويات من المصنع إلى الدمام وإعادة الحاو             
 .الميناء

 

 التأمين  ١٢-٣
 

، مستشار إدارة المخاطر للـشركة، لتغطيـة        )AON (الشركة بترتيب برنامج التأمين الشامل مع شركة أي أو ان         قامت  
المشروع خالل مرحلة اإلنشاء، ومن المتوقع أن يتضمن برنامج التأمين تغطية مسؤولية أطراف ثالثة والتـأمين ضـد                  

  و  واإلرهاب ستقوم الشركة بترتيب برنامج تأمين لتغطية أعمال التخريب       .  وتأمين الشحن البحري   جميع مخاطر اإلنشاء  
باإلضافة إلى ذلك يلتزم مقاول الهندسة والتوريدات واإلنشاءات بالتأمين علـى تعـويض             . تأخير بدء تشغيل المشروع   

دات بما فيها الطائرات أو القطع البحريـة        العمال ومسؤولية أصحاب العمل والتأمين على السيارات والتجهيزات والمع        
 . والمسؤوليات التي تنشأ عن استعمالها

 
من المتوقع أن يتم تجديد إتفاقيات التأمين . ستقوم الشركة بترتيب برنامج تأمين جديد عند استكمال المشروع وبدء العمل
ر الممتلكات وتعطل الماكينات والكوارث في مرحلة التشغيل سنويا، ومن المتوقع أن يتضمن هذا البرنامج تأمين أضرا

 .  الطبيعية واإلرهاب
 

. سوف تتحكم الشركة في برامج التأمين في مراحل اإلنشاء والتشغيل للمحافظة على مصالح المشروع والمقرضين
 .  سوف يعاد التأمين على نسبة كبيرة مما تم التأمين عليه في الخارج في سوق التأمين الدولية

 

 يئة، السالمة والجودة  مراقبة الب ١٣-٣
 
 االعتبارات البيئية   ١-١٣-٣
 

بما في (بشأن الحماية البيئية  الرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئةوشروط الملكية سوف تخضع الشركة لشروط الهيئة 
اصة وتعتمد هذه الشروط على المعايير الخ). ذلك جودة المياه اإلرتوازية ومخلفات المياه وتصريف المياه في البحر

بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس و الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة التي تعتمد بدورها على معايير 
 . تشمل هذه المعايير الضجيج والنقل والتخزين. الوكالة األمريكية لحماية البيئة بشأن الهواء والماء والنفايات الصلبة

 
. عة المستمرة الخاصة بمراعاة شروط الترخيص البيئي الصادر لها من الهيئة الملكيةكما سوف تخضع الشركة للمتاب

سوف يتعين عليها تقديم تقارير شهرية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع توضح فيها مدى  بعد اكتمال انشاء المصنع،و
وف يطلب تقديم تقارير ربع سنوية االلتزام بمتطلبات التصريح الخاصة بمصادر الهواء المحددة وتصريف المياه، وس

 .  وستقدم أيضا تقارير شهرية إلدارة الشركة واللجنة المركزية للسالمة التابعة لها. بعد ذلك
 

يشترط النظام إعداد تقرير لتقييم اآلثار البيئية . باإلضافة إلي ذلك تخضع الشركة النظمة البيئة المعمول به في المملكة
ونشير إلى أنه ال توجد أية مخاطر طبيعية معروفة كالفيضان، مخاطر .  لألرصاد وحماية البيئةيعتمد من الرئاسة العامة

 .  أمواج المد العاتية، االنهيار األرضي أو األنشطة الزلزالية التي تؤثر على الموقع المقترح للمشروع
 
 الصحة والسالمة   ٢-١٣-٣
 

ا للطبيعة القابلة لالشتعال أو الطبيعة الخطرة لبعض ستطبق الشركة سياسات صارمة بشأن الصحة والسالمة وذلك نظر
وتشمل هذه السياسات متابعة كل من مناطق اإلنتاج وتعرض األفراد . مصادر البتروكيماويات التي يجري تصنيعها

سوف تتم متابعة الموظفين للتعرف على المخاطر المحددة المرتبطة بمكان العمل وسوف تتبع . لمواد كيميائية محددة
شركة أفضل الممارسات الممكنة وتستمد الكثير من سياسات السالمة من دليل إدارة سالمة العمليات الصادر عن ال

سوف تجري الشركة مراجعة شهرية على مدى االلتزام بممارسات . الجمعية األمريكية للسالمة والصحة المهنية
 .  وأنظمة الصحة والسالمة في العمل



 

 ١٨

 
 مراقبة الجودة  ٣-١٣-٣
 

مراقبة الجودة في الشركة إجراء عمليات الفحوص والمراجعة الداخلية وعمليات االختبارات وآليات إصدار تشمل خطة 
وتعتبر هذه الخطة جزءا ال يتجزأ من خطة تنفيذ المشروع وسوف يخضع لها كل عمل . التقارير الرئيسية األخرى

يتم القيام به من أنشطة ونتائج يمكن تحقيقها سوف تعتمد خطة الجودة على ما . المقاول اإلستشاري إلدارة المشروع
مع اإلشارة إلى جميع المعايير، قوائم المراجعة، إجراءات المراجعة والدراسة، الطرق والمعايير المستخدمة لتنظيم (

 .  من أجل ضمان استيفاء جميع متطلبات المشروع) األساليب المطبقة في أداء العمل
 

ومن غير المتوقع .  في مراحل التطوير٩٠٠٠-٢٠٠٠دئ واشتراطات معيار أيزو سيخضع نظام الجودة للشركة لمبا
الجودة الشاملة في مراحل التطوير االولى، اال انّها تنوي أن تتبع أفضل المعايير  مراقبة ان يكون للشركة خطة اعتماد

ة الحقة، قبل بدء تشغيل في الصناعة وسوف تدرس السعي للحصول على اعتماد إدارة الجودة الشاملة أيسو في مرحل
 .المصنع

 

 تسويق المنتج  ١٤-٣
 

تفاوضت الشركة على اتفاقيات تسويق مع شركات فينمار، ميتسوبيشي ودومو لبيع كامل الطاقة اإلنتاجية للمصنع وفق 
 .  عقود تسويق المنتجات طويلة األجل مدتها عشر سنوات قابلة للتمديد

 
 ".ملخص العقود الرئيسية" من هذه النشرة ١٠رقم توجد ملخصات التفاقيات التسويق في القسم 

 
تعتزم . والشرق األوسط) باألخص الصين(األسواق المستهدفة للمنتج هي بشكل أساسي أوروبا وجنوب شرق آسيا 

ويشتمل الهيكل . الشركة بيع أي فائض من المنتج إلى المستهلكين المحليين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 . يمي للشركة على فريق يتولى مهام المبيعات وعمليات النقل والحسابات من أجل دعم هذه الجهودالتنظ

 

 الموارد البشرية والسعودة ١٥-٣
 

 بالنسبة للوظائف الرئيسية فإن الشركة تعتزم توظيف األشخاص من   لتوفير القوى العاملة للمشروع الشركةاستراتيجية
وعلى مستوى الوظائف . ماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةذوي الخبرة في تشغيل وإدارة منشآت م

التقنية سوف توظف الشركة مواطنين سعوديين ممن أكملوا دراستهم الثانوية أو من خريجي الكليات الصناعية أو 
ة التدريب وسوف تقدم الشرك. األشخاص الذين توجد لديهم خبرة أقل من ثالث سنوات من العمل في مشاريع مماثلة

وسامسونج قبل بدء تشغيل المشروع . في. التشغيلي الكامل لهؤالء الموظفين بالتعاون مع شركات لوموس، دومو بي
باإلضافة إلى ذلك ستقوم الشركة بتوظيف وتدريب مجموعة من . بحيث تكون لدى الشركة قوى عاملة مدربة بالكامل

 .  حسب الحاجة قبل بدء العملياتالمتخصصين والمهنيين السعوديين من ذوي الخبرات 
 



 

 ١٩

 ٢٥٨باإلضافة إلى فريق اإلدارة التنفيذية فإن الشركة تتوقع أن تكون بحاجة إلى قوى عاملة إجمالية يبلغ قدرها حوالي 
 .موظف

 
 القوى العاملة للمشروع : ٨ جدول

 الوظيفة عدد الموظفين
 4اإلدارة التنفيذية ٥
 
٧٠ 
٣٨ 

 لعمليات داخل المصانع ا
 مصنع البولي بروبلين 

 مصنع البروبلين 
 المجموع الفرعي للعمليات داخل المصانع ١٠٨
 
٢٤ 
١٤ 
٢٨ 
٢٥ 
٤ 

 خدمات الدعم التشغيلي
 الدعم الفني  

 مراقبة الجودة وصيانة أجهزة التحليل 
 المعاينة والصيانة 

 السالمة واألمن والبيئة 
 موظفو المخازن  

 موع الفرعي لخدمات الدعم التشغيليالمج ٩٥
 
٧ 

 اسناد خارجي

 التسويق والموارد ذات العالقة 
 التسويق 

 دعم عمليات النقل 
 المجموع الفرعي للتسويق والموارد ذات العالقة ٧
 
٤ 
٧ 
١٠ 
٦ 
- 
١٦ 

 الموظفون العامون اآلخرون واإلداريون 
 التوريدات 

 الموارد البشرية 
 المالية والمحاسبة 

 مة معلومات اإلدارة أنظ
 الخدمات القانونية 
 الخدمات اإلدارية 

 المجموع الفرعي للموظفين العامين اآلخرين والموظفين اإلداريين ٤٣
 إجمالي القوى العاملة ٢٥٨

         الشركة  : المصدر
 

 لمواجهة الخطط سيستمر تدريب الموظفين مع تقديم دورات إلعادة التدريب وتحسين المهارات لجميع الموظفين
في األحوال الضرورية يمكن أن يشمل التدريب المستمر حضور دورات فنية وإدارية . الخاصة بالتطوير المهني

 .  خارجية
 

                                             
  باستثناء مدراء المصانع4

ط٣



 

 ٢٠

 الهيكل المالي ٤
 

 الهيكل المالي واستخدام األموال ١-٤
 

لشركة بإعداد وقد قامت ا).  مليون دوالر أمريكي٧٨٠(ريال سعودي مليون  ٢,٩٢٥حوالي تبلغ تكاليف المشروع 
 .هيكل للتمويل يستخدم عادة في مشاريع البتروكيماويات المملوكة للقطاع الخاص

 
 من %٤٨حوالي  ريال سعودي لتمويل ١,٤١٣,٧٥٠,٠٠٠وبعد استكمال الطرح سيستخدم رأس مال الشركة البالغ 

 ريال ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠شركة مبلغ وقد بلغت مساهمة المساهمين المؤسسين في رأس مال ال. التكاليف المقدرة للمشروع
 .  ريال سعودي من خالل طرح أسهم زيادة رأس المال طرحاً عاما٦٦٣,٧٥٠,٠٠٠ًسعودي وسيتم الحصول على مبلغ 

 
يقدر مجموع الديون بمبلغ و .وستمول تكاليف المشروع من مصادر االقتراض المتاحة إضافة إلى رأس مال الشركة

مليون  ١,٤١٤مبلغ ببعد االكتتاب العام ورأس مال الشركة  )تكاليف المشروعمن % ٥٢ ( مليون ريال سعودي١,٥١١
 :كما هو موضح في الجدول التالي )من تكاليف المشروع% ٤٨ (ريال سعودي

 
 المصادر المالية واستخداماتها: ٩ جدول

مليون ريال  %  استخدام األموال مليون ريال    مصدر األموال
 عقد اإلنشاء، التقنية ومصاريف أخرى ٢,٣٧٣   رأس المال ١,٤١٤ %٤٨
 تكاليف أخرى ٣١٥   قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ٤٠٠ %١٤
 مخصص الطوارئ ١١٣    طويل األجلقرض تجاري ١,١١١ %٣٨
      إجمالي المصروفات الرأسمالية ٢,٨٠٠     
 إجمالي تكاليف التمويل ١٢٥     

      إجمالي متطلبات التمويل ٢,٩٢٥   إجمالي التمويل       ٢,٩٢٥ %١٠٠
 الشركة: المصدر

 
 .ال تملك الشركة اآلن اية مخططات لمباشرة استثمارات أخرى غير استكمال مصنع البولي بروبلين

 
 :  ولدى الشركة التزامات تمويل ديون من األطراف التالية

 
 . مليون ريال سعودي٤٠٠ي على تقديم قرض بمبلغ وافق صندوق التنمية الصناعية السعود -١

تمت الموافقة )  ريال سعودي مليون١,٣٦٩(  مليون دوالر أمريكي٣٦٥ غقرض تجاري طويل األجل بمبل -٢
  ٥.عليه من قبل مجموعة من بنوك المملكة وبنوك إقليمية

 
 بصدد االنتهاء من وهي ايضاًم، ٢٠٠٦تمبر ب س٤وقّعت الشركة عقد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي في 

 . م٢٠٠٦  ديسمبر٣١قبل إعداد عقد تسهيالت القرض التجاري المتوقع إبرامه 
 

 الطرح العام وقرض صندوق التنمية متحصالت، مثل   المتوقعهاالمخطط لها في وقت نتيجة لعدم توفر مصادر التمويل 
 المدفوعات تلبية احتياجاتبالشركة كي تقوم ل، والطويل األجلالسعودي وتسهيالت القرض التجاري الصناعية 

 مليون دوالر أمريكي من ٣١ بالحصول على تسهيالت قصيرة األجل بمبلغ المستمرة للمشروع، قامت الشركة أيضاً
 ٢٤٣,٧٥٠,٠٠٠بمبلغ ) مع عقد بيع بسداد مؤجل(وتسهيالت مرابحة ") قرض بنك الخليج الدولي("بنك الخليج الدولي 

 ستخداموقامت با ") السعوديلتنمية الصناعيةاالتسهيالت المؤقتة مقابل قرض الصندوق (" بنك الجزيرة مع ريال سعودي
 .تلك التسهيالت

 

                                             
    . المشروعزيادات في تكاليفأي لمواجهة ها  يجوز سحب مليون دوالر أمريكي٦٥  بمبلغاحتياطيةيتضمن هذا القرض تسهيالت  5



 

 ٢١

 مناقشات  تجري الشركة، فإن له على تغطية مصاريف تنفيذ المشروع حسبما هو مخططلشركةا  لتأمين استمرار قدرة
 االكتتاب العام األولي طرحتسهيالت   "٦-٤ القسم في  كما هو موضحتسهيالت مؤقتة لتوفير البنوكمع بعض 

  ."المؤقتة
 

 مستقبالً حلول مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتمويل تكلفة  في اإلعتباراالخذ  هوإن توجه مجلس اإلدارة
وكيماوية المماثلة، وبما أن القروض اإلسالمية متوفرة في المملكة العربية السعودية لتمويل المشاريع البتر .المشروع

 .فإن إدارة الشركة تعتزم تقييم الحلول المالية اإلسالمية لتمويل المشروع
 

 :ونورد فيما يلي تفاصيل اتفاقيات القروض المبينة أعاله
 

 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ٢-٤
 
 النطاق ١-٢-٤
 

صندوق بموجبها ال يقوم السعودي لتنمية الصناعيةام اتفاقية قرض مع صندوق ٢٠٠٥ سبتمبر ٤أبرمت الشركة في 
 .  المشروع وخدمات مليون ريال سعودي لتمويل جزء من تكاليف٤٠٠بتقديم تسهيالت للشركة بمبلغ 

 
 توفر التسهيالت         ٢-٢-٤
 

 . م٢٠٠٨ أغسطس ٣١متوفرة حتى صندوق التنمية الصناعية السعودي بموجب قرض إن التسهيالت الممنوحة 
 

 .   معينة قبل السماح بالسحب األول من القرضشروط خاصة بء لوفايجب ا
 

من مبلغ القرض، يجب % ٢٠وقدرها صندوق التنمية الصناعية السعودي قبل اإلفراج عن الدفعة األخيرة من قرض 
 . للتسويق والبيع والتوزيع وأن تقدم خطة تفصيلية لما قبل التسويق مهيأة فنياًادارةعلى الشركة أن تشكل 

 
 مبلغ القرض ٣-٢-٤
 
 .  مليون ريال سعودي٤٠٠هو صندوق التنمية الصناعية السعودي  المبلغ األقصى المتوفر بموجب قرض إن

 ٢٧ نصف سنوي تبدأ في  متساوياً قسطا١٣ سوف يسدد قرض الصندوق على وبموجب شروط وأحكام هذا القرض
 .م٢٠١٦ مايو ٢٢م على أن يدفع القسط األخير في ٢٠١٠يوليو 

 
 الضمان ٤-٢-٤

قرض مضمونا من خالل ضمانات شخصية من مساهمين رئيسيين معينين إلى حين اكتمال االكتتاب في سيكون هذا ال
وفي جميع األوقات خالل مدة قرض الصندوق يجب أن تظل . أسهم زيادة رأس مال الشركة من قبل الجمهور

 : الضمانات التالية مودعة
 

 .  رهن على األصول الثابتة للمشروع •
د من حقوق الملكية الفكرية في عمليات وتقنيات التصنيع المقرر استخدامها إدراج الصندوق كمستفي •

 .  من قبل المشروع
 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي اول الحاصلين على أي متحصالت من التأمين في حالة وباإلضافة إلى ذلك سيكون
 .الخسارة

 
  المنازعاتالواجب التطبيق والفصل فيالقانون  ٥-٢-٤



 

 ٢٢

واالتفاقيات المرتبطة به ألنظمة المملكة العربية السعودية، كما ق التنمية الصناعية السعودي صندويخضع قرض 
فيما عدا في حالة وقوع حاالت إخالل بالدفع حيث يتطلب األمر قيام (يخضع لالختصاص الحصري للمحاكم السعودية 

 ").أموال الدولة ةنظام جباي"بتحصيل مبلغ القرض عن طريق صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 

 تسهيالت القرض التجاري طويل األجل  ٣-٤
 
  النطاق ١-٣-٤
 

 مليون دوالر أمريكي كتسهيالت طويلة األجل تشتمل على ٣٦٥لقد تعهد المقرضون التجاريون بتقديم مبلغاً يصل الى 
 :  ما يلي

 
ن قد تم ال يمكن سحب هذه التسهيالت حتى يكو: ) مليون دوالر أمريكي٣٠٠ (التسهيالت األساسية •

  .االستخدام الكامل لرأس مال الشركة
يجوز سحب هذه التسهيالت لمواجهة الزيادات : ) مليون دوالر أمريكي٦٥ (التسهيالت االحتياطية •

 .  استكمال المشروعبعد في التكاليف وتوفير الدعم النقدي للعمليات 
 
 : السداد ٢-٣-٤

 .  اوي تبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ استكمال المشروع قسطا نصف سنوي متس١٨ستتم عمليات السداد اإلجمالية على 
 
 :الحظر على بيع األسهم ٣-٣-٤
   

وفقاً للتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية في هذا الخصوص، يحظر على المساهمين المؤسسين بيع األسهم لفترة 
يجب أن يحصل أي بيع و. كثر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة في السوق أو دخول المشروع طور اإلنتاج أيهما أ٣

 .لألسهم من قبل المساهمين المؤسسين بعد نفاذ فترة الحظر على موافقة هيئة السوق المالية أوالً
 

استبقاء نسبة على بعض المساهمين المؤسسين باإلضافة إلى ذلك فإنه بحسب شروط تسهيالت القرض التجاري ينبغي 
 . الحظر المحددة من قبل الهيئةمئوية محددة من األسهم لمدة قد تتعدى فترة

 
 الضمانات  ٤-٣-٤

فيما يشتمل برنامج ضمانات قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي على رهن الموجودات الثابتة والتنازل عن 
 :   المتوفر للمقرضين التجاريين سوف يتكون مما يليتحقوق التقنية فإن برنامج الضمانا

 
يذ على الضمان الممنوح لصالح الصندوق عندما يتم التنفيذ من قبل تنازل عن الحقوق في أية عائدات للتنف •

 .  الصندوق
 . على كل حسابات المشروع) أو ما يعادل الرهن(رهن  •
بما في ذلك في الحدود الممكنة عمليا التنازل عن (على التأمين ) بعد مطالبات الصندوق(رهن بمرتبة ثانية  •

 ).  إعادات التأمين
الغير مضمونة (وح بها بموجب قوانين المملكة على الموجودات الثابتة للشركة رهن في الحدود المسم •

 ). للصندوق
عقود مباشرة للمقرضين التجاريين واألطراف ذوو العالقة بعقود البناء واإلنشاء، وعقود تسويق المنتج والعقود  •

ى الشركة التنازل عن حقوقها بموجب وفي حالة عدم امكانية إبرام هذه العقود المباشرة، عل(ذات العالقة بالتقنية 
 ).  هذه العقود لصالح المقرضين التجاريين

 
 شروط أخرى ٥-٣-٤



 

 ٢٣

بموجب شروط وأحكام تسهيالت القرض التجاري الطويل األجل، ستلتزم الشركة ببعض التعهدات المالية المتعارف 
همين بعد إستيفاء متطلبات وشروط خدمة عليها في تمويل المشاريع، بما فيها قيود معينة على توزيع األرباح على المسا

 ). توزيع األرباح–يرجى مراجعة عوامل المخاطر (الدين 
 

 قرض بنك الخليج الدولي  ٤-٤
 
 النطاق  ١-٤-٤
 

 مليون دوالر ٣١بموجب قرض بنك الخليج الدولي، يقدم بنك الخليج الدولي للشركة تسهيالت قرض ألجل بمبلغ 
ت طرح االكتتاب متحصالهو توفير قرض جزئي مؤقت مقابل استالم إن غرض قرض بنك الخليج الدولي .  أمريكي

 . العام وتمويل جزء من تكاليف المشروع
  
 توفر التسهيالت ومبلغ القرض         ٢-٤-٤
 

 مليون دوالر ٣١لقد تم سحب الحد األقصى من مبلغ التسهيالت المتوفر بموجب قرض بنك الخليج الدولي وقدره 
 . أمريكي

 
 السداد ٣-٤-٤
 

التاريخ الذي تستلم فيه ) ٢(م أو ٢٠٠٦ ديسمبر ٢٩) ١(الشركة سداد القرض لبنك الخليج الدولي إما في يجب على 
 .    ت االكتتاب العام أو أية زيادة لرأس المال تقوم بها الشركة، أيهما يأتي أوالمتحصالالشركة 

 
 المنازعاتفي  الواجب التطبيق والفصلالقانون  ٤-٤-٤
 

 . ي للقانون اإلنجليزي، كما يخضع لالختصاص غير الحصري للمحاكم اإلنجليزيةيخضع قرض بنك الخليج الدول
 

  صندوق التنمية الصناعية السعوديتسهيالت مؤقتة مقابل تسهيالت قرض  ٥-٤
 
 النطاق  ١-٥-٤
 

، ٢٠٠٦ أغسطس ١في صندوق التنمية الصناعية السعودي أبرمت الشركة عقد تسهيالت مؤقتة مقابل تسهيالت قرض 
 ريال سعودي، ويقصد بهذه التسهيالت ٢٤٣,٧٥٠,٠٠٠نك الجزيرة بمنح الشركة تسهيالت تمويل بمبلغ يقوم بموجبه ب

يجب .  بموجب قرض الصندوقصندوق التنمية الصناعية السعودي  جبر أي تأخير في استالم العائدات من ةالمؤقت
واد وتسهيالت تكون مؤهلة للتمويل بموجب استخدام أية أموال يتم استالمها بموجب التسهيالت المؤقتة لتغطية تكاليف م

 .صندوق التنمية الصناعية السعوديقرض 
 

وكجزء من تسهيالت مرابحة السلع، توفر اتفاقية البيع بالسداد المؤجل آلية بيع  من قبل بنك الجزيرة لسلع للشركة 
إتاحة عائدات بيع السلع للشركة بشروط سداد مؤجلة مع إعطاء الشركة وكالة لبنك الجزيرة لبيع السلع للغير، وتتم 

 .     فورا
 
 توفر القرض         ٢-٥-٤
 

صندوق لقد تم سحب التسهيالت المؤقتة مقابل قرض . م٢٠٠٧ يوليو ٣١م حتى ٢٠٠٦ أغسطس ١يتوفر القرض من 
 . بالكاملالتنمية الصناعية السعودي 

 



 

 ٢٤

صندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل قرض ال يحق للشركة استخدام أية أموال تستلمها بموجب التسهيالت المؤقتة 
 . لسداد أية ديون

 
 
 مبلغ القرض  ٣-٥-٤
 

هو صندوق التنمية الصناعية السعودي إن المبلغ األقصى المتوفر بموجب التسهيالت المؤقتة مقابل قرض 
 .  ريال سعودي٢٤٣,٧٥٠,٠٠٠

 
ق السعودي للتنمية الصناعية بأقساط خالل ينبغي سداد أية أموال تسحب على التسهيالت المؤقتة مقابل قرض الصندو

 . ستة شهور من تاريخ كل عملية سحب
 
 التأخير في السداد  ٤-٥-٤
 

  .فوراالدفع تصبح جميع األقساط األخرى مستحقة )  يوما٩٠لمدة أقصاها (إذا تأخرت الشركة في دفع قسط مستحق 
 

قديم إشعارين للشركة عن هذا التأخير، يجب على إذا تأخرت الشركة في سداد أية مبالغ مستحقة لبنك الجزيرة، بعد ت
 .الشركة دفع غرامة على مبالغ األقساط المتأخرة إضافة إلى أية مبالغ تستحق بعد أو نتيجة لهذا التأخير

 
 االلتزامات ٥-٥-٤
 

ع عندما تقوم الشركة بشراء أية سلعة، يجب عليها أن تصدر قسيمة عبارة عن سند ألمر يجب تقديمه عند وقت قبول بي
 . السلع

 
 التنازل عن الضمان  ٦-٥-٤
 

 . لقد قامت الشركة بالتنازل عن عائدات قرض الصندوق السعودي للتنمية الصناعية لبنك الجزيرة كضمان للتسهيالت
 
  المنازعاتواجب التطبيق والفصل فيالالقانون  ٧-٥-٤
 

يجب .  كة العربية السعوديةلقوانين المملصندوق التنمية الصناعية السعودي تخضع التسهيالت المؤقتة مقابل قرض 
على بنك الجزيرة االلتزام بقواعد وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل ال يتعارض مع أحكام الشريعة 

 . اإلسالمية
 

صندوق التنمية إذا نشأ أي نزاع بين بنك الجزيرة والشركة بشأن تفسير أي من شروط التسهيالت المؤقتة مقابل قرض 
أو أية مستندات ذات صلة بها،  ولم يتم التوصل إلى تسوية ودية بشأنه، تتم إحالة النزاع إلى لجنة ي الصناعية السعود

 .مؤسسة النقد العربي السعودي تسوية المنازعات المصرفية في
 

 لمؤقتة االكتتاب العام األولي اطرحتسهيالت  ٦-٤
 

 دوالر أمريكي لغرض  مليون١٢٠غ أقصاه  مناقشات مع بعض البنوك لتوفير تسهيالت مؤقتة لمبلتجري الشركةإن 
 .رض بنك الخليج الدوليقإعادة تمويل ) ٢(تمويل تكاليف المشروع لغاية الحصول على متحصالت االكتتاب و ) ١(
 

 . تسهيالت طرح االكتتاب العام األولي المؤقتة ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصالت االكتتاب لسداد

  
 



 

 ٢٥

 
 الرقابة اإلدارية ٥

 رئيسيونالساهمون الم ١-٥
 

فيما يلي نبذة عن المساهمين الرئيسيين الحاليين في الشركة، ونسب الملكية المبينة هي النسب وفقاً لتاريخ إعداد هذه 
 .النشرة 

 
 %)٣٠(دار الكيماويات المحدودة  ١-١-٥
 

يماويات دار الكيماويات هي شركة مؤسسة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية للمساهمة في قطاع الك
 ١٠١٠١٩٤٤٢٨والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وفي الدول المجاورة بموجب السجل التجاري رقم 

 . هـ١/١/١٤٢٥بتاريخ 
 

شركة عبدالقادرالمهيدب وأوالده، وشركة عمر : إن حقوق الملكية لشركة دار موزعة على المساهمين التالية أسماؤهم
ركة أبناء عبداهللا إبراهيم الخريف، وشركة العبيكان لإلستثمارات الصناعية، وشركة قاسم العيسائي للتسويق، وش

 .المحارة الذهبية
 
 %)١٧. (بي. صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية االساسية إل ٢-١-٥
 

يع م وهو يسعى للعمل مع الحكومات ومتعهدي المشار٢٠٠٢لقد بدأ صندوق البنك اإلسالمي للتنمية عملياته في يناير 
ويدير الصندوق شركة األسواق . الدوليين والشركات المحلية في اإلستثمار في مشاريع البنى التحتية في الدول األعضاء

أما . ، وهي الشريك والمدير العام للصندوق، بينما يكون بنك التنمية اإلسالمي هو الراعي الرئيسي له)البحرين(الناشئة 
بيرتوان -لمال اإلسالمي ترست، وحكومة صاحب الجاللة سلطان ويانج ديالرعاة األساسيون اآلخرون فهم دار ا

 . بروناي دار السالم، والمملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة للتقاعد ، ومملكة البحرين
 

 يستثمر صندوق البنك اإلسالمي للتنمية بشكل أساسي ألغراض تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل 
ويتوقع من . ستثمار في حقوق الملكية واإلستثمارات المرتبطة بحقوق الملكية في شركات ومشاريع البنية التحتيةاإل

الصندوق أن يحقق الفائدة للدول األعضاء فيه بالمساعدة في توفير رأس مال اإلستثمار، وجذب اإلستثمار الخارجي 
 .     ج الشركات التي يستثمر فيها صندوق البنك اإلسالمي للتنميةوتطوير أسواق المال الوطنية واإلقليمية من خالل إدرا

 
 %) ١٥(شركة البولي بروبلين الوطنية المحدودة  ٣-١-٥
 

لقد تم تطوير المشروع من قبل شركة البولي بروبلين الوطنية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها كل 
لمعلومات إضافية عن . ستاذ منذر الالحق، وهما المؤسسان للمشروعمن األستاذ خليفة الملحم رئيس مجلس اإلدارة واأل

 ).مجلس اإلدارة( من هذه النشرة ٢-٥األستاذ خليفة الملحم، يرجى الرجوع إلى البند 
 
 %)١١,٥(المساهمون األجانب  ٤-١-٥
 

 :األطراف األجنبية الرئيسية التالية لديها مصالح استراتيجية في المشروع
 
 %)٤,٥(ليست ليمتد شركة لوموس كاتا) أ(
 

. تي. إن شركة لوموس، مع شركتها التابعة إن. إن شركة لوموس كاتاليست ليمتد هي شركة تابعة لشركة لوموس
أيضا الدعم والخدمات الفنية المستمرة . إتش. تي. وستقدم شركة لوموس وإن. ، هما مزود التكنولوجيا للمشروع.إتش

 .  مات استشارات إدارة المشروع داخل وخارج المملكةوستوفر شركات تابعة للوموس خد. للشركة
 



 

 ٢٦

إن لوموس هي شركة ذات اختصاصات تكنولوجية في مجال إنشاء المشاريع التقنية وتركز على صناعة الهيدروكربون 
 .  مهندس وعالم وموظف٤,٠٠٠ولديها حوالي 

 
 مشروع منذ ١,٤٠٠د أتمت نحو وق(إن شركة لوموس هي إحدى المشاركين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز 

 .، وفي قطاع البتروكيماويات والكيماويات) مصفاة٨٥٠(، وفي قطاع تكرير النفط )تأسيسها
 
 %)٥(شركة جولفين لإلستثمار المحدودة ) ب(
 

إن فينمار، وهي شركة تابعة لمجموعة فينمار، هي الشركة المتعاقدة . إن جولفين هي جزء من مجموعة فينمار
 عاماً ويوجد مقرها الرئيسي في تكساس ٢٥وقد تأسست مجموعة فينمار قبل . على تسويق منتج المشروعالرئيسية 

 . بالواليات المتحدة االمريكية
 

وتعمل مجموعة فينمار في مجال تسويق وتوزيع الكيماويات، والمنتجات البالستيكية والمواد الخام في جميع أنحاء 
وتتفاوض فينمار اآلن مع شركات أخرى في دول مجلس .  دولة١٤العالم، ولدى المجموعة قنوات توزيع عالمية في 

 .   المنتجات البتروكيماوية األخرىالتعاون لدول الخليج العربية لتسويق ما تنتجه من عدد من 
      

 %) ٢( شركة دومو العامة المحدودة) ج(
 

إن دومو هي شركة مصنّعة للكيماويات، ومواد البلمرة، واأللياف، وتغطية األرضيات، وتملك شركة دومو أيضا 
 أحد المسوقين لمنتجات إن شركة دومو هي.  طنا في السنة في هولندا١٨٠,٠٠٠مصنعا إلنتاج البولي بروبلين بطاقة 

. وستستخدم جزء منها لإلستهالك الداخلي في مصانعها التحويلية، أما الجزء الباقي فسيباع في أسواق أوروبا. المشروع
، بتقديم خدمات مساندة لتشغيل وصيانة مصنع البولي بروبلين .) في. دومو بي(وستقوم دومو، من خالل شركة شقيقة 

 . للشركة
 

 هيكل ملكية أهم الشركات التي تملك حصصاً في الشركة:  ١٠ جدول

 اسم المساهم  المالك المباشرون

 %)٢٠(شركة عبدالقادرالمهيدب وأوالده 

 %)٢٠(شركة عمر قاسم العيسائي للتسويق 

 %)٢٠(وشركة أبناء عبداهللا إبراهيم الخريف  

 %)٢٠(شركة العبيكان لإلستثمارات الصناعية 

 %)٢٠(شركة المحارة الذهبية 

 دار الكيماويات المحدودة 

 %)٤١(بيرتوان بروناي دار السالم -حكومة صاحب الجاللة سلطان ويانج دي

 %)١٤(البنك اإلسالمي للتنمية 

 %)١٤( دار المال اإلسالمي ترست

 %)١٤(المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية 

 %)١٤(مملكة البحرين

وق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية صند 
 .بي. االساسية إل

 %)٩٠(األستاذ خليفة الملحم 

 %)١٠(األستاذ منذر الالحق 

شركة البولي بروبلين الوطنية  
 المحدودة

 شركة لوموس كاتاليست ليمتد  %)١٠٠( لوموس

 دةشركة جولفين لإلستثمار المحدو  %) ١٠٠) (مجموعة فينمار(شركة مترا المحدودة 
 الشركة  : المصدر



 

 ٢٧

 مجلس اإلدارة ٢-٥
 
 أعضاء مجلس اإلدارة  ١-٢-٥
 

إن أعضاء مجلس اإلدارة ملتزمون بمبادئ الرقابة اإلدارية السليمة، كما يعبر عن ذلك اللجان التنفيذية التي سيتم 
يمة األسهم وسيلتزمون بالممارسات السليمة لتنمية ق)  أدناه١-٣-٥القسم راجع (تشكيلها بعد اكتمال عملية الطرح 
في مجلس االدارة وسيتم عقد جمعية عامة وسيتم تعيين عضوين مستقلين . الطويلللمساهمين في الشركة على المدى 

 .من قبل المساهمين
 

يتكون مجلس اإلدارة الحالي من األشخاص التالية أسماؤهم، ويشغل األستاذ عادل الغامدي منصب سكرتير مجلس 
 :اإلدارة، وهو سعودي الجنسية

 
 أعضاء مجلس اإلدارة :  ١١ جدول

 االسم الصفة الجنسية العمر

 األستاذ خليفة بن عبد اللطيف بن عبداهللا الملحم رئيس مجلس اإلدارة سعودي ٥٢

 األستاذ عبداهللا بن عبد الرحمن بن ثنيان العبيكان عضو مجلس إدارة سعودي ٤٢

 ستاذ مؤيد بن عبد الكريم بن صالح المطير الصالحاأل عضو مجلس إدارة سعودي ٥٦

 األستاذ ممتاز خان روداد خان عضو مجلس إدارة باكستاني ٥٨

 األستاذ عبد المحسن بن راشد بن عبد الرحمن الراشد عضو مجلس إدارة سعودي ٤٩

 األستاذ أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي عضو مجلس إدارة سعودي ٣٩

 األستاذ أليكس سيغرس عضو مجلس إدارة بلجيكي ٤٢

   * 
   * 

 .يتم تعيينهما كعضوين مستقلين من قبل المساهمين في الجمعية العامةس*
         الشركة  : المصدر

 
 األستاذ خليفة بن عبد اللطيف بن عبداهللا الملحم 

 ) عاما٥٢ً: العمر(رئيس مجلس اإلدارة 
 في عام و من جامعة كولوراد)تخصص مالية(ة البكالوريوس في إدارة أالعمال األستاذ خليفة الملحم حائز على درج

الشركة السعودية كل من  ويشغل األستاذ خليفة الملحم منصب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس إدارة في .م١٩٧٨
  ).صودا(وشركة القلويات العربية ) نماء(الشركة العربية للتنمية الصناعية ولألسمنت األبيض 

 
 األستاذ عبداهللا بن عبد الرحمن بن ثنيان العبيكان

 ) عاما٤٢ً: العمر(عضو مجلس اإلدارة 
األستاذ العبيكان حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، في الرياض في عام 

ار الصناعي وتم تعيينه كرئيس تنفيذي م التحق األستاذ العبيكان بمجموعة العبيكان لالستثم١٩٨٧في عام . م١٩٨٦
واألستاذ العبيكان عضو مجلس إدارة في كل من مجموعة العبيكان لإلستثمار وشركة . م٢٠٠٠للمجموعة في عام 

 .العبيكان كومبيلوك وشركة العبيكان الوباك وهو أيضا عضو في لجنة الصناعة الوطنية وعضو في بلدية الرياض
 

 يم بن صالح المطير الصالحاألستاذ مؤيد بن عبد الكر
 ) عاما٥٦ً: العمر(عضو مجلس اإلدارة 

األستاذ الصالح حائز على درجة الماجستير في العلوم مع التخصص في اإلحصاء من جامعة ستراتكاليد، جالسجو، 
 إدارة كما أنه مستشار لمجلس. األستاذ الصالح مدير تنفيذي لدى دار الكيماويات. م١٩٧١المملكة المتحدة في عام 
 عاماً لدى شركة سابك في مختلف الوظائف بما في ١١في السابق عمل األستاذ الصالح حوالي . شركة كابالت الرياض



 

 ٢٨

إحدى الشركات التابعة (ذلك منصب نائب الرئيس لألعمال الجديدة كما كان عضو مجلس إدارة في شركة ابن سينا 
 ).لسابك

 
 األستاذ ممتاز خان روداد خان  

 ) عاما٥٨ً: العمر(اإلدارة عضو مجلس 
األستاذ ممتاز خان حائز على درجة الماجستير في إدارة األعمال من المركز اإليراني للدراسات اإلدارية في طهران 

. م ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الهندسة والتكنولوجيا من الهور بباكستان١٩٧٠في عام 
، وقد عمل األستاذ خان رئيس تنفيذي مسؤول عن )البحرين( عن شركة األسواق الناشئة األستاذ خان هو المسؤول

م حتى اآلن الرئيس ١٩٩٧م، وهو منذ ١٩٩٤التنظيم مع شركة األسواق الناشئة و إحدى الشركات التابعة لها منذ 
وقبل التحاقه بشركة األسواق . التنفيذي المسؤول عن تنظيم وإدارة صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية األساسية

 عاماً، حيث كان مديرا في دائرة آسيا ومقرها واشنطن ١٣الناشئة، كان األستاذ خان يعمل مع شركة آي إف سي لمدة 
 .  العاصمة، وممثال مقيما في جاكارتا مسؤوالً عن اإلستثمار في اندونيسيا وماليزيا

 
 شداألستاذ عبد المحسن بن راشد بن عبد الرحمن الرا

 ) عاما٤٩ً: العمر(عضو مجلس اإلدارة 
. ١٩٨٢األستاذ الراشد حائز على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة سياتل بوالية واشنطن في عام 

باإلضافة إلى ذلك فإنه يشغل . ويشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لمجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده
من مجالس إدارة الشركات في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس إدارة شركة اإلحساء لتصنيع عضوية العديد 
 .المواد الغذائية

 
 األستاذ أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي

 ) عاما٣٩ً: العمر(عضو مجلس اإلدارة 
ة الملك فهد للبترول والمعادن في عام األستاذ الراجحي حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامع

و األستاذ الراجحي لديه تاريخ مهني حافل بالمشاركة في إدارة وتسيير العديد من الشركات .  وهو مهندس مؤهل١٩٩٣
في الوقت . الناجحة في المملكة العربية السعودية مثل الشركة الوطنية للطابوق، الشركة الوطنية للبالستيك وغيرها

 . ، ومصنع الرياض للكرتون)الواحة( المصنع الوطني للمواد الغذائية ةل األستاذ الراجحي مديراً عاماً لشركالحاضر يعم
 

 األستاذ أليكس سيغرس 
 ) عاما٤٢ً: العمر(عضو مجلس اإلدارة 

 .م١٩٩٠األستاذ سيغرس حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة اإللكتروميكانيكية من جامعة بروكسيل في عام 
م، كان األستاذ سيغرس مهندسا في مصنع للسجاد في شركة يورانتيكس في ١٩٩٢وقبل التحاقه بشركة دومو في عام 

م أصبح األستاذ سيغرس مدير مشاريع في شركة يورانتيكس، وشارك في تملك مصنع ١٩٩٣بلجيكا، وفي عام 
م، قام ٢٠٠١في عام . م١٩٩٤يونا في أبريل كابروالكتام في ألمانيا، ثم أصبح الرئيس التنفيذي بشركة دومو كابروم

كما قام بدمج هذا النشاط بنجاح . األستاذ سيغرس بقيادة شراء وتملّك مصنع البولي بروبلين في روزنبرج في هولندا
م، تم تعيين األستاذ سيغرس كرئيس تنفيذي في شركة دومو ٢٠٠٢في عام . بقسم الكيماويات والبوليمر في شركة دومو

 .م٢٠٠٥اً في مجلس إدارة شركة دومو في عام وأصبح عضو
 

 ) عاما٤٧ً: العمر(عادل بن علي بن سعيد الغامدي  األستاذ
 مديرعام الشؤون اإلدارية وسكرتير مجلس اإلدارة

األستاذ عادل الغامدي حائز على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في 
م ولقد أكمل األستاذ الغامدي عددا من الدورات والحلقات المهنية ويتمتع بخبرة مهنية لما يقارب ١٩٩٩ عام مصر في

األستاذ الغامدي هو سكرتير .  سنة، قضى أغلبها مع شركة بيكتل والهيئة الملكية في عدد من المناصب اإلدارية٢٥
مية والعامة، والسالمة الصناعية، والخدمات العامة، مجلس اإلدارة ومسؤول عن الموارد البشرية والعالقات الحكو

كما إنه مسؤوال عن تأمين الحصول على الموافقات من وزارة العمل، ووزارة التجارة . والتوريدات وتقنية المعلومات
 .والصناعة، والهيئة الملكية والجهات الرقابية والحكومية األخرى

 



 

 ٢٩

 اإلدارة التنفيذية ٣-٥
 

 : أسماؤهم مناصب تنفيذية رئيسية في الشركةيشغل األشخاص التالية
 

 بيانات مختصرة عن فريق اإلدارة: ١٢ جدول
العمر االلتحاق المؤهل  االسم الصفة الجنسية

 علي الغامدي الرئيس التنفيذي سعودي ٤٣ م٢٠٠٦ بكالوريوس هندسة كيميائية
 فهد المسحل دير عام المالية والتخطيطم سعودي ٤٠ م٢٠٠٦ بكالوريوس إدارة وإقتصاد
 إيريك ليس نائب رئيس، الهندسة والعمليات بلجيكي ٥١ *م٢٠٠٣ بكالوريوس في الكيمياء
 عادل الغامدي مدير عام الشئون اإلدارية وسكرتير مجلس اإلدارة سعودي ٤٧ *م٢٠٠٥ بكالوريوس إدارة أعمال

 ديفيد تروتمان  العالقات المصرفية والتمويلمستشار أمريكي ٥٩ *م٢٠٠٤ ادارة أعمالماجستير
 التحق كل من هؤالء األفراد بشركة البولي بروبلين الوطنية في فترة تطوير المشروع وانتقلوا إلى الشركة عند تأسيسها* 

 الشركة: المصدر
 

 ) عاما٤٣ً: العمر(األستاذ علي بن عبدالرزاق الشعير الغامدي 
 الرئيس التنفيذي

 من جامعة الملك فهد ةعبدالرزاق الشعير الغامدي حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائياألستاذ علي 
وقضى األستاذ الغامدي أول خمسة عشر عاماً من . م١٩٨٦للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية في عام 

م ٢٠٠١ ترك العمل في هذه الشركة في عام وقد) إحدى الشركات التابعة لسابك(حياته المهنية في شركة ابن زهر 
وبعد عمله في شركة ابن زهر التحق بالشركة الخليجية للمواد الكيماوية المضافة . حيث كان مديراً عاماً للشؤون الفنية

، )التابعة لشركة الصحراء للبتروكيماويات(وكانت أخر وظيفة عمل فيها لدى شركة الواحة للبتروكيماويات . كرئيس لها
 .األستاذ الغامدي هو ايضاً عضو مجلس إدارة سابق للشركة الخليجة للمواد الكيماوية المضافة. يث كان رئيسا للشركةح
 

 ) عاما٤٠ً :العمر( أألستاذ فهد بن عبد الرحمن المسحل 
   كبيرالتنفيذيين الماليين،مديرعام المالية والتخطيط

قتصاد واإل م في االدارة١٩٨٩ قطر عام ة البكالوريوس من جامعاألستاذ فهد بن عبدالرحمن المسحل حائز على درجه
مضى حيث أ )سكيكو الشرقية(  للكهرباءع الشركة السعودية م األستاذ المسحل حياته المهنية وقد بدأ،)تخصص محاسبة(
 في حد عشر عاماًأمضى حيث أ )حدى شركات سابكإ(بن زهر إيزيد عن ست سنوات فيها قبل ان ينتقل الى شركة  ما

بن زهر هو مدير إ التخطيط ومشاريع التوسعة وكان آخر منصب له في شركة ، المالية،مهام متعددة في المحاسبة
 في عدة لجان من بن زهر وعضواًإشركة  دارةإ لمجلس  المسحل سكرتيراًاألستاذكما كان ، دارة المالية والتخطيطاال
 ).المحاسبة وتقنية المعلومات(الخدمات المشتركة لسابك عمال المسوقين لمنتجات الشركة ومجلس أهمها لجنه أ
 

 ) عاما٥١ً: العمر(األستاذ إيريك ليس 
 نائب رئيس، الهندسة والعمليات

األستاذ ايريك ليس حائز على درجة بكالوريوس في الكيمياء من بروفينشال هاير انستيتوت للكيمياء في بلجيكا في عام 
وكان . اماً في قيادة فرق العمل في المجمعات البتروكيماوية والكيماوية الكبيرة ع٢٥م ويتمتع بخبرة تزيد عن ١٩٧٧

جزء كبير من التاريخ المهني لألستاذ ايريك ليس مرتبطا بالعمل مع مطورين أثناء مرحلة تطوير لمشاريع بتروكيماوية 
 النفط والغاز والكيماويات وقبل التحاقه بالشركة، كان األستاذ إيريك ليس يعمل مع عدد من شركات. وكيماوية

واألستاذ . موبيل، وباسف- كالو، وإيكسون–المتكاملة، بما في ذلك شركة أولفينس السعودية، وإن إس بي أولفينس 
إيريك ليس مسؤول عن تطوير ومراجعة والتفاوض على العقود المتعلقة بتزويد المصنع بالمواد األولية والمواد 

كما إن األستاذ إيريك ليس، في عمله . اتفاقيات التراخيص والعمليات اإلنشائية للمصنعالمحفزة، التشغيل والصيانة، و
مع الشركة، مسؤول عن تطوير التشغيل والصيانة وبرامج التنظيم بما في ذلك برامج االستخدام والتوظيف المرتبطة 

 .بها
 

 ) عاما٤٧ً: العمر(عادل بن علي بن سعيد الغامدي  األستاذ
 ن اإلدارية وسكرتير مجلس اإلدارةمديرعام الشؤو

 .أعاله" مجلس اإلدارة "٢-٥لإلطالع على السيرة الذاتية المفصلة لألستاذ عادل الغامدي، الرجاء النظر إلى القسم 
 

 ) عاما٥٩ً: العمر(ديفيد تروتمان  األستاذ



 

 ٣٠

 مستشار العالقات المصرفية والتمويل
ميتشيجان بالواليات المتحدة األمريكية  ير في إدارة األعمال من جامعةاألستاذ ديفيد تروتمان حائز على درجة الماجست

 سنة خبرة في المجال المصرفي التجاري واإلستثماري وإدارة الخزينة في الخليج ٣٠م ويتمتع بأكثر من ١٩٧٢في عام 
 سنوات مع شركة سابك في ١٠وقبل التحاقه بالشركة، كان األستاذ ديفيد تروتمان يعمل لمدة . وأوروبا وأمريكا الشمالية

الرياض كمستشار تمويل وإستثمار، وقد كان مراقبا ماليا لشركتين خاصتين في الخليج، كما أنه أكمل برنامج تشيس 
 . مانهاتن التدريبي في االئتمان

 
 إقرار فيما يتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين

 
 : المسؤولين التنفيذيين والمراقب المالي وسكرتير الشركة بالتالييقر أعضاء مجلس االدارة والمدير العام و

 
  في أي وقت من األوقات افالسهم أو ُأخضعوا إلجراءات افالس؛بأنهم لم يشهروا •
 
هذه النشرة، ال يملكون هم أو أي من أقربائهم أو التابعين لهم أية مصلحة  فيما عدا ما هو مفصح عنه في •

 أسهم أو سندات قروض للشركة؛ ومباشرة أو غير مباشرة في 
 

فيما عدا ما هو مفصح عنه في موقع آخر من هذه النشرة، ال يملكون هم أو أي من أقربائهم أو التابعين لهم  •
أية مصلحة جوهرية في أي عقد أو ترتيبات خطية أو شفوية قائمة أو محتملة في وقت إصدار هذه النشرة 

 . يكون مهما فيما يتعلق بأعمال الشركة
 

 تعارض المصالح
 

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح عن أية مصالح شخصية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، في أي 
ويجب أن يسجل هذا اإلقرار في محضر إجتماع مجلس اإلدارة، وال . اقتراح، عملية أو عقد يتم تقديمه لحساب الشركة

 . قرار المتعلق بهذا األمريشارك العضو صاحب المصلحة في التصويت على ال



 

 ٣١

 اللجان التنفيذية  ١-٣-٥
 

يعتزم المجلس، في أول اجتماع له بعد اكتمال عملية الطرح، تشكيل لجنتين تنفيذيتين، وهما لجنة المراجعة ولجنة 
يع ولتأمين إيجاد ثقافة تتمتع بالشفافية والمهنية على جم. المكافآت، للمساعدة في تطوير إدارة فعالة ألعمال الشركة

 : في هاتين اللجنتين وهي مايلي) من غير أعضاء مجلس اإلدارة(المستويات، يعتزم المجلس تعيين أعضاء مستقلين 
 

 لجنة المراجعة
للقيام، نيابة عن المجلس، باإلشراف على سياسات الشركة ) اثنان منهم مستقالن(لجنة مراجعة ستشكل من ثالثة أعضاء 

كما ستشرف لجنة المراجعة على . لمجاالت المالية والمحاسبية والقانونية والتعاقديةومراقبة ممارساتها وأدائها في ا
وظيفة المراجعة الداخلي في الشركة، ومراجعة تقارير المراجعة والبيانات المالية، واقتراح إجراءات تصحيحية فيما 

 .  يتعلق بأية مالحظات لدى المدقق الخارجي
 

 لجنة المكافآت والمزايا
ستشكل من ثالثة أعضاء تكون مسؤولة عن إدارة األمور المتعلقة بالموارد البشرية، المخصصات  افآت ومزايالجنة مك

 .والمكافآت المتعلقة بالموظفين والموافقة على السياسات والخطط المرتبطة بذلك
 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين ٢-٣-٥
 

إلدارة ، وبلغ اجمالي ماحصل عليه كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة من لم يتم دفع أي تعويضات ألعضاء مجلس ا
 ريال سعودي وتشمل الرواتب االساسية والمكافآت وبدالت السكن ١,٣٣٩,٦٥٠م مبلغ وقدره ٢٠٠٥مستحقات في العام 
 .والرسوم الدراسية

 اإلدارة المالية ٤-٥
 
 ادارة الحسابات ١-٤-٥
 

عة التحصيل واإليداع في البنوك، واستيفاء المستندات ذات العالقة، والحصول تتولى ادارة الحسابات مسؤولية مراج
تعد . على الموافقة من األشخاص المخولين، كما تكون مسؤولة عن تسجيل جميع العمليات وإدخالها في الحاسب اآللي

الدخل، كما تقوم بالتنسيق مع االدارة أرصدة الحسابات للمراجعة الشهرية، واألرصدة الفصلية، وتحليل الميزانية وبيان 
 . المراجعين الخارجيين وتوفير البيانات المطلوبة ألعمال المراجعة

 
 المراجعة الداخلية ٢-٤-٥
 

هذه في  ثالثة إلى خمسة من الموظفين بين تعيين ما، ويتوقع أن يتم ةدارة المراجعة الداخليإتقوم الشركة حالياً بتشكيل 
 اإلدارة مهمة وضع قواعد مراقبة مالية وتشغيلية ومتابعة تنفيذها ومتابعة االلتزام توكل لهذهمن المتوقع أن و، دارةاإل

 للرئيس التنفيذي للشركة ولكنه سيكون مسؤوالً مباشرةة سيقدم تقاريره  إدارة المراجعة الداخليمدير. بسياسات الشركة
   .لجنة المراجعة التي سيتم تشكيلها في المستقبلفقط أمام 

 
 قبة الداخليةادارة المرا ٣-٤-٥
 

ستكون إدارة المراقبة الداخلية عند تأسيسها مسؤولة عن مراجعة جميع العمليات وتأمين دقة ومراجعة جميع المستندات 
كما ستكون لإلدارة وظائف أخرى وهي مراجعة حسابات العمالء والعموالت والرواتب . قبل إدراجها في دفتر األستاذ

 .  توالمكافآت األخرى ومراجعة الحسميا
 
 ادارة تقنية المعلومات ٤-٤-٥
 

تتولى ادارة تقنية المعلومات مسؤولية اإلشراف على أجهزة الحاسبات اآللية والطابعات وتوفيرها، باإلضافة إلى أعمال 
  .الصيانة للشبكات وتحديث البرامج



 

 ٣٢

 البيانات المالية المعتمدة من مراجعي الحسابات ٦
 

م واإليضاحات ٢٠٠٦ يونيو ٣٠إلى ) م١/١٠/٢٠٠٥(للفترة منذ تأسيس الشركة  لقد تم إعداد البيانات المالية المراجعة
المرفقة والتي تم إدراجها في النشرة وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتقوم 

" قوائم المالية وتقرير مراجعي الحساباتال "١  الرجاء مراجعة الملحق .الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي
 .لتفاصيل البيانات المالية المعتمدة من مراجعي الحسابات

 

 إقرار مجلس اإلدارة الخاص بالمعلومات المالية ١-٦
 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية التي قدمت في هذه النشرة قد استخرجت بدون أي تغيير جوهري من 
 المعتمدة من مراجعي الحسابات وأن البيانات المالية المدققة قد تم إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية البيانات المالية

 .الصادرة عن الهيئة الدولية للمحاسبين القانونيين
 

البيانات المالية كما يقر مجلس اإلدارة أنه لم يحدث أي تغيير جوهري سلبي في المركز المالي للشركة منذ اصدار 
 .  المعتمدة من مراجعي الحساباتاالخيرة



 

 ٣٣

  
 استخدام متحصالت االكتتاب ٧
 

ريال  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، سيدفع منها ٦٦٣,٧٥٠,٠٠٠إن القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االكتتاب تبلغ 
عهد سعودي من قبل الشركة لسداد الرسوم والمصاريف ذات العالقة بالطرح وتشمل مصاريف المستشار المالي ومت

التغطية والمحاسبين والمستشار القانوني، ومصاريف البنوك المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع 
 ريال سعودي ٦٣٩,٧٥٠,٠٠٠سوف تستلم الشركة العائدات الصافية البالغة و. والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار

 .  متحصالت االكتتاب  منستلم المساهمون المؤسسون أي ولن ي.ستستخدم للمساعدة في تمويل تكاليف المشروعوالتي 
 



 

 ٣٤

 المعلومات القانونية ٨
 

 تاريخ وبيانات المؤسسة ١-٨
 

، وتاريخ ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٤ مساهمة بموجب السجل التجاري رقم شركة سعوديةتأسست شركة البولي بروبلين المتقدمة 
 ).م٢٠٠٥ أكتوبر ١الموافق (هـ ١٤٢٦ شعبان ٢٧
 

 هيكل ملكية األسهم ٢-٨
 
 :يكل ملكية األسهم الحالي والمتوقع بعد الطرح هو كالتاليه
 

 هيكل ملكية األسهم  : ١٣ جدول
 حملة األسهم الحاليين قبل الطرح بعد الطرح

النسبة اإلجمالية 
 %بعد الطرح 

عدد األسهم بعد 
 االكتتاب

نسبة الملكية 
%الحالية لألسهم 

عدد األسهم 
  ياًالمملوكة حال

 شركة دار الكيماويات ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ %٣٠,٠٠ ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ %١٥,٩٢
 صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية األساسية ١٢,٧٥٠,٠٠٠ %١٧,٠٠ ١٢,٧٥٠,٠٠٠ %٩,٠٢
 شركة البولي بروبلين الوطنية المحدودة ١١,٢٥٠,٠٠٠ %١٥,٠٠ ١١,٢٥٠,٠٠٠ %٧,٩٦
 لفين لإلستثمار المحدودةشركة جو ٣,٧٥٠,٠٠٠ %٥,٠٠ ٣,٧٥٠,٠٠٠ %٢,٦٥
 شركة مدى لإلستثمار الصناعي والتجاري ٣,٧٥٠,٠٠٠ %٥,٠٠ ٣,٧٥٠,٠٠٠ %٢,٦٥
 شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده ٣,٦٠٠,٠٠٠ %٤,٨٠ ٣,٦٠٠,٠٠٠ %٢,٥٥
 شركة لوموس كاتاليست المحدودة ٣,٣٧٥,٠٠٠ %٤,٥٠ ٣,٣٧٥,٠٠٠ %٢,٣٩
 شركة الغرير الخاصة ٢,٠٥٠,٠٠٠ %٢,٧٣ ٢,٠٥٠,٠٠٠ %١,٤٥
 خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي ١,٧٥٠,٠٠٠ %٢,٣٣ ١,٧٥٠,٠٠٠ %١,٢٤
 شركة دومو العامة المحدودة ١,٥٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ %١,٠٦
 روال بنت نافذ بن صالح مصطفى ١,٢٥٠,٠٠٠ %١,٦٧ ١,٢٥٠,٠٠٠ %٠,٨٨
 حمن الراشدراشد بن سعد بن عبدالر ٩٠٠,٠٠٠ %١,٢٠ ٩٠٠,٠٠٠ %٠,٦٤
 شركة ناصر بن هزاع السبيعي وإخوانه المحدودة ٧٥٠,٠٠٠ %١,٠٠ ٧٥٠,٠٠٠ %٠,٥٣
 عبداهللا بن محمد عبداهللا الحقيل ٧٥٠,٠٠٠ %١,٠٠ ٧٥٠,٠٠٠ %٠,٥٣
 شركة مجموعة المسحل التجارية المحدودة ٧٠٠,٠٠٠ %٠,٩٣ ٧٠٠,٠٠٠ %٠,٥٠
 داهللا الجعفريوليد بن محمد بن عب ٦٦٢,٥٠٠ %٠,٨٨ ٦٦٢,٥٠٠ %٠,٤٧
 خالد بن عمر بن جاسر البلطان ٦٥٠,٠٠٠ %٠,٨٧ ٦٥٠,٠٠٠ %٠,٤٦
 محمد بن مطلق بن المحمد المطلق ٦٥٠,٠٠٠ %٠,٨٧ ٦٥٠,٠٠٠ %٠,٤٦
 عبداهللا بن سعد عبدالرحمن الراشد ٤٥٠,٠٠٠ %٠,٦٠ ٤٥٠,٠٠٠ %٠,٣٢
 عياف المقرناألمير خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن  ٤٠٠,٠٠٠ %٠,٥٣ ٤٠٠,٠٠٠ %٠,٢٨
 وليد بن عبدالرحمن سليمان البريكان ٣٢٥,٠٠٠ %٠,٤٣ ٣٢٥,٠٠٠ %٠,٢٣
 عبداللطيف بن محمد بن سالم البراك ٣٠٠,٠٠٠ %٠,٤٠ ٣٠٠,٠٠٠ %٠,٢١
 شركة البحراوي المحدودة ٣٠٠,٠٠٠ %٠,٤٠ ٣٠٠,٠٠٠ %٠,٢١
 عبداهللا بن عبداللطيف بن عبداهللا الملحم ٢٥٠,٠٠٠ %٠,٣٣ ٢٥٠,٠٠٠ %٠,١٨
 فهد بن عبدالرحمن بن ثنيان العبيكان ٢٠٠,٠٠٠ %٠,٢٧ ٢٠٠,٠٠٠ %٠,١٤
 فؤاد بن فهد بن محمد الصالح ١٠٠,٠٠٠ %٠,١٣ ١٠٠,٠٠٠ %٠,٠٧
 عبدالعزيز بن صالح بن عبداهللا الربدي ٨٧,٥٠٠ %٠,١٢ ٨٧,٥٠٠ %٠,٠٦
 الجمهور --- --- ٦٦,٣٧٥,٠٠٠ %٤٦,٩٥

 المجموع ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠ ١٤١,٣٧٥,٠٠٠ %١٠٠,٠٠
         الشركة  : المصدر

 
 سهم من أسهم الشركة عن كل عضو من أعضاء مجلس ادارة شركة البولي بروبلين المتقدمة في بنك ١٠٠٠تم ايداع 
 باعتبارها أسهم ضمان لعضويتهم في مجلس االدارة حسب متطلبات نظام الشركات السعودي والنظام االساسي الجزيرة
 .للشركة



 

 ٣٥

 سهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين وأقربائهم والتابعين لهمملكية األ ٣-٨

 
 )ملكية غير مباشرة(ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة : ١٤ جدول

 االسم الصفة الجنسية نسبة المساهمة
 عبد اللطيف بن عبداهللا الملحماألستاذ خليفة بن  رئيس مجلس اإلدارة سعودي %١٣,٥٠

 األستاذ عبداهللا بن عبد الرحمن بن ثنيان العبيكان عضو مجلس إدارة سعودي %٣,٠٦

 األستاذ عبد المحسن بن راشد بن عبد الرحمن الراشد عضو مجلس إدارة سعودي %٠,٩٤

 األستاذ أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي عضو مجلس إدارة سعودي %١,٦٧

         الشركة  : لمصدرا
 

 أعاله، ليس ألي ٢-٨القسم أعاله، وباستثناء ما تنص عليه  ١٤باستثناء الملكية الخاصة لألسهم الموضحة في الجدول 
عضو بمجلس اإلدارة أو مسؤول تنفيذي كبير أو أي من أقربائهم أو التابعين لهم أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 

 .رأس مال للشركة ماهو مشموالً بحق الخيارأي ،  وال يوجد في ن للشركةفي أسهم أو سندات الدي

 كز الرئيسيالمر ٤-٨
 

المملكـة  ،  ٣١٤٦٢ مدينة الدمام ،  ٧٢١٥ب  . بناية سامك، شارع الخليج، كورنيش، ص      يقع المركز الرئيسي للشركة في    
 .العربية السعودية

 سهم رأس المالأ ٥-٨
 

 ريال سعودي موزعـاً علـى       ١,٤١٣,٧٥٠,٠٠٠ الطرح مبلغاً وقدره     سيكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد      
 ريال سـعودي مقـسم إلـى        ٦٦٣,٧٥٠,٠٠٠وسيتم اقرار زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره         .  سهم ١٤١,٣٧٥,٠٠٠
 سهم عادي عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال لالكتتاب العام وذلك بعد الحصول علـى موافقـة                   ٦٦,٣٧٥,٠٠٠
اس مـال الـشركة     {ة والصناعة على زيادة رأس المال وصدور قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة              وزارة التجار 

 .وتعديل نظامها االساسي
وتكون جميع أسهم زيادة رأس المال التي ستطرح لالكتتاب العام قابله للتداول بعد تسجيلها الكترونيا واي قيود على 

وأي سهم األبة عن وولين المعلومات المتطلاا الهيئة وستوفر الشركة للمتدتداول هذه االسهم  يجب ان توافق عليه
 .أنظمة هيئة السوق الماليةاإلدراج والتسجيل واً لقواعد  وفقتغيرات مقترحة في رأس مال الشركة

 عمل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين عقود ٦-٨
 

 وال يملك أعضاء مجلس االدارة      .ل مع الشركة حتى تاريخ النشرة     لم يبرم أي عضو مجلس إدارة أي عقد خدمة أو عم          
او الرئيس التنفيذي للشركة حق التصويت على مكافآتهم في حين يكون لمجلس االدارة بموجب نظام الشركات والنظام                 

 . االساسي للشركة تحديد المكآفآت التي يحصل عليها رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
 

 الرئيس التنفيذي، ومدير عام الشئون اإلدارية وسكرتير مجلس اإلدارة، والمراقب المالي ونائب بحسب عقود عمل
رئيس الهندسة والعمليات، فان كل منهم يحصل على راتب شهري ثابت ال يأخذ باإلعتبار المكافأة السنوية التي سيتم 

تحتوي هذه العقود على بنود عدم التنافس . موظفتحديدها من قبل مجلس اإلدارة طبقاً لنتائج عمليات الشركة وأداء ال
 .لحماية مصالح الشركة

 

 صالحية االقتراض ألعضاء مجلس االدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين ٧-٨
 



 

 ٣٦

 لنظام الشركات والنظام االساسي للشركة ان تقدم الشركة قرضا من أي نوع العضاء مجلس ادارتها او ان                  اليجوز وفقاً 
ده أحد منهم مع الغير وال يتضمن النظام االساسي للشركة حـق مـنح القـروض آلي مـن         تضمنه في أي قرض  يعق     

 .المسؤولين التنفيذيين في الشركة

 الملكية الفكرية وفئات تسجيل العالمات التجارية ٨-٨
 

 .حتى تاريخ هذا النشرة، ال توجد أية عالمات تجارية مسجلة باسم الشركة

 الدعاوى القضائية ٩-٨

 
إما بـصفة مدعيـة أو مـدعى    (ي أية ادعاء أو تحكيم أو أي متابعة او تسوية منفردة أو مجتمعة   الشركة ليست طرفا ف   

على وضع الشركة المالي ونتائج عملياتها، وإنه حسب علم أعـضاء مجلـس   بشكل جوهري من شانها ان توثر   ) عليها
 .االدارة اليوجد مؤشرات على وجود مثل هذه المقاضاة أو التحكيم

 ةعقود الرئيسيال ١٠-٨

 
 : لقد أبرمت الشركة العقود التالية التي يمكن اعتبارها جوهرية

 
 عقد الهندسة والتوريدات وعقد اإلنشاء )أ 
 عقود تسويق المنتجات مع شركات فينمار، ميتسوبيشي ودومو )ب 
 عقود خدمات إدارة المشروع )ج 
 عقد حقوق التكنولوجيا مع إن تي إتش )د 
 عقد الدعم الفني مع إن تي إتش )ه 
  د المحفزة مع إن تي إتشعقد تزويد الموا )و 
  عقد حقوق تكنولوجيا كاتوفين مع شركتي لوموس وسابك )ز 
 عقد خدمات كاتوفين الفنية )ح 
 عقد تزويد المواد المحفزة لتقنية كاتوفين )ط 
 عقد الخدمات الهندسية األساسية )ي 
 عقد تزويد النتروجين )ك 
 ٦عقد تزويد البروبان مع شركة أرامكو )ل 
 نعقد نظام شبكة خطوط أنابيب البروبا )م 
 عقد تزويد الطاقة الكهربائية )ن 
 عقد خدمات التشغيل والصيانة مع دومو )س 
 عقد االستخدام ) ع 
 فقا المراستخدام عقد )ف 
 اتفاقية التوصيالت )ص 
 عقد إيجار األرض )ق 
 اتفاقية الدعم الهندسي واإلنشائي )ر 

 
 :عقود، أبرمت الشركة العقود التالية والتي قد تكون مهمةهذه الباإلضافة الى 

  الصناعية السعوديقرض صندوق التنمية )أ 
 قرض بنك الخليج الدولي )ب 
  و")التسهيالت والقروض"معاً ( السعوديلتنمية الصناعيةاتسهيالت مؤقتة مقابل تسهيالت قرض صندوق  )ج 
 اتفاقية ضمان االكتتاب )د 

                                             
 من المتوقع ان يتم توقيع هذا العقد في الوقت المناسب بدون اي تعديالت ذو أهمية 6



 

 ٣٧

 
ملخـص عقـود     (١٠يحتوي على ملخص للشروط األساسية للتسهيالت والقروض، والقـسم          ) الهيكل المالي  (٤القسم  

) ملخص اتفاقية التعهد بتغطية اإلصـدار      (١١القسم  . يحتوي على ملخص للشروط األساسية لعقود المشروع      ) المشروع
 . االكتتابتغطيةيحتوي على ملخص للشروط األساسية إلتفاقية 

 عقود أطراف ذات عالقة ١١-٨
 

 المالي أو أي من أقرباءهم  لم تبرم الشركة أية عقود أو ترتيبات مع أعضاء مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي أو المراقب              
 .فيما يتعلق بأعمال الشركة

 
 :  التاليةخالل السنة معامالت مع الجهات ذات العالقةجرت الشركة أ

 
 االســـم  العالقة
  

 شركة البولي بروبلين الوطنية المحدودة شريك

 فقد سـددت    وفقاً لما تضمنه العقد الموقع مع شركة البولي بروبلين الوطنية         
كافة التكاليف والمـصاريف التـى      لشركة البولي بروبلين الوطنية      الشركة
 مليـون ريـال     ٢٨والتي بلغ مجموعهـا     ها في تطوير هذا المشروع      تتكبد

 .٢٠٠٥ اكتوبر ١فترة السابقة لتاريخ الفي  سعودي

 
 )لوموس(شركة لوموس كتاليست المحدودة  شريك

ـ           وق تكنولوجيـا   أبرمت الشركة عدة عقود مع شركة لوموس منها عقد حق
كاتوفين إلستخدام تكنولوجيا الكاتوفين، عقد خدمات كاتوفين فنيـة لتـوفير           

عقد الخدمات الهندسية األساسية لتوفير التخطيط الهندسي       والخدمات الفنية،   
 .والخدمات الهندسية والفنية المتواصلة

 

  الحساباتامراجعو ١٢-٨

 
 هم مراجعي الحسابات وقـد      ٣٢٢ ترخيص رقم    - القانونيون    المحاسبون -ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم        

وافق ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم على استخدام اسـمهم            . قدموا معلومات معينة لتضمينها في هذه النشرة      
ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاهم ليست لهم مـصلحة فـي الـشركة أو                . بالشكل وعلى النحو الذي يظهر به     

 .تها التابعة أو المنتسبة عدا تقديم بعض الخدمات المهنية المعينةشركا

 العموالت ١٣-٨

 
تقر الشركة بأنها لم تقم بمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي أو أي من شركاتها                      

ألي شخص كان بما    ) تداول (التابعة خالل السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ طلب إدراج اسهم الشركة في السوق المالية            
 .في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة المقترحين وكبار موظفيها التنفيذيين

 استمرار النشاط ١٤-٨
 

ال يعتزم أعضاء مجلس اإلدارة تغيير طبيعة نشاط        . لم يكن هناك أي توقف في عمليات ونشاطات الشركة منذ تأسيسها          
 أي تغيير سلبي بشكل جوهري في المركز المـالي أو التجـاري للـشركة منـذ                 لم يكن هناك  . الشركة بشكل جوهري  

 . تأسيسها



 

 ٣٨

 رأس المال العامل ١٥-٨
 

  قرض بنك الخلـيج الـدولي      منأي   يرى أعضاء مجلس اإلدارة بأنه بعد استالم صافي متحصالت الطرح العام وسداد           
تسهيالت صندوق التنمية الصناعية السعودي     ، وإبرام تسهيالت القرض و     المتواجدة في ذاك الوقت    وتسهيالت االكتتاب أ

، سيكون لدى الشركة رأس مال كاف لدعم الشركة خالل مدة تشييد المـصنع              )الهيكل المالي  (٤كما هو مبين في القسم      
     .وتشغيله االبتدائي

 

 توزيع األرباح المدفوعة ١٦-٨
 

 .لم تعلن الشركة أو تدفع أية عائدات أسهم منذ تأسيسها
 

 ألرباحسياسة توزيع ا ١٧-٨
 

 توزيع أرباح بغرض زيادة قيمة األسهم للمساهمين بما يتناسب مع المـصاريف الرأسـمالية المـستمرة                 ةتعتزم الشرك 
 . إن الشركة ال تتوقع توزيع أي أرباح خالل السنوات الثالث القادمة على األقل. ومتطلبات االستثمار في الشركة

  
يكون بمحض إرادة مجلس اإلدارة، وبناء على اقتراح منه ، بعد موافقـة             إن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين س       

وتشمل تلك العوامـل    . الجمعية العامة العادية للشركة واألخذ بعين االعتبار مختلف العوامل القائمة وقت اصدار القرار            
الهيكل  "٤ قسم موضح في ال    كما هو  الوضع المالي للشركة، التعهدات في العقود التي تبرمها الشركة بعدم توزيع أرباح           

 .، نتائج العمليات، واالحتياجات النقدية الراهنة والمتوقعة وخطط التوسع"المالي
 

 الرأسمالية والمديونية ١٨-٨
 

يجب االطـالع علـى الجـدول       . م٢٠٠٦ يونيو   ٣٠يوضح الجدول التالي بيانا ملخصا بالرأسمالية والمديونية كما في          
 ". ات المالية المعتمدة من مراجعي الحساباتالبيان "٦بالترابط مع القسم رقم 

 



 

 ٣٩

 )آالف الرياالت السعودية(م ٢٠٠٦ يونيو ٣٠بيان بالرأسمالية والمديونية عن الفترة المنتهية كما في :  ١٥ جدول

 :القروض )آالف الرياالت السعودية(المبلغ 

 قروض قصيرة األجل ١١٦,٢٥٠

 قروض طويلة األجل 

 القروضإجمالي  ١١٦,٢٥٠

 حقوق المساهمين

 رأس المال ٣٧٥,٠٠٠

 سلف مستلمة من المساهمين ٣٧٥,٠٠٠

 االحتياطي النظامي ٢٠٠

 أرباح مستبقاة ١,٧٣٥

 المساهمينإجمالي حقوق  ٧٥١,٩٣٥

 إجمالي الرسملة ٨٦٨,١٨٥
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 القروض ١٩-٨
 

وهذه االتفاقيات هي  ،اتفاقيات التسهيالت وسحبت مبالغها بالكاملعدد من رمت الشركة  أب،نشرةهذه ال تاريخ حتى
 الشركة وقعتكما  .صندوق التنمية الصناعية السعوديقرض بنك الخليج الدولي والتسهيالت المؤقتة مقابل قرض 

 توجد مزيد من .قرضمن هذا ال  ولكن لم تسحب أية مبالغصندوق التنمية الصناعية السعوديمع اتفاقية قرض 
 ".الهيكل المالي" من هذه النشرة ٤ض في القسم رقم والقره التفاصيل بشأن هذ

 االلتزامات الطارئة ٢٠-٨

 
 .ليس على الشركة أي التزامات طارئة أو ضمانات قائمةكما في تاريخ هذه النشرة، 

 

 الضمانات والرهون والحق في الحجز ٢١-٨

 
فان الشركة لم تُرتب أي رهن أو حق في الحجز أو ضمان أو " الهيكل المالي" ٤باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم 

 .أي عبء آخر على أي من أصولها الحالية أو المستقبلية
 



 

 ٤٠

  للشركةملخص النظام األساسي ٩
 

ام  إضافة إلى الحقوق وااللتزامات الموجودة في النظام األساسي للشركة فإن هناك حقوقاً والتزامات إضافية تضمنها نظ
 .الشركات السعودي

 

 اسم الشركة ١-٩
 

 .اسم الشركة هو شركة البولي بروبلين المتقدمة شركة مساهمة سعودية
 

 المركز الرئيسي للشركة ٢-٩
 

ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعاً أو . مركز الشركة الرئيسي في مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية
 .لعربية السعودية أو خارجهامكاتب أو توكيالت داخل المملكة ا

 

 أغراض الشركة  ٣-٩
 

 ٣١٨/١إنتاج البولي بروبلين بموجب الترخيص الصناعي الصادر من معالي محافظ الهيئة العامة لإلستثمار بالرقم 
 .هـ ٢٨/٣/١٤٢٦وتاريخ 

 

 مدة الشركة ٤-٩
 

لتجارة والصناعة بإعالن سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير ا) ٩٩(مدة الشركة تسعاً وتسعون 
تأسيس الشركة، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على 

 .األقل
   

 أسهم الشركة ٥-٩
 

ة تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز إصدارها بأقل من قيمتها اإلسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيم
وفي هذه الحالة، يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى، والسهم غير قابل للتجزئة في 

 عديدين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة صمواجهة الشركة فإذا تملكه أشخا
 .تزامات الناشئة عن ملكية السهمبالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االل

 

  األسهم العاديةحامليحقوق  ٦-٩
 

وفق ما تضمنه نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فإن كل سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل يكفل لحامله الحق في 
 :األتي

 . قبض أرباح األسهم-
 ).بعد الوفاء بالتزامات الشركة( بعد تصفية الشركة، قبض مبلغ يتناسب مع الفائض من موجودات الشركة -
 
الحضور والمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة لمساهمي ) ١( سهماً كحد أدنى يمكنه ٢٠تلك المساهم الذي يم 

تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة لحضور ) ٢(. الشركة والتصويت عن كل سهم بصوت واحد
  . يابة عنه بالنة والتصويتاماجتماع الجمعية الع



 

 ٤١

 
يتطلب التغيير في أي حقوق متصلة باألسهم العادية تغييرا في النظام األساسي للشركة عبر عقد جمعية عمومية غير 

 .عادية وبقرار يصدر منها
 

 زيادة رأس المال ٧-٩
 

عدة مرات  للجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة الجهات المختصة، أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو                  
بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اإلسمية التي لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قـد دفـع بأكملـه                     

ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين األصـليين أولويـة            . وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات     
ؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط            االكتتاب في األسهم الجديدة النقدية ويعلن ه      

 . االكتتاب
 

يحق للجمعية . يوماً من تاريخ النشر المشار إليه) ١٥(ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في األولوية خالل 
 أو بعض األسهم الجديدة لمساهم العامة العادية وقف العمل بأولوية المساهمين وإعطاء أولوية االكتتاب في جميع

 .استراتيجي أو أكثر أو إعطاء األولوية للجمهور من غير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة
وتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أن 

 طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين ال يتجاوز ما يحصلون عليه ما
الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أن ال يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من 

 األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم لالكتتاب العام
 

 تخفيض رأس المال ٨-٩
 
 وبعد الحصول مقبولة غير العادية بناء على مبررات العامة من الجمعية تكون بقرار موافقة على تخفيض رأس المالال

 : وزير التجارة والصناعة بتخفيض رأس مال الشركةمعالي على موافقة 
 

 و أ إذا كان رأس مال الشركة يزيد عن حاجتها •
 . خسائرب الشركة إذا منيت •

 

 تكوين مجلس اإلدارة ٩-٩
 

تعيينهما من قبل المساهمين يتم ) ٢( وعضوين مستقلين أعضاء) ٧( سبعةيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 
 أول مجلس إدارة لمدة خمس  عين).م٢١/١١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٩/١٠/١٤٢٧ في التي ستعقدالعامة في الجمعية 

 . سنوات بدأت من تاريخ القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة
 

 صالحيات مجلس اإلدارة ١٠-٩
 

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف 
 .أمورها

 
كما يحق له القيام . يكون للمجلس حق إبرام الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنها 

لتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة ومصالحها وللمجلس في حدود اختصاصه أن يوكل بكافة األعمال وا
 .واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة بعض أعماله 

على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة فإنه يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة 
 :ليةالشروط التا



 

 ٤٢

 .أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له
 .أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل

 . أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية
رية التي كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وعقد القروض التجا

مع مراعاة عدد من الشروط المضمنة في النظام األساسي للشركة لعقد القروض  ،ةها نهاية مدة الشركليتجاوز أج ال
التي يتجاوز أجلها ثالث سنوات ومنها أال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل السنة المالية للشركة عن 

 . من رأس مال الشركة%) ٥٠(
 

لس اإلدارة في الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وفقاً للشروط المضمنة في ويكون لمج
 .النظام األساسي للشركة

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ١١-٩
 

من صافي األرباح ومن بدل حضور جلسات المجلس وبدل % ١٠تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من نسبة ال تزيد عن 
قرره مجلس اإلدارة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى انتقال كما ي

مكملة له، ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس 
 ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور

التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو 
 . إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة

 صالحيات رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  ١٢-٩
 

 :س المجلس كافة السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة الشركة ومنها على سبيل المثال ال الحصريكون لرئي
 

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير أمام كافة الجهات الرسمية والدوائر الحكومية الشركات واألفراد وجميع  .١
 .الهيئات القضائية على إختالف أنواعها ودرجاتها 

كة على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة مع الغير أو تساهم فيها ومالحق التوقيع نيابة عن الشر .٢
 .التعديل التابعة لها 

. التوقيع على جميع أنواع الخطابات والمستندات أمام أي جهة كانت ، وإبرام العقود واإلتفاقيات والمناقصات  .٣
إلفراغ واإلقتراض ورهن الممتلكات وفك وشراء وبيع األصول الثابتة والمنقوالت واألراضي والعقارات وا

 ) .بعد أخذ موافقة أعضاء مجلس اإلدارة الخطية(الرهون لصاح الشركة 
فتح الحسابات لدى البنوك واإليداع والسحب لصاح الشركة وفتح اإلعتمادات المستندية وإصدار الضمانات  .٤

 ).طيةبعد أخذ موافقة أعضاء مجلس اإلدارة الخ(وتحرير األوراق التجارية 
تعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وعزلهم دون اإلخالل بحقوقهم، وإستقدام وإستخراج  .٥

 .تأشيراتهم
 

كما يقوم مجلس اإلدارة بتعيين العضو المنتدب للشركة، بموجب قرار منه يتضمن صالحياته وواجباته والتي من 
 .اسات والبرامج التي يرسمها له رئيس مجلس اإلدارةضمنها تصريف أعمال الشركة اليومية وتنفيذ السي

 

 الجمعية العامة ١٣-٩
 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة 
 للشركة، كما يجوز دعوة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة اشهر التالية النتهاء السنة المالية

 .جمعيات عامة عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك
 

األحكام المحظور عليها تعديلها وفقاً لنظام باستثناء (األساسي  الشركة نظام العادية بتعديل غير تختص الجمعية العامة
 . )الشركات السعودي



 

 ٤٣

 
لة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس وللجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في األمور الداخ

 .الشروط واألوضاع المقررة للجمعية العامة العادية
 

 دعوة الجمعية العامة والحضور ١٤-٩
 

ينص النظام األساسي للشركة على أن انعقاد إجتماعات الجمعية العامة يكون بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة وعلى 
على  % ٥عامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية ال

األقل من راس المال، وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي 
 يوماًً على األقل قبل التاريخ )٢٥(يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين 

ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول األعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة . المحدد لإلجتماع
 .العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل المدة المحددة للنشر

 
ويكون لكل مساهم حق مناقشة . لرئيسي للشركةوتنعقد إجتماعات الجمعية في المدينة التي يقع فيها المركز ا

 مجلس اإلدارة ومراقب ءالموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضا
 المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة أسئلةالحسابات، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على 

 . المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذاللضرر، وإذا رأى

 

  الجمعية العامةإجراءات  ١٥-٩
 

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه في حالة غيابه وذلك وفقاً للنظام األساسي للشركة، ويعين 
ألصوات ويحرر بإجتماع الجمعية محضراً يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الرئيس سكرتيراً لإلجتماع وجامعا ل

الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالنيابة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد 
تدون المحاضر بصفة . ماعاألصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في اإلجت

 .منتظمة عقب كل إجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات
 

   والقراراتحقوق التصويت ١٦-٩
 

وال يكون ألي مساهم باألصالة . سهمتحتسب األصوات في الجمعية العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل 
 . من مجموع أسهمه بالشركة% ٢٠ عدداً من األصوات يتجاوز أو بالنيابة أو بالصفتين معاً

وتصدر القرارات في الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة غير 
أغلبية ثالثة أرباع العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في اإلجتماع، على أنه ال يكون القرار صحيحا إال إذا صدر ب

 :األسهم الممثلة في اإلجتماع بالنسبة للقرارات التي تتعلق بما يلي
 
 . زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة-
 . إطالة مدة الشركة-
 . حل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها-
 . اندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى-
 

 النصاب  ١٧-٩
 

ع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإن لم ال يكون إجتما
يتوافر هذا النصاب في اإلجتماع وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خالل مهلة ال تتعدى ثالثين يوما التالية لإلجتماع 

 . اإلجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد األسهم الممثلة فيهويعتبر. السابق، وتعلن الدعوة وفقا للنظام األساسي للشركة
 



 

 ٤٤

ال يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا 
وما بعد اإلجتماع لم يتوافر هذا النصاب في اإلجتماع األول وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان خالل مهلة ال تتعدى ثالثين ي
 .السابق، ويكون اإلجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

 

  األسهمتداول ١٨-٩
 

إصدارها فيما عدا األسهم المملوكة للمؤسسين في الشركة حيث ال يتم تداولها إال عقب نشر  بعد للتداولاألسهم قابلة 
والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الميزانية وحساب األرباح 

 .وفقاً للوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية الشركة وتكون جميع أسهم الشركة قابلة للتداول آليا
   
 

  وتصفيتها الشركةحل ١٩-٩
 

 أرباع رأس مالها، وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير إذا بلغت خسائر الشركة ما نسبته ثالثة
العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل انتهاء مدتها المحددة في نظامها األساسي، وفي كال الحالتين يتوجب 

 .نشر القرار في الجريدة الرسمية
 

حل الشركة وتصفيتها قبل مدتها المحددة في نظامها األساسي فعليها في حال إذا ما قررت الجمعية العامة غير العادية 
القيام بذلك بناء على توصية مجلس اإلدارة، وأن تقرر أسلوب الحل وأن تعين مصفيا أو أكثر وأن تحدد سلطاتهم 

 .ومكافآتهم
 

رة الشركة إلـى أن يـتم       تنتهي سلطة مجلس اإلدارة بحل الشركة، وعلى كل حال، يستمر مجلس اإلدارة قائما على إدا              
 .تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفي



 

 ٤٥

 ملخص العقود الرئيسية ١٠
 

 عقد الهندسة والتوريدات وعقد اإلنشاء  ١-١٠
 

  نطاقال ١-١-١٠
 

ق بتقديم خدمات هندسية وخدمات  فيما يتعلشركة سامسونج إنجينيرينجمع الهندسة والتوريدات أبرمت الشركة عقد 
فيما يتعلق بأعمال  سامسونج السعوديةكما أبرمت أيضا عقد إنشاء منفصل مع شركة .  مشتريات من خارج المملكة

، "الهندسة والتوريدات واإلنشاءعقد "ويشار إليه مع عقد الهندسة والتزويد باسم (تشييد يتم القيام بها في داخل المملكة 
وقد تم حفظ حقوق ").   المقاول" مجتمعتين باسم سامسونج السعوديةوشركة  سامسونج إنجينيرينج ويشار إلى شركة

سامسونج بين الشركة وشركة (األطراف والتزاماتهم بموجب عقد الهندسة والمشتريات واإلنشاء باتفاقية تنفيذ  
 حقوق األطراف والتزاماتهم بموجب عقد لتأمين)  سامسونج إنجينيرينجبين الشركة وشركة (واتفاقية ضمان ) السعودية

 .   كما لو أنه تم التوقيع على عقد واحدالهندسة والتوريدات واإلنشاء
 

ويتضمن العقد قيام شركة سامسونج إنجينيرينج بتوفير الهندسة والمعدات والخدمات والمواد وإعداد المستندات األساسية              
 إنشاء المصنع حسب المواصفات المطلوبة وذلك نظير مبلـغ ثابـت تـم    والمستندات الهندسية التفصيلية الالزمة إلتمام   

 .االتفاق عليه بين الطرفين
 

ستقوم شركة سامسونج السعودية، بتنفيذ الهندسة والتوريدات واإلنشاء واالختبار التـشغيلي واختبـارات أداء التـشغيل               
 . لك على أساس تسليم  المفتاحالتجريبي الالزمة الستكمال بناء المصنع حسب المواصفات المطلوبة وذ

 
 جدول العمل ٢-١-١٠

 
بموجب عقد ما قبل البدء، وقـد تـم         ") تاريخ البدء ("م  ٢٠٠٥ مايو   ٣٠بدأت األعمال الهندسية وأعمال اإلنشاء بتاريخ       
 تزيد عن    أيام من تاريخ البدء ومدة القبول المبدئي بمدة ال         ٥ شهرا و  ٣٢تحديد مدة اإلتمام الميكانيكي بمدة ال تزيد عن         

وإذا أخفق المقاول في إنجاز القبول المبدئي عند ذلك التاريخ، يكون مسؤوال عـن              .  أيام من تاريخ البدء    ٥ شهرا و  ٣٦
 . مقرردفع تعويض أضرار تأخير عن كل يوم تأخير بحد أقصى

 
 األداء وااللتزام ٣-١-١٠

 
ختبارات ضمان األداء بأن المصنع قد استوفى تثبت ا) أ(لتحقيق القبول المبدئي، يجب أن يتحقق ما يلي، إما أن 

ولكن (أن تثبت اختبارات ضمان األداء بأن المصنع قد استوفى الحد األدنى من مستويات األداء ) ب(ضمانات األداء أو 
وأن يكون المقاول قد دفع تعويض عن األضرار وذلك حسب المعدل المنصوص عليه لقصور ) ليس ضمانات األداء

ويض األضرار المقطوعة ال يكفي إلخالء طرف المقاول من مسؤولية استيفاء مستويات الحد األدنى من إن تع. ءاألدا
لقد تم وضع نسبة للغرامات المقطوعة عن النقص في األداء والتأخير في تسليم المستندات الفنية بحد أقصى . األداء
 .  في المائة من قيمة العقد١٠قدره 

 
 من نسبة معينةة المقاول بموجب عقد الهندسة والتوريدات واإلنشاء بحد أقصى قدره لقد تم تحديد إجمالي مسؤولي

   .  عديدةغير أن هذا الحد األقصى للمسؤولية يخضع الستثناءات. إجمالي قيمة العقد
 

  سداد الدفعات والضمان٤-١-١٠
 

يق إنجازات أساسية من العمل بتواريخ      إن سداد الدفعات للمقاول بموجب عقد الهندسة والتوريدات واإلنشاء مرتبط بتحق          
 . محددة، وآخرها تحقيق القبول المبدئي للمصنع من قبل الشركة

 
وكضمان لمسؤوليات والتزامات المقاول بموجب عقد الهندسة والتوريدات واإلنشاء، تم تقديم عدد من خطابات الضمان               

وقد قامت الـشركة  .  الشركة وتعويض األضرار والضرائبفيما يتعلق بأداء المقاول، والدفعة المقدمة المدفوعة من قبل      
 . لتغطية فترة اإلنشاءوالمقاول بوضع برنامج تأميني شامل للمصنع



 

 ٤٦

 
  التعليق واإليقاف٥-١-١٠

 
يجوز للشركة إنهـاء عقـد الهندسـة والتوريـدات          . يجوز للشركة تعليق أو ايقاف األعمال في هذا العقد في أي وقت           

بسبب استمرار القـوة    ) ٢( يوما، أو    ٣٠حسب رغبة الشركة وذلك بإرسال إشعار مدته        ) ١(يلي  واإلنشاء وذلك وفق ما   
ويخضع ذلك لمدة مـن الـزمن لتـصحيح         (بسبب وقوع مخالفة جوهرية من قبل المقاول        ) ٣(القاهرة لمدة طويلة، أو     

إذا تم إنهاء عقد الهندسة والتوريدات      . قدأو إذا أصبح المقاول مفلساّ وغير قادر على الوفاء بالتزاماته تحت الع           ) المخالفة
واإلنشاء من قبل الشركة بسبب مخالفة جوهرية أو إفالس المقاول، يجوز للشركة إتمام األعمال بنفسها أو ترتيب إتمام                  

 . األعمال من قبل طرف آخر على نفقة المقاول
 

  المنازعاتالواجب التطبيق والفصل في القانون ٦-١-١٠
 

سة والتوريدات واإلنشاء للقانون اإلنجليزي وأية خالفات بين الطرفين بموجب العقد يتم حلها حـسب               يخضع عقد الهند  
 . قواعد التسوية والتحكيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي

 

 عقود تسويق المنتجات مع شركات فينمار، ميتسوبيشي ودومو  ٢-١٠
       
  األطراف ومدة العقود١-٢-١٠

 
من الطاقة اإلنتاجيـة  % ١٠٠وشركة ميتسوبيشي وشركة دومو بإبرام عقود تسويق تغطي      قامت كل من شركة فينمار،      

 ١٠إن مدة كل عقد تسويق لكل من هـذه الـشركات هـي              . اإلسمية للمصنع لما تنتجه شركة البولي بروبلين المتقدمة       
 بموافقة   اإلضافي  قابلة للتمديد  مدة العقد .  سنة ١٢ من اإلستالم األول للمنتج وباستطاعة الشركة تمديد العقد إلى           سنوات
 .الطرفين

 
  االلتزامات الكمية٢-٢-١٠

 
 استالم  سنوياًيطلب من مسوقي المنتجات .تدخل هذه العقود حيز التنفيذ ستون يوماً بعد بدء التشغيل التجريبي للمشروع

 في المائة ١٠٠يصات ما يعادل يبلغ إجمالي التخص( نسبة اإلنتاج المخصصة له من الطاقة اإلنتاجية اإلسمية للمصنع
 لقد تمت هيكلة عقود تسويق المنتجات بحيث يقوم كل مسوق للمنتج بسحب منتجات ).من الطاقة اإلنتاجية للمصنع

بمعدل ثابت خالل العام وذلك لتأمين تغطية اإلنتاج للطلب، مع وجود حق محدود لمسوقي المنتج في إعادة جدولة 
  التسليم خالل كل عام

 
الكمية التي مسوقي المنتجات في استالم الكميات المخصصة له أو أخفق في تحديد الحد األدنى من  أحدخفق إذا أ

لتأمين أن يكون للشركة تدفق إيرادات منتظم للوفاء بخدمة  ستُفرض عليه دفع تعويضات للشركة يفترض فيه شراؤها
 .هذا التعويض في كل عقد تسويق للمنتجوقد تم تحديد حدود قصوى ومستويات متعددة ل. التزامات ديونها

 
إذا ما أخفقت الشركة في تسليم الكميات التي قامت بتحديدها لمسوقي المنتجات، فإنّها تلتزم بدفع تعويضات للمسوق عن                  

وتضمن العقد أيضا حدود قـصوى لهـذا        . الخسائر التي يتكبدها المسوق نتيجة إخفاق الشركة في اإللتزام بهذا التسليم          
 .ويضالتع
 

   السعر٣-٢-١٠
 

يتم احتساب السعر الذي يدفعه كل مسوق للمنتج على أساس السعر الصافي المرتجع، ويتم حساب هذا السعر على 
وبخاصة تلك المتعلقة ( خصومات محددة )١ (أساس السعر الذي يحققه المسوق للمبيعات إلى عمالئه مطروحا منه

يلتزم .  رسم التسويق الذي يدفع لمسوق المنتجات)٢(و ، )باستالم ونقل المنتجبالمصاريف التي يتم تحملها فيما يتعلق 
مسوقي يلزم  .كل مسوق لمنتجات الشركة بالحصول على أعلى قيمة للسعر الصافي المرتجع الواجب دفعه للشركة

 المنتجات المخاطر اوقويتحمل مس  لذلك بدفع السعر الصافي حتى لو لم يستلموا مستحقاتهم من عمالئهم، وتبعاًالمنتجات



 

 ٤٧

االئتمانية للعميل النهائي، ولضمان التزام مسوقو المنتجات بسداد الدفعات المطلوبة للمنتجات يقوم كل مسوق للمنتجات 
 .  إن التزام فينمار عن إخفاقها في شراء أو تحديد الكمية مدعوم بخطاب اعتماد إضافي .بتقديم خطاب اعتماد احتياطي

 
 الواجب التطبيق والفصل في المنازعات القانون ٤-٢-١٠

 
تخضع عقود تسويق المنتجات للقانون اإلنجليزي وأية خالفات بين الطرفين بموجب العقد يتم حلها حسب قواعد التسوية                 

 .       والتحكيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي
    

 عقد خدمات إدارة المشروع  ٣-١٠
 

  األطراف والنطاق١-٣-١٠
 

بعض خدمات إدارة المشروع داخل المملكة       لتقديمرضا المحدودة    شركة علي  عقد إدارة مشروع مع      لقد أبرمت الشركة  
 . وتشمل مراحل اإلنشاء، التجهيز، بدء التشغيل، اختبارات األداء، والقبول المبدئي للمشروع

 
لمشروع خارج المملكـة     مع شركة إيه بي بي جلوبال بأداء خدمات إدارة ا           عقد إدارة مشروع    أيضاً لقد أبرمت الشركة  

 . تتعلق بمراحل تنفيذ المشروع، والتفاصيل الهندسية وتزويد المشروع بمستلزماته
 

  الدفع٢-٣-١٠
 

يتم سداد دفعات شـهرية مقـدما مقابـل         .  أجرة متفق عليها للساعة   يتم الدفع بموجب عقد إدارة المشروع على أساس         
التي سيتم تقديمها خالل الشهر التالي، وتتم تسوية أية دفعات زائدة           لتكلفة الخدمات    شركة علي رضا المحدودة   تقديرات  

 . أو ناقصة بتعديل فاتورة الشهر التالي
 
 

 االلتزام ٣-٣-١٠
 

جميع المبالغ المدفوعة فيما يتعلـق بعقـد خـدمات إدارة           ل بالنسبةتم تحديد الحد األعلى للمسؤولية الشاملة لكل شركة         
 .المشروع

 
 اجب التطبيق والفصل في المنازعاتالوالقانون  ٤-٣-١٠
   

يخضع عقد خدمات إدارة المشروع للقانون الهولندي وأية خالفات بين الطرفين في هذا العقد يتم حلها من قبل الهيئـة                    
 .       الهولندية للتحكيم

 

 عقد حقوق التكنولوجيا مع إن تي إتش  ٤-١٠
 
 النطاق  ١-٤-١٠
 

 تي إتش بمنح الشركة حقا غير ن تي إتش تقوم بموجبها شركة إن شركة إمع عقد حقوق التكنولوجياأبرمت الشركة 
 طن ٤٥٠,٠٠٠ وحق بيع ما يصل إلى ،نوفولين الخاصة بها إلنتاج تكنولوجياحصري وغير قابل لإللغاء الستخدام 
 طن متري ٢٠,٠٠٠ في إنتاج وبيع التكنولوجيايكون للشركة الحق في استخدام . متري في السنة من البولي بروبلين

 طن متري سيتم دفع مقابل لشركة إن تي إتش ٤٧٠,٠٠٠في السنة بدون تكلفة إضافية، وإذا تجاوز اإلنتاج إضافي 
 .العقد محددة تضمنهاوفقا لمعادلة 

 
 .تتعهد كل من شركة إن تي إتش والشركة بأن تتيح كل منهما لألخرى التحسينات التي تجريها على التقنية بدون مقابل

 



 

 ٤٨

 لموظفي شركة البولي بـروبلين المتقدمـة فـي اإلدارة            ولمدة محددة  إن تي إتش أيضا بتوفير التدريب     شركة  وم  كما تق 
 .واإلنتاج والصيانة للمصنع، ، تقديم المساعدة الفنية في حالة حدوث أية مشاكل فنية أو تشغيلية في المصنع

 
 وفي حال.  المصنعبركة إن تي إتش فيما يتعلق تقديم ضمانات حسن أداء من قبل ش عقد حقوق التكنولوجياشمل ي

 .  إلى تعديالت على المصنع وإعادة االختبار ذلك سيؤديالمطلوبةاإلخفاق في تحقيق ضمانات األداء 
 
 

 المدة ٢-٤-١٠
 

 سنوات من ١٠ وتنتهي بعد حصول الشركة على التمويل الكامل للمشروع تاريخ من عقد حقوق التكنولوجياتبدأ مدة 
 حصول الشركة على التمويل الكامل للمشروع  شهرا بعد تاريخ٣٦ أو  بدء التشغيلمن ستة شهور بعديخ الواقعالتار

 . أيهما يأتي أوال
 

 .غير قابل لإللغاء بشرط أن يكون قد تم دفع رسوم الترخيص بالكامل التكنولوجيايكون حق استخدام 
 
 

 الدفعات وااللتزام  ٣-٤-١٠
 

 مرتبط بتحقيق إنجازات رئيسية معينة، وتستحق آخر دفعة عند إتمام أول فحص أداء بنجاح وجيالتكنوللإن سداد دفعات 
 .   عقد حقوق التكنولوجيايتم إجراؤه بموجب 

 
لمبالغ التي تم دفعها فعال لشركة إن تي إتش بموجب االتفاقية، لنسبة التم وضع حد أقصى اللتزام شركة إن تي إتش ب

مبالغ التي تم دفعها للنسبة ال لاللتزام فيما يتعلق بالتعويض عن براءة االختراع فقد تم تحديده بأما الحد األقصى الفرعي
 ,فعال للشركة

 
 

 الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٤-٤-١٠
 

لها مـن   يخضع عقد حقوق التكنولوجيا مع إن تي إتش للقانون الهولندي وأية خالفات بين الطرفين في هذا العقد يتم ح                  
 .هيئة التحكيم في هولنداقبل 

 

 عقد الدعم الفني مع إن تي إتش  ٥-١٠
 

 النطاق ١-٥-١٠
 

 إن تي إتش لعمليات المصنع وتشغيله بأفضل ما يمكن، ويشمل ذلك تقديم المـشورة               دعم فني مع  أبرمت الشركة اتفاقية    
    . ا وجميع المعلومات الفنيةفيما يتعلق بطريقة عمل إن تي إتش المرخصة بموجب عقد حقوق التكنولوجيا معه

 
 المدة ٢-٥-١٠

 
التاريخ  سنوات من ١٠وتنتهي بعد تاريخ حصول الشركة على التمويل الكامل للمشروع  من الدعم الفنيعقد تبدأ مدة 
 أيهما حصول الشركة على التمويل الكامل للمشروع شهرا بعد تاريخ ٣٦ بدء التشغيل أو منستة شهور بعد  الواقع
 . واليأتي أ

 
 

 الدفعات وااللتزام  ٣-٥-١٠
 



 

 ٤٩

لمبالغ التي تم لنسبة ال الفني المبرم مع إن تي إتش بالدعم عقدتم وضع حد أقصى اللتزام شركة إن تي إتش بموجب 
 .العقددفعها فعال لشركة إن تي إتش بموجب 

 
 الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٤-٥-١٠

 
هيئـة  ن تي إتش لقوانين هولندا وأية خالفات بين الطرفين في هذا العقد يتم حلها من قبل                 يخضع عقد الدعم الفني مع إ     

 .       التحكيم في هولندا
 

 عقد تزويد المواد المحفزة مع إن تي إتش  ٦-١٠
 

 النطاق ١-٦-١٠
   

بمواد  الشركة  تي إتش بتزويدن تي إتش تقوم بموجبها شركة إن مع شركة إالمواد المحفزة تزويد عقدأبرمت الشركة 
 لتمكين إنتاج المواد المحفزة تي إتش على توفير كميات كافية من نتوافق شركة إ.   كلما ومتى ما تطلب الشركةمحفزة

واد  طن متري من البروبلين، وال يكون على الشركة أي التزام بتقديم طلبات مؤكدة للم٤٧٠,٠٠٠ما يصل إلى 
  .المحفزة

 
 المدة ٢-٦-١٠

 
 سنوات من تاريخ بدء ١٠ المبرمة مع إن تي إتش من تاريخ التوقيع وتنتهي بعد واد المحفزة تزويد المدعقيبدأ سريان 

 ).    خمس سنوات ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفينةتلقائيا لمدسيتم تجديدها (التشغيل 
 

 السعر والدفع ٣-٦-١٠
 

م، أما بعد ذلك فيتم تعديله ليعكس أي تغيير ٢٠٠٨ وم ٢٠٠٧ إن السعر هو على أساس سعر الكيلوجرام وتم تثبيته لعام
 . افي مؤشر سعر المستهلك في هولند

 
 االلتزام  ٤-٦-١٠

 
لتزام بدفع تعويضات مقطوعة للشركة، اال، سيترتب على شركة إن تي إتش المواد المحفزةإذا حدث تأخير في تسليم 

ألموال المدفوعة فعال بموجب طلب الشراء المتعلق بكميات ل بالنسبةوقد وضع حد أقصى لهذه التعويضات المقطوعة 
 .  التي تأخر تسليمهاةحفزواد المالم
 

 على نفقتها الخاصة، وإذا أخفقت في ذلك، يجوز للشركة تالفة الالمواد المحفزةإن تي إتش استبدال شركة على يجب 
قيمة طلب ل بالنسبةبحد أقصى ( فرق السعر  إن تي إتش عند ذلك ملزمة بدفع شركة بديلة وتكونةحفزواد مشراء م

 ).الشراء المعني
 

فيما عدا ما يتعلق (إن التزام إن تي إتش فيما يتعلق بأي طلب شراء محصور في حد أقصى يعادل قيمة طلب الشراء 
 ). التي تخضع لنسبة حد أقصى إضافيةتالفة الةحفزواد المباستبدال الم

 
 لفصل في المنازعاتالواجب التطبيق واالقانون  ٥-٦-١٠

 
، وتتم تسوية أية نزاعات تنشأ بسببها ا إتش لقوانين هولندإن تيشركة المبرمة مع  ةحفزواد المتخضع اتفاقية تزويد الم

 . اعن طريق هيئة التحكيم في هولند
 
 



 

 ٥٠

 عقد حقوق تكنولوجيا كاتوفين مع شركتي لوموس وسابك ٧-١٠
 

 النطاق ١-٧-١٠
 

 شركتا سابك ولوموس  بموجبهاتمنح مع شركتي لوموس وسابك حيث ا كاتوفينجيلووحقوق تكن عقدأبرمت الشركة 
 في تصميم وهندسة الكاتوفين قابل لإللغاء الستخدام تكنولوجيا  حصري وغيرشركة البولي بروبلين المتقدمة حقا غير

 وبموجب هذا العقد يحق .العالموشراء وتشييد المصنع، وبيع البروبلين المنتج باستخدام هذه التكنولوجيا إلى جميع أنحاء 
  . طن متري من البروبلين٥٣٠,٠٠٠للشركة تشغيل المصنع وانتاج ما يصل إلى 

 
يتعهد كل من المرخصون والشركة بأن يتيح كل منهما لآلخر التحسينات التي يجريها على التقنية في أي وقت قبل  

 .انتهاء المدة بدون مقابل
 

 المدة ٢-٧-١٠
 

 سنة ١٥وتنتهي بعد  حصول الشركة على التمويل الكامل للمشروع تاريخ من  كاتوفينوق تكنولوجياعقد حقتبدأ مدة 
  . بدء التشغيلتاريخ من 

 
 .غير قابل لإللغاء بشرط أن يكون قد تم دفع رسوم الترخيص بالكامل التكنولوجيايكون حق استخدام 

 
 
 

 الدفعات وااللتزام  ٣-٧-١٠
 

ن المتقدمة رسما ثابتًا مقابل منح حقوق التكنولوجيا المشار إليها أعاله ومقابل تقديم خدمات ستدفع شركة البولي بروبلي
وتمت جدولة استحقاق آخر دفعة لتكون في الذكرى السنوية . يتم الدفع مقابل تحقق إنجازات محددة. تدريب محددة

 ).   أيهما يأتي أوال الكامل للمشروع حصول الشركة على التمويلتاريخ  شهرا بعد  ٤٨أو (األولى لقبول المصنع 
 
 

 التطبيق والفصل في المنازعاتالواجب القانون  ٤-٧-١٠
 

يخضع عقد حقوق تكنولوجيا كاتوفين للقانون اإلنجليزي وأية خالفات بين الطرفين في هذا العقد يتم حلها بموجب أنظمة      
 .       التسوية والتحكيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي

  

 خدمات كاتوفين الفنية عقد  ٨-١٠
 

 النطاق ١-٨-١٠
 

 شركة لوموس بتقديم خدمات فنية معينة لشركة البولي          بموجبها تقومخدمات فنية مع شركة لوموس       عقدأبرمت الشركة   
بروبلين المتقدمة، ويشمل ذلك تقديم المشورة فيما يتعلق بالعمليات وحل المشاكل الفنية والتفتيش والتقيـيم والمراجعـة                 

 . اة التصميم وتقديم النصائح فيما يتعلق بالمواد المحفزة لتقنية كاتوفين وتدريب العاملين الالزم لتشغيل المصنعومحاك
 

 المدة ٢-٨-١٠
 

 .  سنوات من تاريخ القبول المؤقت للمصنع١٠ الخدمات الفنية من تاريخ توقيعها وتنتهي بعد عقدتبدأ مدة 
 

 الدفعات وااللتزامات  ٣-٨-١٠
 



 

 ٥١

وتكـون مـسؤولية    . ركة البولي بروبلين المتقدمة بدفع أجرة محددة مقسطة على عشرة أقساط سنوية متساوية            ستقوم ش 
 . لوموس الشاملة محددة بحد أعلى

  
 الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٤-٨-١٠

 
ذا العقد يتم حلها بموجب أنظمـة       يخضع عقد خدمات كاتوفين الفنية للقانون اإلنجليزي وأية خالفات بين الطرفين في ه            

 .       التسوية والتحكيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي
  

 عقد تزويد المواد المحفزة لتقنية كاتوفين  ٩-١٠
 

 النطاق ١-٩-١٠
 

 شركة سود كيمي بتزويد المواد المحفـزة         بموجبها تقومتزويد المواد المحفزة مع شركة سود كيمي         عقدأبرمت الشركة   
ستحاول شركة سود كيمي أيضا تقديم اقتراحات       . فين المستخدمة في المصنع إلزالة الهيدروجين من البروبان       لتقنية كاتو 

 . فنية فيما يتعلق بتأمين االستخدام األفضل لكل محفز
 

 المدة ٢-٩-١٠
 

شروع حصول الشركة على التمويل الكامل للم تاريخ منتزويد المواد المحفزة مع شركة سود كيمي  عقدتبدأ مدة 
 سنة، وبعد ذلك يتم تجديد المدة لسنة ١٦وتستمر لمدة أولية قدرها   هذا التمويلالوفاء بجميع الشروط المسبقة لسحبو

 .    في كل مرة ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين
 

 السعر ٣-٩-١٠
 

ثانية والثالثة من المحفزات فيتم حسابها عة الف، أما أسعار الدالعقدفي المواد المحفزة تم تبيان سعر الدفعة األولى من 
 . بناء معادلة متصاعدة يتم تطبيقها على السعر األولي

 
 

    االلتزام ٤-٩-١٠
 

للشركة أو تودع في حسابها مبلغا يعادل الخسائر التي سود كيمي ، ستدفع شركة المواد المحفزةإذا تم تأخير تسليم 
في بعض الحاالت يعطي التأخير في التسليم الشركة الحق في إلغاء طلب .  نشأت نتيجة للتأخير ويتم التحقق منها

 . أية تكاليف إضافية تنشأسود كيمي بديلة وفي هذه الحالة تتحمل شركة مواد محفزة الشراء وشراء 
 

 .   معينمبلغب محددالمواد المحفزة عن أي تأخير في تسليم سود كيمي التزام شركة ان 
 
 

 اجب التطبيق والفصل في المنازعاتالوالقانون  ٥-٩-١٠
 

يخضع عقد تزويد المواد المحفزة لتقنية كاتوفين للقانون اإلنجليزي وأية خالفات بين الطرفين في هذا العقد يـتم حلهـا                    
 .       بموجب قواعد التسوية والتحكيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي

 

 عقد الخدمات الهندسية األساسية  ١٠-١٠
 

 النطاق ١-١٠-١٠
 
 شركة لوموس التصميم الهندسي األساسـي    بموجبها تقدم خدمات هندسية أساسية مع شركة لوموس        عقدبرمت الشركة   أ

 . والخدمات الهندسية والفنية الالزمة لتمكين أعمال الهندسة التفصيلية والتوريدات وإنشاء المصنع



 

 ٥٢

 
 السعر ٢-١٠-١٠

 
سية، أما الخدمات األخرى التي تقدمها شركة لوموس فسيتم دفعهـا           تدفع الشركة ثمنًا ثابتًا مقابل خدمات التصميم األسا       

 .  وتكون مسؤولية لوموس الشاملة محدودة بحد أعلى. على أساس أجرة بالساعة واليوم
 

 االلتزام    ٣-١٠-١٠
 

التي تقوم  لمبالغ  ل  وفقاً ويتم تخفيض هذا المبلغ   . هذا العقد تم وضع حد أقصى لاللتزام اإلجمالي لشركة لوموس بموجب          
 عقـد أو شركة لوموس بدفعها بموجب        تي إتش  نمع شركة إ   عقد حقوق التكنولوجيا  بدفعها بموجب   شركة إن تي إتش     

 . حقوق تكنولوجيا كاتوفين
 

     الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٤-١٠-١٠
 

ين الطرفين في هذا العقد يتم حلها على أساس         يخضع عقد الخدمات الهندسية األساسية للقانون اإلنجليزي وأية خالفات ب         
 .       يونسيترالقواعد الالتحكيم بموجب 

 

 عقد تزويد النتروجين  ١١-١٠
 

 النطاق ١-١١-١٠
 

 شركة غاز بتزويد شركة البولي بروبلين المتقدمـة          بموجبها تقوم تزويد النتروجين مع شركة غاز       عقدأبرمت الشركة   
  . لحد أعلى وحد أدنى لمعدالت التسليمبكميات معينة من النتروجين، وفقًا

 
 المدة ٢-١١-١٠

 
 الوفاء بجميع الشروط المسبقة لسحبتاريخ حصول الشركة على التمويل الكامل للمشروع و من يبدا سريان هذا العقد

 .   أو من تاريخ استالم أول شحنة غاز أيهما يأتي أوال٢٠٠٧ يونيو ٣٠ سنة من ١٥ وتنتهي بعد هذا التمويل
 

 السعر ٣-١١-١٠
 

شهري وسعر الوحدات لكمية النتروجين التي يتم تسليمها، وينخفض سعر الوحدة كلما مبلغ يجب على الشركة دفع 
  .زادت الكمية المسلمة

 
 يخضع سعر النتروجين للزيادة ليعكس الزيادة في تكلفة الكهرباء وكذلك الزيادة في تكاليف متغيرة أخرى

 
  

 االلتزام ٤-١١-١٠
 

عن كل حادثة على أال يتجاوز ثابت الضرر الذي يلحق بممتلكات الشركة محدود بمبلغ ) ١(لتزام غاز عن إن ا
االلتزام عن خسائر الشركة التي تنتج عن اإلخفاق في تسليم النتروجين ) ٢(في السنة، وأما مبلغ محدد اإلجمالي 
 .في السنةمبلغ محدد عن كل حادثة على أال يتجاوز اإلجمالي  ثابتبمبلغ أيضاً فمحدود 

 
 الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٥-١١-١٠

 
يخضع عقد تزويد النتروجين لقوانين المملكة العربية السعودية وأية خالفات بين الطرفين في هذا العقد يتم حلها بموجب                 

 .        أنظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية
 



 

 ٥٣

 ٧ شركة أرامكوعقد تزويد البروبان مع ١٢-١٠
 

 النطاق ١-١٢-١٠
 

دية تقوم بموجبه شركة البولي بـروبلين المتقدمـة بـشراء           السعو  تزويد البروبان مع شركة أرامكو     عقدستبرم الشركة   
وتوافق شركة أرامكو السعودية على بذل قصارى جهدها لتزويد شركة البولي بروبلين المتقدمة بكميات مقدرة مقـدما                 

ويخـضع للقيـود التـشغيلية ألرامكـو        " حسبما هو متوفر  "سنة، ويكون التسليم على أساس       شرينمن البروبان لمدة ع   
سيتم تسليم البروبان عن طريق خط أنبوب شركة البولي بروبلين          . ولسياسات اإلنتاج لحكومة المملكة العربية السعودية     

ة مخاطر فقدان البروبان مع عمالء أرامكو       شركالالمتقدمة موصول بخط أنبوب النقل العام لشركة بتروكيميا، وستتقاسم          
 .اآلخرين الذين يستخدمون نفس خط األنبوب

 
 المدة ٢-١٢-١٠

 
 .  العقدتوقيع  سنة من تاريخ ٢٠هي هذا العقد أن مدة 

 
 السعر والدفع ٣-١٢-١٠

 
رنة بسعر النفتا مقا% ٣٠ن عن طريق معادلة مرتبطة بالسوق تمنح الشركة تخفيضا بما يقارب ايتم تحديد سعر البروب

 . م، وبعد ذلك ستقوم شركة أرامكو باإلبالغ عن السعر٢٠١١ عاموسيسري تطبيق هذه المعادلة حتى   .في اليابان
 

 .     يوما من الكمية المتوقعة الحتياجاتها٧٥يجب على الشركة تقديم خطاب اعتماد بمبلغ يعادل قيمة 
 

 االلتزام ٤-١٢-١٠
 

ن، وقد يؤدي إخفاق الشركة المتكرر في طلب الكميات اتزام عن إخفاقها في تسليم البروبال يترتب على أرامكو أي ال
 . ن إلى قيام شركة أرامكو بتخفيض الكميات المخصصة للشركة في السنوات التاليةاالمتوقعة من البروب

 
 الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٥-١٢-١٠

 
ين المملكة العربية السعودية وأية خالفات بين الطرفين في هذا العقد يتم حلها بموجب               يخضع عقد تزويد البروبان لقوان    

 .        أنظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية
 

 عقد نظام شبكة خطوط أنابيب البروبان  ١٣-١٠
 

 النطاق ١-١٣-١٠
 

عقـد   هذا ال بموجب  شركة بتروكيميا و    مع نظام شبكة خطوط أنابيب البروبان    أبرمت شركة البولي بروبلين الوطنية عقد       
توصيل خط أنبوب خاص بها إلى نظام شبكة شركة بتروكيميا واسـتخدام نظـام              لشركة البولي بروبلين الوطنية     يجوز  

 .الشبكة لنقل البروبان لخط األنبوب الخاص بها
 

 شركة البولي بروبلين الوطنية ن مهذا العقدفي  نقل االلتزامات والحقوق التعاقديةيتم لم هذه النشرة، تاريخ وحتى 
هذا منحها ي فإن الشركة لن تحصل على فائدة الحقوق التعاقدية التي ،للشركة هذا العقدفي  هذا النقلللشركة، وحتى يتم 

 .العقد
 

 المدة ٢-١٣-١٠

                                             
 ت ذو أهميةمن المتوقع ان يتم توقيع هذا العقد في الوقت المناسب بدون اي تعديال 7



 

 ٥٤

 
 ).م٢٠٠٣ نوفمبر ١٦ الموافق  من تاريخ التوقيعثالثين عاماً يسري عقد نظام شبكة خطوط أنابيب البروبان لمدة 

 
 السعر والدفعات ٣-١٣-١٠

 
ستدفع شركة البولي بروبلين المتقدمة رسما عن طاقة النقل اليومية المحجوزة وفقا لسعر ثابت بالريال السعودي لكـل                  

 . ألف برميل في اليوم، ويخضع السعر ألية تغييرات تقررها وزارة البترول والثروة المعدنية
 

  والفصل في المنازعاتالواجب التطبيقالقانون  ٤-١٣-١٠
 

يخضع عقد نظام شبكة خطوط أنابيب البروبان لقوانين المملكة العربية السعودية وأية خالفات بين الطرفين فـي هـذا                   
 .العقد يتم حلها بموجب أنظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية

 

 عقد تزويد الطاقة الكهربائية  ١٤-١٠
 

 النطاق ١-١٤-١٠
 

 الشركة السعودية للكهربـاء   بموجبهاتوافقويد الطاقة الكهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء تز عقدأبرمت الشركة 
سيتم تزويد الكهرباء عن طريق تسهيالت لنقل الطاقـة تقـوم شـركة البـولي               . على تزويد التيار الكهربائي للمشروع    

ستقوم شركة  . ية المقدمة من قبل شركة الكهرباء     بروبلين المتقدمة بشرائها وتشييدها وفقا لنطاق العمل والمواصفات الفن        
 . الكهرباء بتقديم الدعم الهندسي والفني واإلشراف الميداني طوال مدة عقد تزويد الطاقة الكهربائية

 
 المدة ٢-١٤-١٠

 
طرفيه بسبب   تتجدد تلقائيا إال إذا أنهى العقد أحد          من تاريخ التوقيع   يسري عقد تزويد الطاقة الكهربائية لمدة سنة واحدة       

 .حصول مخالفة من قبل الطرف اآلخر
 

 السعر والدفع  ٣-١٤-١٠
 

 . تقوم الشركة بدفع مبلغ مقطوع عن تكاليف الهندسة واإلشراف ومبلغ مقطوع آخر عن رسوم توصيلها بأربعة أقساط
 

ي، وتخضع هذه تقوم الشركة بدفع مصاريف استهالك الكهرباء على أساس التعرفة السائدة على االستهالك الصناع
 .  التعرفة للتغيير حسب أنظمة الحكومة

 
 الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٤-١٤-١٠
 لقوانين المملكة العربية السعودية، ويتم رفع أي نزاع للتحكيم حيث يخضع للتسوية من قبل ديوان هذا العقدخضع ي

 .  المظالم في المملكة العربية السعودية
 

 التشغيل والصيانة مع دومو قد خدمات ع ١٥-١٠
 

 النطاق ١-١٥-١٠
 

) من خالل شـركة شـقيقة     ( شركة دومو     بموجبها وافق خدمات التشغيل والصيانة مع شركة دومو ت       عقدأبرمت الشركة   
على تقديم مشورة ومساعدة تغطي مجموعة كاملة من األمور الفنية والتشغيلية تتعلق بأعمال شركة البـولي بـروبلين                  

عند استالم طلب من شركة البولي بـروبلين        ) شمل ذلك الشراء، تعيين العاملين، التدريب وإدارة المشروع       وي(المتقدمة  
 . المتقدمة

 
 المدة  ٢-١٥-١٠



 

 ٥٥

 
وتستمر لفترة أولية مدتها خمس سنوات، قابلة للتمديد لسنة ) م٢٠٠٥ مارس ٣١(من تاريخ التوقيع  هذا العقدتبدأ مدة 

 . لطرفينفي كل مرة بموجب اتفاق بين ا
 

 السعر وااللتزام ٣-١٥-١٠
 

وتكون . شركة بتعويض شركة دومو بمعدل أجرة ساعة متفق عليها ويتم إرسال فاتورة بها على أساس شهري               الستقوم  
 .   من القيمة الفعلية للفواتير الصادرة في تلك السنة% ٥٠مسؤولية شركة دومو في أية سنة محدودة بنسبة 

 
 .  في المائة من قيمة المبالغ التي تم فعال إصدار فواتير بها في تلك السنة٥٠ية سنة في ينحصر التزام دومو في أ

 
 الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٤-١٥-١٠

 
يخضع عقد خدمات التشغيل والصيانة مع شركة دومو للقانون الهولندي وأية خالفات بين الطرفين في هذا العقـد يـتم                    

 .  التصالح والتحكيم للمحكمة الهولندية للتحكيم الدوليحلها بموجب أنظمة
 

 عقد االستخدام ١٦-١٠
 

 النطاق ١-١٦-١٠
 

 بالسير  هاشركة، بتزويد ال كومرينت، بناء على طلب من        بموجبها تقوم استخدام مع شركة كومرينت      عقدأبرمت الشركة   
الشركة، وبناء على تعليمات من الشركة، يقوم       الذاتية لألفراد الذين تستطيع توفيرهم ألداء خدمات يتم تحديدها في طلب            

 . األفراد المطلوبون بأداء الخدمات المحددة
 

 المدة  ٢-١٦-١٠
 

 .   تفاقية التشييدانفاذ   تاريخ علىهرا ش ٢٠ مرورتاريخ  منإن المدة األولية التفاقية التعيين هي سنتان تبدأ 
 

 السعر ٣-١٦-١٠
 

ت كما تقوم بتعويض كومرينت عن األفراد الذين تم توفيرهم فعال وفقـا ألجـر           شركة بدفع رسم شهري لكومرين    التقوم  
 . الساعة المحدد

 
 

 التأمين  ٤-١٦-١٠
 

 ماليين دوالر أمريكي كحد ٥االحتفاظ ببوليصة تأمين مسئولية الطرف الثالث بمبلغ تغطية يبلغ  كومرينتينبغي على 
 . ماتأدنى لتغطية الضرر الذي قد ينشأ أثناء أداء الخد

 
 

 الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٥-١٦-١٠
 

يخضع عقد التكليف للقانون اإلنجليزي وأية خالفات بين الطرفين في هذا العقد يتم حلها بموجب لوائح التسوية والتحكيم                  
 . لمحكمة لندن للتحكيم الدولي

 

  المرافقاستخدامعقد  ١٧-١٠
 



 

 ٥٦

 النطاق  ١-١٧-١٠
 

مرافق مع شركة مرافق توافق بموجبها شركة مرافق على تزويد خدمات مرافق معينة ال ستخداماعقد أبرمت الشركة 
للشركة، وتشمل خدمات المرافق هذه مياه الشرب، التبريد بمياه البحر، والتخلص من مياه الصرف الصحي ومياه 

 . الصرف الصناعي
 

 المدة   ٢-١٧-١٠
 

 ).م٢٠٠٦ يوليو ١٨(العقد في  تاريخ توقيع  سنة تبدأ من٣٠ المرافق هي استخدام عقدمدة 
 

 السعر  ٣-١٧-١٠
 

م المرافق على التعرفة التي تدفع لكل من الخدمات المقدمة، وهي خاضعة للتغيير من وقت استخداعقد تم النص في 
 .  لقرارات الجهة المنظمةألخر وفقا

 
باستثناء التخلص من مياه الصرف الصحي (جوزة  في المائة من الكمية المح١٥حين يقل االستخدام الفعلي للشركة عن 

 . يتم إجراء تعديل على الفاتورة لتعويض شركة مرافق عن االستخدام الذي يقل عن المتوقع) ومياه الصرف الصناعي
 

 االلتزامات  ٤-١٧-١٠
 

فيما عدا (افق ال تتحمل شركة مرافق أي التزام عن الخسائر التي تنشأ من اإلخفاق في تزويد الشركة بخدمات المر
 ). المسئولية عن اإلهمال الجسيم وسوء التصرف المتعمد

 
 الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٥-١٧-١٠

 
التي ال تتم تسويتها بجهود المصالحة والتوسط ( لقوانين المملكة العربية السعودية، ويتم رفع المنازعات هذا العقدخضع ي

إحالتها من قبل ) ٢(موافقة مشتركة، وفقا ألنظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية، أو للتحكيم، ب) ١(إما ) الخاصة
 .   ديوان المظالم في المملكة العربية السعوديةمن قبلللفصل فيها أي من الطرفين 

 

  التوصيالت عقد ١٨-١٠
 

 النطاق  ١-١٨-١٠
 

رافق على بناء وصيانة توصيالت مع تسهيالت  توصيالت مع شركة مرافق توافق بموجبها شركة معقدأبرمت الشركة 
     . المرافقاستخدام عقدبموجب الشركة لتمكين توصيل خدمات المرافق 

 
 المدة   ٢-١٨-١٠

 
 ).م٢٠٠٦ يونيو ٥(العقد في  سنة تبدأ من تاريخ توقيع ٣٠ التوصيالت هي عقدمدة 

 
 السعر ٣-١٨-١٠

 
 . در شركة مرافق فواتير بها بع تاريخ النفاذما تص تقوم الشركة بدفع مصاريف التوصيالت حسب

 
 االلتزام  ٤-١٨-١٠

 
ال تتحمل شركة مرافق أي التزام عن الخسائر التي تنشأ من إخفاق توصيالت التسهيالت في تزويد خدمات المرافق 

 ). فيما عدا المسئولية عن اإلهمال الجسيم وسوء التصرف المتعمد(



 

 ٥٧

 
  والفصل في المنازعاتالواجب التطبيقالقانون  ٥-١٨-١٠

 
التي ال تتم تسويتها بجهود المصالحة ( لقوانين المملكة العربية السعودية، وتتم إحالة المنازعات هذا العقدخضع ي

إحالتها ) ٢(للتحكيم، بموافقة مشتركة، وفقا ألنظمة التحكيم في المملكة العربية السعودية، أو ) ١(إما ) والتوسط الخاصة
 .   قبل ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية منلفصل فيهاطرفين لمن قبل أي من ال

 

 عقد إيجار األرض ١٩-١٠
 

 النطاق ١-١٩-١٠
 

أبرمت الشركة عقد إيجار أرض مع الهيئة الملكية توافق الشركة بموجبه على استئجار موقع في مدينة الجبيل الصناعية 
 .من الهيئة الملكية

 
 المدة   ٢-١٩-١٠

 
 ).م٢٠٠٦ يونيو ١٦( سنة تبدأ من تاريخ التوقيع ٣٠يجار األرض هي مدة عقد إ

 
 السعر والدفع ٣-١٩-١٠

 
 الهيئة  من قبل المحددةيخضع اإليجار للمراجعة.  األرضتقوم الشركة بدفع اإليجار حسب المبلغ المحدد في عقد إيجار 

 . سنوات١٠الملكية مرة كل 
 

 . يتم دفع اإليجار السنوي مقدما
 

 الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٤-١٩-١٠
 

 وفق نظام التحكيميخضع عقد إيجار األرض لقوانين المملكة العربية السعودية، وتتم إحالة أية منازعات للتحكيم، 
   . في المملكة العربية السعوديةواجراءاته

 
   

  الدعم الهندسي واإلنشائيعقد ٢٠-١٠
 

  النطاق ١-٢٠-١٠
 

 دعم هندسي وإنشائي مع أرامكو، توافق أرامكو بموجبه على قيام الشركة بإنشاء التسهيالت الالزمة دعقأبرمت الشركة 
ن من شبكة االبروب) ٢(مبيعات الغاز من مصادر بيع الغاز إلى المصنع و ) ١(في ممر األنابيب التابعة ألرامكو لنقل 

رية وإشرافية معينة لمساعدة الشركة في تصميم وإنشاء توافق أرامكو على تقديم خدمات استشا.  بتروكيميا إلى المصنع
 .التسهيالت

 
 السعر ٢-٢٠-١٠

 
ألرامكو على عدد من األقساط عن تقديم الخدمات، ويخضع هذا الرقم للتغيير إذا تغيرت  تثاب غمبلتقوم الشركة بدفع 

 . تكلفة قيام أرامكو بتقديم هذه الخدمات
 

 المسئولية وااللتزام  ٣-٢٠-١٠
 



 

 ٥٨

 في كل مرة يحدث ضرر في ممتلكات أرامكو بسبب أعمال أو محدد مبلغ ن الشركة ملتزمة تجاه أرامكو بدفع تكو
 . إهمال موظفي أو مقاولي الشركة

 
 الواجب التطبيق والفصل في المنازعاتالقانون  ٤-٢٠-١٠

 
 وفق  نظام حالة أية منازعات للتحكيمتخضع اتفاقية الدعم الهندسي واإلنشائي لقوانين المملكة العربية السعودية، وتتم إ

 .   في المملكة العربية السعوديةالتحكيم واجراءاته
 



 

 ٥٩

 
 الكتتاباملخص اتفاقية التعهد بتغطية  ١١

 
 تغطيةفيما يلي أهم شروط اتفاقية .  قبل بدء فترة االكتتاب تغطية االكتتاب اتفاقية متعهدي التغطية الشركة مع ستبرم

 :     االكتتاب
 

 الكتتابالمطروحة لسهم األ االكتتاب في عهد تغطيةتبيع و ١-١١
 

 :االكتتابمتعهد تغطية بموجب شروط اتفاقية 
 

بأن أول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخصيص األسهم كتتاب في متعهد تغطية األتتعهد الشركة لكل  ) أ
 يمتعهدبل المكتتبين ل من قالمكتتبةاألسهم الغير ) ٢(أو /للمكتتبين وأسهم االكتتاب ) ١( وتخصص تصدر

  و،تغطية األكتتاب
 

 بشراء ، بتوجيه من مدير االكتتاب، سيقوم تاريخ التخصيصبأنه في يلتزم كل متعهد تغطية االكتتاب للشركة ) ب
 . من قبل الجمهورفيه المطروحة لالكتتاب التي لم يكتتب االسهم بالمائة من عدد ٢٥

 
، وفي حالة عدم تمكنهم  االسهم المطروحة لالكتتاب  مشترين لشراءباستقطا االكتتاب على ي تغطيةمتعهدلقد وافق 
 :   وفق مايليشراء األسهم المطروحة لالكتتابمتعهدي تغطية االكتتاب ب  سيقوممن ذلك،

 
 ١٦,٥٩٣,٧٥٠   بنك الخليج الدولي 

 
 ١٦,٥٩٣,٧٥٠  البنك األهلي التجاري 

 
 ١٦,٥٩٣,٧٥٠   بنك الرياض

  
 ١٦,٥٩٣,٧٥٠  ةمجموعة سامبا المالي

 
 

  االكتتابتغطيةشروط في اتفاقية  ٢-١١
 

وكأمثلة، .   اذا كان يسمح بذلكالتنازل عن شروط معينة  االكتتاب مشروطة بتحقيق أومتعهدي تغطية إن التزامات 
 طيةتغاإلدراج؛ أال تكون الشركة قد خالفت شروط اتفاقية التسجيل و على يةسوق المالالموافقة هيئة : الشروطهذه هم ال

، وأن تكون اإلقرارات والتعهدات التي قدمتها الشركة صحيحة ودقيقة وغير  العامالكتتاباالولي ل الطرحاالكتتاب أو 
 . م٢٠٠٦ يونيو ٣٠نه لم يكن هناك تأثير سلبي جوهري منذ أ؛ والتخصيصمضللة كما بتاريخ 

 
 صباحا بتاريخ ١١:٠٠كتتاب بحلول الساعة اال مديرإذا لم يتم استيفاء الشروط أو لم يتم التنازل عنها من قبل 

 .   االكتتاب منتهيةتغطية ستكون اتفاقية التخصيص
 
 

 إقرارات ٣-١١
 

 اكتتاب فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بمحتويات مستندات متعهد تغطية لكل محددة قدمت الشركة إقرارات وتعهدات 
م، وكفاية رأس ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ث أي تغيير جوهري منذ  ، والبيانات المالية، وعدم حدوالطرح االولي لالكتتاب العام



 

 ٦٠

االلتزام باالنظمة إجراءات قضائية، و/المال العامل، والمديونية، ورأسمال األسهم، وعدم اإلعسار، وعدم وجود دعاوى
 . والمتطلبات البيئية

 
 

 التعويض  ٤-١١
 

 قد يتعرضون لها أو قد يتكبدونها فيما االكتتاب عن جميع المطالبات التيتغطية ي متعهد وافقت الشركة على تعويض 
 :يتعلق بما يلي

 
أية إفادات غير صحيحة أو أية إفادات يزعم أنها غير صحيحة فيما يتعلق بوقائع جوهرية مشمولة في، أو  ) أ

 .اإلخفاق في تقديم إفادة بوقائع جوهرية ينبغي تقديمها في أي من مستندات االكتتاب
 

 . االكتتابتغطيةأداء التزاماتهم بموجب اتفاقية  ) ب
 

 .اإلدراج التسجيل والكتتاب أو الموافقة علىباأي تصرف أو إغفال من قبل الشركة فيما يتعلق  ) ت
 

 االكتتاب أو أية اتفاقية أخرى أبرمتها الشركة فيما تغطيةأية مخالفة فعلية أو مزعومة من قبل الشركة التفاقية  ) ث
 .جاإلدراالتسجيل والكتتاب أو الموافقة على ايتعلق ب

 
 .أية مخالفة إلقرار أو تعهد ) ج

 
 أو أي ترويج مالي أو أي تسويق أو االكتتابنشر أو توزيع أو إصدار أو الموافقة على أي من مستندات  ) ح

 مستندات أو مواد أخرى في أية جهة اختصاص خارج المملكة العربية السعودية؛ 
 

 القوانين واألنظمة ذات الصلة؛ و أي إخفاق للشركة أو لموظفيها أو مستشاريها في االلتزام بجميع  ) خ
 

 .أو االحتفاظ بأسهم االكتتاب في سوق األوراق الماليةاالسهم المطروحة لالكتتاب بيع  ) د
 

أو الخسارة قد نشأت /ال يسري التعويض على الحاالت التي تقرر فيها محكمة أو لجنة ذات اختصاص بأن المطالبة و
 : نتيجة لما يلي

 
  االكتتاب؛ أو متعهدل المتعمد من قبل اإلهمال الجسيم أو اإلخال ) أ

 
 . ليةسوق الماال االكتتاب اللتزاماته للشركة بموجب النظام الرقابي المعمول به من قبل هيئة متعهدمخالفة  ) ب

 
مخالفة الشركة ) ١(أو الخسارة  ناتجة عن /فيما عدا، في أي  من الحالتين، للمدى الذي تكون فيه هذه المطالبة و

جميع المتطلبات القانونية بإخفاق الشركة في االلتزام ) ٢( االكتتاب أو أي تعهد أو تغطيةبموجب اتفاقية اللتزاماتها 
 . الكتتابباوالرقابية المعمول بها فيما يتعلق 

 
 

 اإلنهاء   ٥-١١
 

أن أي من  االكتتاب بمديركان برأي إذا  ، إدراج األسهم صباحا بتاريخ ١١:٠٠أو قبل الساعة  فييمكن انهاء االتفاقية 
 : مما يلي قد حدث

 
 .بأن أحد الشروط لن يتم الوفاء به ) أ



 

 ٦١

 
 أحد التعهدات غير صحيح أو العتبار ؤديت أو قد ؤديت أو ستادف يكون قد و أو ظرقائعوجود و ) ب

 .غير دقيق أو مضلل في أي وقت من األوقات
 

  .ض نشوء مطالبة تعويالىؤدي تؤدي أو قد ت أو ستاديكون قد وقائع أو ظروف وجود  ) ت
 

 ،االكتتابطرح  االكتتاب أو تغطية بالتزاماتها بموجب اتفاقية الوفاءأن تكون الشركة قد أخفقت في  ) ث
 أو 

 
 . العامكتتابطرح االسهم لال بالتزاماته بموجب لوفاءإخفاق أي عضو مجلس إدارة في ا ) ج

 
 .تتاب االكتغطية  بعد التشاور مع الشركة، إنهاء اتفاقية ،االكتتاب لمديرعندها يجوز 

 
أو  (إدراج األسهم صباحا بتاريخ ١١:٠٠ االكتتاب في أو قبل الساعة تغطية االكتتاب أيضا أن ينهي اتفاقية لمدير يجوز

 :  حدث ما يلي إذا،)مدير االكتتابفي أي وقت يقرره 
 

 .تعليق أو تقييد جوهري للتداول في األوراق المالية بشكل عام في نظام تداول ) أ
 

فـي أسـعار التـداول أو األوراق الماليـة بـشكل عـام فـي سـوق                  ) ١(انخفاض جوهري في     ) ب
  .في مؤشر جميع األسهم لتداول) ٢(األوراق المالية أو 

 
أي اضطراب أو أزمة أو تغيير فـي األوضـاع الماليـة أو الملكيـة أو االقتـصادية أو أسـعار                      ) ت

    .تتأثر بهصرف العملة أو الرقابة في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر 
 

الضريبي مما  تغيرات أو تطورات تتعلق بأي تعديالت مرتقبة تطرأ على األنظمة والتعليمات والنظام ) ث
 يؤثر سلبا على الشركة أو األسهم أو نقل ملكيتها أو طرح االكتتاب،

 
 الطوارئ اندالع أو تصعيد أعمال العنف أو اإلرهاب في المملكة العربية السعودية أو إعالن حالة ) ج

 .في المملكة أو نشوب الحرب
 

 أو أدوات األوراق الماليةأي تغير سلبي جوهري أو انقطاع مفاجئ أو أي حالة أخرى في سوق  ) ح
أي تغير ) وليس محصورا على (األسهم أو أي سوق مالي آخر في المملكة بما في ذلك الدين أو
 األسهم جوهري في مؤشر تداول سلبي

 
  

 اإلدراج أو يجعله  التسجيلأو/ب وحده، قد يؤثر في أو االستمرار في طرح االكتتاب و االكتتامديروالذي، في رأي 
 .  رغوب فيهغير عملي أو غير م

 
 في حال إصدار إشعار بخصوص األسهم في المملكة  االكتتابتغطية االكتتاب أيضا أن ينهي اتفاقية لمديريجوز 

 أو أي وقت إدراج األسهم صباحا من تاريخ ١١يا قبل الساعة معروفة دول العربية السعودية من قبل أي منظمة تقييم
 :االكتتاب مثل مديرآخر يحدده 

 
 .تخفيض مستوى تصنيف تلك األسهم ) أ
 .التصنيف أو دراسة احتمال القيام بمثل ذلك اإلجراء اعتزام تخفيض مستوى ) ب
 .يفاعتزام دراسة إعادة التصنيف دون التصريح بأنها تقوم بذلك لرفع مستوى التصن ) ت

 
االستمرار في عملية  من شأنها أن تشكك في نجاح طرح االكتتاب أو أن تجعل االكتتاب مديروالتي في وجهة نظر 
 . غير عملي أو مجديصداراالكتتاب المنصوص عليها في نشرة اال االكتتاب وبيع أسهم



 

 ٦٢

ستتم إعادة مبالغ في هذه الحالة  طرح اكتتاب األسهم ومن الممكن أن يلغى إنهاء اتفاقية تغطية االكتتاب، وفي حال
 .     إليهم ومتعهدي تغطية االكتتابالمكتتبيناالكتتاب التي تم استالمها من 

  اكتتاب واحد أو أكثر متعهداإلخالل من قبل  ٦-١١
 

في الحصول على )  االكتتابلمديرلرأي المعقول ل  يحتمل اخفاقه وفقاًأو( اكتتاب واحد أو أكثر متعهدفي حالة إخفاق 
ترين ألسهم االكتتاب أو، في حالة إخفاقه ذاته في شراء أسهم االكتتاب التي يكون ملزما أو يكونون ملزمين بشرائها مش
 االكتتاب غير المخلين، أو متعهدي تغطيةالقيام بعمل ترتيبات ل االكتتاب لمدير ، يجوز")األسهم المخل بها"مجتمعة (

 . األسهم المخل بها أو في حالة عدم التمكن من ذلك، شراء جميع اكتتاب آخر، للحصول على مشترين، متعهدألي 
 

 :  ساعة، عندئذ٤٨ االكتتاب الترتيبات المذكورة أعاله خالل لمديرفي حالة عدم إتمام 
 

 متعهدوا تغطيةالكتتاب، يلزم المطروحة لإذا لم يتجاوز عدد األسهم المخل بها عشرة في المائة من أسهم  ) أ
ن بالحصول على مشترين، أو في حالة عدم التمكن من ذلك، شراء كامل مبلغ األسهم االكتتاب غير المخلي

  أو ،بالنسبة والتناسب فيما بينهم بناء على عدد أسهم االكتتاب التي وافق كل منهم على شرائها
 

 طيةتغ االكتتاب، ستنتهي اتفاقية طرحإذا كان عدد األسهم المخل بها يتجاوز العشرة في المائة من أسهم  ) ب
 متعهدفيما عدا (االكتتاب بدون أي التزام على أي من ضامني االكتتاب غير المخلين أو أي طرف آخر 

 ).االكتتاب المخل
 

 الرسوم ٧-١١
 

، التي تمت تغطيتها من قبل كل متعهدعدد األسهم   تناسباً مع االكتتابمتعهدي تغطيةوافقت الشركة على دفع رسوم ل
     .الكتتابباالسهم المطروحة ل االكتتاب فيما يتعلق متعهدي تغطيةف وتكاليف وافقت الشركة على دفع مصاريكما 

 
 



 

 ٦٣

 شروط وتعليمات االكتتاب ١٢
 

يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل إستكمال تعبئة طلب االكتتاب، حيث يعتبـر                  
ثابة إقرار بالقبول والموافقة علـى شـروط وتعليمـات االكتتـاب            التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه للبنك المستلم بم       

 .المذكورة
 

 االكتتاب في أسهم الطرح    ١-١٢
 

إن نموذج طلب االكتتاب الموقع الذي يسلم إلى أي من البنوك المستلمة يعتبر عقداً ملزماً قانوناً بين الـشركة ومقـدم                     
 . الطلب

يقتصر االكتتاب على األشخاص . لي أسهم الشركة لالكتتابمن اجما%) ٤٦،٩٥( سيتم بموجب هذا االكتتاب طرح 
من زوج غير سعودي أن تكتتب  قصر للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالدويجوز . السعوديين الطبيعيين

ا لألوالد ما يثبت أمومته) ٢(مطلقة أو أرملة و ) ١(أن تقدم ما يثبت أنها بأسمائهم لصالحها في أسهم الشركة على 
 .القصر

 

 وال يقبل االكتتاب باسم األشخاص اإلعتباريين مثل الشركات أو البنوك أو الصناديق اإلستثمارية أو المؤسسات 
كما يمكن . وستتوفر استمارات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والبنوك المستلمة الفردية،

 المصرفي أو الصراف اآللي لدى أي من البنوك المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه االكتتاب عبر اإلنترنت أو الهاتف
 : التي طرحت مؤخراً وذلك بشرطين أساسييناالكتتابات في إحدى االكتتابالخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم 

 .وجود حساب مصرفي يتيح تلك الخدمات لدى البنك المستلم .١
 نات المكتتب مثل حذف أو إضافة أي فرد من أفراد األسرةعدم وجود أي تعديل بالنسبة لبيا .٢

 
ويمكن للمستثمرين المحتملين الحصول على نسخة من هذه النشرة ونشرة اإلصدار المختصرة ونموذج طلب االكتتـاب                

 : من البنوك المستلمة التالية
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 ٦٤

لمة في استالم نماذج طلب االكتتاب في فروعها في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بـدءا مـن                  ستبدأ البنوك المست  
عند توقيع وتـسليم    . )م٤/١٢/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ١٣/١١/١٤٢٧وحتى  ) م٢٥/١١/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ٤/١١/١٤٢٧

لب االكتتاب المستوفى إلى مقـدم      نموذج طلب االكتتاب، سيقوم البنك المستلم بختم النموذج وتقديم نسخة من نموذج ط            
وفي حالة كون المعلومات المقدمة في نموذج طلب االكتتاب غير كاملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها مـن                    . الطلب

 . قبل البنك المستلم، يعتبر نموذج االستالم الغياً
 

ي نموذج طلب االكتتاب مضروبا في      يجب على كل متقدم بطلب االكتتاب تحديد عدد األسهم التي يتقدم لالكتتاب فيها ف             
خمسين سهم ولكل فرد الحق في االكتتاب بهذا القـدر ومـضاعفاته   ) ٥٠(الحد األدنى لالكتتاب . سعر عرض االكتتاب  

 .للمكتتب الواحد) ٢٥,٠٠٠(على أن ال يزيد االكتتاب عن خمسة وعشرين الف سهم 
 

 :  فترة الطرح مصحوبا بما يلييجب على كل متقدم بطلب تقديم نموذج طلب االكتتاب خالل
 

 .أو دفتر العائلة ونسخة منها الفراد االسرة/أصل بطاقة االحوال للمكتتب الفرد و •
 .المبلغ المالي االجمالي لقيمة عدد األسهم المتقدم بطلبها مضروبا في سعر عرض االكتتاب •
 أو صك الوصاية أو صك اإلعالة الشرعية أصل وصورة صك الوكالة الشرعية •
 )لأليتام(ل وصورة صك الوالية أص •
 )لمرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي القصر لبناءألل(أصل وصورة صك الطالق  •
 )السعودية األرملة من زوج غير سعوديلمرأة  القصر لبناءألل(أصل وصورة شهادة الوفاة  •
     )ألرملة من زوج غير سعوديالسعودية المطلقة أو المرأة  القصر لبناءألل(أصل وصورة شهادة الميالد  •

 
، يجب ذكر اسم الـشخص الـذي قـام          )اآلباء واألبناء فقط  (في حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب           
وفي حالة تقديم الطلب بالوكالة عن المكتتبـين، يجـب أن           . بالتوقيع نيابة عن المتقدم بالطلب في نموذج طلب االكتتاب        

يوقع على طلب االكتتاب وأن يرفق مع الطلب أصل ونسخة من التوكيل ساري المفعول الذي يثبت                يكتب الوكيل أسمه و   
 من كتابـة العـدل لالشـخاص        يجب أن تكون الوكالة صادرة    . تفويض هذا الشخص بالتوقيع نيابة عن المتقدم بالطلب       

عربية السعودية، يجب توثيق التوكيل من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولالشخاص المقيمين خارج المملكة ال       
ستقوم البنوك المستلمة من التحقق جميع النسخ مقابل األصـول          . خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية       

 . وستعيد األصول إلى المتقدم بالطلب أو إلى أي شخص يوقع بموجب توكيل
 

أفراد االسرة المشمولين في دفتر العائلة بعدد متساوٍ من األسهم وفـي  يستخدم طلب اكتتاب واحد في حالة اكتتاب جميع       
 . حالة االكتتاب في اعداد مختلفة من األسهم يجب تعبئة طلب منفصل لكل فرد من افراد األسرة

 
المكتتب الرئيس هو الشخص الذي ستضاف األسهم المخصصة في حسابه في نظام تداول ويعاد اليـه كافـة                   •

بعد التخصيص ويحصل على كامل اربـاح األسـهم الموزعـة عـن األسـهم              ) إن وجدت  (االموال الفائضة 
 . المخصصة له وللمكتتبين التابعين

 
 : يجب استخدام نماذج اكتتاب منفصلة إذا

 
كانت أسهم االكتتاب سوف يتم تسجيلها بإسم اخر غير اسم المكتتب الرئيس، أو اذا كان المكتتب التابع يطلب                   •

 .ة تختلف عن األسهم المخصصة للمكتتب الرئيساالكتتاب في كمي
 
إذا تم قبول نموذج طلب اكتتابها، سيتم تخصيص أسهم         . رغبت زوجة المتقدم بالطلب في التقدم ألسهم باسمها        •

 .  اكتتاب لها وسيتم إلغاء أي نموذج طلب اكتتاب يتقدم به زوجها نيابة عنها
 

ي األسهم المحدده في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها بمبلـغ            يوافق كل متقدم بطلب لالكتتاب على االكتتاب ف       
ويعتبر كل مكتتب قد تملك عدد      .  رياالت للسهم  ١٠يعادل عدد األسهم المتقدم بطلبها مضروبا في سعر االكتتاب البالغ           

 : األسهم المخصص له عند تحقق الشروط التالية
 

 .من قبل المتقدم بطلب االكتتابتسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي بنك مستلم  •



 

 ٦٥

 تسديد كامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى أي بنك مستلم من قبل المتقدم بطلب االكتتاب، و •
 .تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم المخصصة للمكتتب •

 
حسابها فـي   /ن طريق التفويض بخصمها من حسابه     يجب دفع كامل قيمة األسهم المكتتب بها إلى فرع أي بنك مستلم ع            

البنك المستلم الذي يتم تقديم نموذج طلب االكتتاب إليه أو من خالل االنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللـي                    
. بقةلدى البنوك المستلمة التي تتبع إحدى او كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم االكتتاب في احد االكتتابات السا                  

واذا لم يكن للمتقدم بالطلب حساب في البنك المستلم ،يجب على المتقدم بالطلب فتح حساب في البنك المـستلم لتقـديم                     
 . طلبه

 
يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كليا أو جزئيا إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وأحكـام                     

 .  على أي عدد من األسهم سيتم تخصيصها لهويقر المتقدم بالطلب بموافقته. االكتتاب
 

 التخصيص ورد الفائض ٢-١٢
 

سيتم تخصيص حد   . سيتم تخصيص أسهم الطرح إلى المتقدمين بالطلبات بعد ما يقارب ستة أيام من نهاية مدة االكتتاب               
لطلبات بالنسبة   سهماً لكل متقدم بطلب، وسيتم تخصيص المتبقي من أسهم الطرح للمتقدمين با            ٥٠أدنى من األسهم بعدد     

 ٥٠وهـو   (ال تضمن الشركة تخصيص الحد األدنى من التخصيص         . والتناسب حسب عدد األسهم التي تم التقدم بطلبها       
وفي هذه الحالة، سيتم تخصيص أسهم الطرح بالتساوي على جميـع           ). ١,٣٢٧,٥٠٠(إذا تجاوز عدد المكتتبين     ) سهماً

  .المتقدمين بالطلبات
 

 عن تخصيص أسهم الطرح إلى كل متقدم بطلب، وإعادة األموال الفائضة للمتقدم بطلب اكتتـاب                يتوقع أن يتم اإلعالن   
ويتم رد فائض االكتتاب بدون اقتطاع أي رسـوم أو     ) م٩/١٢/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ١٨/١١/١٤٢٧في موعد ال يتجاوز     

الشركة بنشر إعالن فـي الـصحف   وستقوم . احتجاز أي مبالغ وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى البنوك المستلمة      
المحلية في المملكة العربية السعودية، تبلغ المتقدمين بالطلبات بالمذكور أعاله وتطلب من البنوك المستلمة بدء عمليـة                 

 ). إن وجدت(إعادة المبالغ الفائضة 
 

 فيها بالعدد النهـائي لألسـهم       إشعار إلى المتقدمين بالطلبات لديهم تبلغهم     /ستقوم البنوك المستلمة بإرسال خطابات تأكيد     
المخصصة لهم وأية مبالغ سيتم ردها لهم من فائض االكتتاب، إن وجدت، يتوجب إعادتها لهم وستقوم البنوك المستلمة                  
أيضا بإعادة أية أموال لم يتم تخصيص أسهم عرض مقابلها للمتقدم بالطلب المعني، كمـا هـو وارد فـي خطابـات                      

 المتقدمين بالطلبات مراجعة فرع البنك المستلم الذي قاموا بتقديم نموذج طلب االكتتـاب              يجب على . اإلشعارات/التأكيد
 .إليه في حالة االستفسار عن أية معلومات أخرى

  

 إقرارات ٣-١٢
 

 : باستيفاء وتوقيع نموذج طلب االكتتاب، يقر المتقدم بالطلب بما يلي
 

 .ذج طلب االكتتابيوافق على االكتتاب في أسهم الطرح بالعدد المحدد في نمو •
 .يقر بأنه قد إطلع على نشرة االصدار وعلى كافة محتوياتها وفهم مضمونها •
يوافق على النظام االساسي للشركة وعلى جميع تعليمات وشروط االكتتاب الواردة في نشرة االصدار ونموذج              •

 .طلب االكتتاب، وبناء على ذلك تم اكتتابه في األسهم المذكورة
قاضاة الشركة عن األضرار التي تلحق به بسبب معلومات غير صحيحة أو غيـر كاملـة                يحتفظ بحقه في م    •

وردت في نشرة االصدار، أو بسبب إغفال معلومات جوهرية يفترض أن تكون جزءا من نـشرة االصـدار                  
 .وتؤثر على قرار اإلستثمار للمتقدم بطلب االكتتاب

 .لين في نموذج طلب االكتتاب سابقا في أسهم الشركةيقر بأنه لم يكتتب هو أو أي من أفراد عائلته المشمو •
 .يقبل بأن يكون للشركة حق ترفض جميع طلباته •



 

 ٦٦

 .يقبل عدد األسهم التي يتم تخصيصها له  •
 .  يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب االكتتاب بعد تسليمه للبنك المستلم •

 

 أحكام متفرقة ٤-١٢
 

امه وتعهداته ملزما وتعود فائدته ألطراف االكتتاب وخلفائهم المعنيين، يكون نموذج طلب االكتتاب وجميع شروطه وأحك      
والمتنازل لهم المسموح لهم، ومنفذي وصاياهم، ومصفي تركتهم وورثتهم، بشرط أال يتم التنازل، فيما عدا ما هو وارد                  

من قبل أي من األطراف     في هذه النشرة، عن نموذج طلب االكتتاب أو أية حقوق أو مصالح أو التزامات تنشأ بموجبه                 
 . في االكتتاب، أو تفويض الغير بها، بدون الموفقة الخطية المسبقة من قبل الطرف األخر

 
وفي حالة االختالف بين النصين اإلنجليزي والعربي، يعتد        . تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية       

 .    بالنص العربي للنشرة
 

 ) تداول(ية سوق األسهم السعود ٥-١٢
 

م تـم   ١٩٩٩في عـام    . م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني       ٢٠٠١تم تأسيس نظام تداول في عام       
بلغت القيمة السوقية لألسهم المتدولة عبر نظام تداول . إطالق نظام تداول إلكتروني بالكامل للتداول في األسهم السعودية      

" تداول" المدرجة في السوق     وقد بلغ عدد الشركات   . م٢٠٠٦ نوفمبر   ١سعودي كما في     مليار ريال    ١,٤٤٠يزيد عن   ما  
 . شركة٨٤حتى تاريخ هذه النشرة 

 
 يجري التداول في كل يوم عمل     .  بتنفيذ الصفقة وانتهاء بالتسوية    ءويغطي نظام تداول عملية التداول بشكل متكامل ابتدا       

بعد إقفال التداول في سوق األوراق الماليـة،          . والنصف عصرا  الثالثة صباحا حتى الساعة   ةالحادية عشر  الساعة   بين
وال يكون النظام متاحا بـين      (تسجيل أوامر البيع أو الشراء أو تعديلها أو حذفها حتى الساعة الثامنة مساء              /يمكن إدخال 

يدة ابتداء من الـساعة الثامنـة       يمكن عمل قيود واستفسارات جد    ). الساعة الثامنة مساء والثامنة صباحا من اليوم التالي       
 إجراءات االفتتـاح وتحديـد      يقوم النظام ببدء  )  صباحا ةالحادية عشر التي تبدأ الساعة    (لجلسة االفتتاح األولى    . صباحا

وتتغير هذه االوقات خالل شهر رمضان مـن        . أسعار االفتتاح وتحديد األوامر التي يجب تنفيذها حسب قواعد المطابقة         
 .   قبل ادارة تداول

 
وبشكل عـام، يـتم     . يتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر      . يتم تنفيذ العمليات من خالل مطابقة اآللية لألوامر       

أوامر يـتم فيهـا     (أوال، وبعد ذلك يتم تنفيذ األوامر النطاقية        ) األوامر التي يتم تقديمها بأفضل سعر     (تنفيذ أوامر السوق    
 . حال ادخال عدة اوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لوقت االدخال، وفي)تحديد حد معين للسعر

 
ويقوم نظام تداول بتوزيع معلومات شاملة من خالل عدد من القنوات، بما في ذلك، بشكل خاص، موقع تـداول علـى                     

باشرة لـشركات   معلومات حية وم  ) لينك(، حيث يوفر خط معلومات تداول       )لينك(شبكة اإلنترنت وخط معلومات تداول      
 .أي أن نقل ملكية السهم يتم مباشرة بعد إتمام الصفقة. تزويد المعلومات مثل رويترز

. ويطلب من الشركة ومن المصدرين التبليغ عن أية إعالنات جوهرية من خالل تداول لنشرها من ثم إلـى الجمهـور                   
 .داول وكفاية عمليات السوقويقع على عاتق ادارة تداول مسؤلية مراقبة السوق لهدف ضمان عدالة الت

 

 تداول أسهم الشركة ٦-١٢
 

ستقوم هيئة السوق المالية باإلعالن عن تاريخ       . من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي ألسهمها          
 مبدئية  وتعتبر التواريخ واألوقات الواردة في هذه النشرة هي تواريخ وأوقات         . بدء التداول في تداول متى ما تقرر ذلك       

 . فقط، ويجوز تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية 
 



 

 ٦٧

 ال يمكن تداول األسهم المعروضة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم وقيدها في حسابات المتقدمين بطلب االكتتاب لدى 
 منعا باتا التداول في أسهم يمنع". تداول"تداول وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية 

المعروضة قبل إدراجها في السوق، وأي متقدم بطلب اكتتاب يقوم بمثل هذا النشاط يتحمل وحده المسؤولية عن ذلك، 
    .وال تترتب على الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه الحالة



 

 ٦٨

 المستندات المتوفرة لالطالع عليها ١٣
 

 عليها بمقر اإلدارة العامة للشركة بمكتب الشركة، مبنى سامك بطريق الخليج المستندات التالية متوفرة لالطالع
كورنيش الدمام، في المملكة العربية السعودية خالل فترة االكتتاب من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً طوال أيام 

 . األسبوع باستثناء يومي الخميس والجمعة والعطالت الرسمية
 
 عقد تأسيس الشركة •
 
 لنظام األساسي للشركةا •
 
 الترخيص الصناعي •
 
  على طرح األسهم لالكتتاب العامموافقة هيئة السوق المالية •
 
 م٢٠٠٦ يونيو ٣٠الحسابات الموحدة المعتمدة من مراجعي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في  •
 
 أكتوبر ١الموافق (هـ ١٤٢٦  شعبان٢٧بتاريخ  ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٤قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم  •

 بالترخيص بتأسيس الشركة) م٢٠٠٥
 
 تحليل شركة نيكسنت للسوق والقطاع •
 
 السجل التجاري للشركة •
 



 

 ٦٩

 تعريفات واختصارات ١٤
 

 التعريف
 

 المصطلح
 

 إدارة الشركة
 

 اإلدارة

 ) أرامكو(شركة الزيت العربية السعودية 
 

 أرامكو 

 األسهم المطروحة لالكتتاب من رأس المال المصدر% ٤٦,٩٥ سهم جديد وتمثل بمجملها ٦٦,٣٧٥,٠٠٠
 

أعضاء مجلس إدارة الشركة المعيينين في نظامها األساسي كما هي واردة بياناتهم 
 )د(في صفحة 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 الشركة العربية للبتروكيماويات
 

 بتروكيميا
 

 نوك المستلمةالب :  البنوك المستلمة لطلبات االكتتاب التي تتألف من
 

نظام التداول اآللي في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق األوراق المالية 
 السعودية

 

 تداول

 مليون ريال سعودي الذي سيتم توفيره ١,٣٦٩تسهيالت القرض التجاري بمبلغ 
 للشركة من قبل المقرضين التجاريين بموجب عقد تسهيالت القرض التجاري

   

  التجاري تسهيالت القرض
 

  سهم من أسهم الطرح٥٠
 

 الحد األدنى لطلب االكتتاب

 سهماً من أسهم الطرح ٢٥,٠٠٠
 

 الحد األقصى لطلب االكتتاب

  سهماً حضور إجتماعات الجمعية العمومية٢٠يحق لكل مساهم يمتلك 
 

 إجتماع الجمعية العمومية
 

 العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية
 

 كيدوالر أمري
 

 ريال سعودي العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية
 

 سابك الشركة السعودية للصناعات األساسية
 

  رياالت سعودية١٠
 

 سعر الطرح

  رياالت سعودية ١٠سهم عادي في رأس مال الشركة بقيمة 
 

 سهم

 سوق األوراق المالية السعودية
 

 سوق األوراق المالية

 ٢٧تاريخ  مساهمة تأسست بشركة سعوديةالمتقدمة وهي شركة البولي بروبلين 
 )م٢٠٠٥ أكتوبر ١ الموافق(هـ ١٤٢٦شعبان 

 

 الشركة
 

 شركة البولي بروبلين الوطنية المحدودة
 

 شركة البولي بروبلين الوطنية
  

 الصندوق صندوق التنمية الصناعية السعودي 
  



 

 ٧٠

 صندوق البنك اإلسالمي للتنمية . بي.صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية األساسية إل
 

 سهم وفقا للشروط الواردة في هذه ٦٦,٣٧٥,٠٠٠عرض االكتتاب العام األول لعدد 
 النشرة

 

 الطرح

 عضو في مجلس ادارة الشركة
  

 عضو مجلس إدارة

  مليون١,٣٦٩(  مليون دوالر أمريكي٣٦٥ غبمبلعقد تسهيالت القرض التجاري 
  يبرم بين الشركة والمقرضين التجاريينالمتوقع أن) ريال سعودي

 

 عقد تسهيالت القرض التجاري 
 

وعقد الضمان مع شركة سامسونج إنجينيرينج وعقد  عقد الهندسة والتوريدات
 اإلنشاء مع شركة سامسونج السعودية 

 

 عقد الهندسة والتوريدات واإلنشاء
 
 

 العقود الرئيسية )لخص العقود الرئيسيةم (١٠ والمفصلة في القسم ٩-٨القسم العقود المذكورة في 
 

 عقود تسويق البوليمر بين الشركة وكل مسوق للمنتج
  

 عقود تسويق المنتج

 شركة لوموس علي رضا المحدودة
 

 علي رضا
 

 الشركة الوطنية للغازات الصناعية
 

 غاز
 

نتهي مع وهذه الفترة ت. الفترة التي يحظر على المساهمين الحاليين بيع أسهمهم فيها
بدء النشاط التجاري للمشروع أو مرور ثالث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، 

 .أيهما يأتي الحقاً
 

 فترة الحظر
  

 هـ ١٣/١١/١٤٢٧إلى يوم ) م٢٥/١١/٢٠٠٦الموافق ( هـ ٤/١١/١٤٢٧من يوم 
 )م٤/١٢/٢٠٠٦الموافق (
 

 فترة االكتتاب
 

 قرض بنك الخليج الدولي ي مليون دوالر أمريك٣١قصير األجل بمبلغ  قرض
 

 قرض بنك الجزيرة على أساس المرابحة مليون ريال سعودي ٢٤٣,٧٥قصير األجل بمبلغ  قرض
 

قواعد التسجيل اإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي اعتمدت بالقرار رقم 
  وتعديالتها من وقت آلخر٢٠٠٤ أكتوبر ٤ بتاريخ ٢٠٠٤-١١-٣
 

 إلدراجقواعد التسجيل وا

كل من بنك الخليج الدولي، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية والبنك األهلي 
 التجاري 

 

  التغطيةيمتعهد
 

 أي مواطن سعودي يتقدم بطلب اكتتاب في أسهم العرض بموجب شروط الطرح
 

 المكتتب أو المكتتبين

 المجلس مجلس ادارة الشركة
 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

 جلس التعاون الخليجيم

 مدير االكتتاب مجموعة سامبا المالية 
 

 شركة الكهرباء والماء في الجبيل وينبع
 

 مرافق 
 



 

 ٧١

 مزودو التكنولوجيا شركة لوموس وشركة إن تي إتش وشركة سابك
 

 مالك أو حامل أسهم
 

 المساهم

 )ك(المساهمون كما بتاريخ هذه النشرة، وكما هي واردة بياناتهم في صفحة 
 

 نوالمؤسسالمساهمون 

 المستشار المالي ب.م.بنك الخليج الدولي ش
 

من ) هـ(بنك الخليج الدولي ومستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة 
 هذه النشرة

 

 المستشارين
 

 مشترو المنتجات شركة فينمار، وشركة ميتسوبيشي وشركة دومو
 

 بروبلين في الجبيل وتشغيلهإنشاء مجمع متكامل للبروبلين والبولي 
 

 المشروع
 

 المصنع المتكامل ويشمل مصنع إزالة الهيدروجين ومصنع البولي بروبلين 
 

 المصنع

  مجموعة من المقرضين السعوديين والخليجيين
 

 المقرضون التجاريون

 المملكة العربية السعودية
 

 المملكة 
 

 المنتجات التي تنتجها الشركة
 

 تجالمنتجات أو المن

 منظمة التجارة منظمة التجارة الدولية
 

 النشرة  هذه النشره
 

النموذج المرفق بنشرة االصدار هذه والذي يجب استخدامه للتقدم بطلب اكتتاب في 
 أسهم الطرح

 

 نموذج طلب اكتتاب

هيئة السوق المالية بالمملكـة العربيـة السعوديـة، ويشمل ذلك حيث يقتضي 
لجنة فرعية أو موظف أو ممثل يتم تفويضه بأي من مهام السياق، أية لجنة أو 

 .الهيئة
  

 الهيئة 

 الهيئة الملكية الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 

 هيئة المواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس 
 
 

، التي تكون فيها البنوك )ما عدا يومي الخميس والجمعة واإلجازات العامة(أي يوم 
 مستلمة مفتوحة للعملال
 

 يوم العمل



 

 ٧٢

 المصطلحات األجنبية ١٥
 

 
 التعريف

 
 المصطلح

 
 NTHإن تي إتش  شركة نوفولن تكنولوجي هولدينجز سي في

 
 إيه بي بي لوموس جلوبال انترناشيونال كوربوريشن

 
  ABB Globalإيه بي بي جلوبال

 
 المنتجات ومقدم دومو إن في أو شركة دومو العامة المحدودة، وهي أحد مسوقي

 )دومو بي في(لخدمات التشغيل والصيانة من خالل شركة شقيقة 
 

 DOMOدومو 
 

 Sud Chemieسود كيمي  . شركة سود كيمي إنك
 

شركة سامسونج إنجينيرينج كومباني ليمتد وشركة سامسونج العربية السعودية 
 المحدودة وشركاتهم التابعة

  

 Samsungسامسونج 
 

 سامسونج إنجينيرينج يرينج كومباني ليمتدسامسونج إنجين
 Samsung Engineering  

 
 سامسونج السعودية شركة سامسونج العربية السعودية المحدودة 

 Samsung Saudi Arabia  
 

 Vinmarفينمار  شركة فينمارانترناشيونال ليمتد، وهي أحد مسوقي المنتجات 
 

 CATOFINكاتوفين  بانتقنية كاتوفين إلزالة الهيدروجين من البرو
 

 إيه بي بي لوموس جلوبال إنك
 

 Lummusلوموس 
 

 فينمارانترناشيونال هولدينجز ليمتد، وفينمارإنك وشركاتهم التابعة
 

 Vinmar Groupمجموعة فينمار 
 

 شركة ميتوبيشي كوربوريشن، وهي أحد مسوقي المنتجات
 

 Mitsubishiميتسوبيشي 
 

 Naphthaالنافثا  تم حالياً تسعير البروبان باالستناد لسعرها المعلنمواد الخام البديلة والتي ي
 

 NOVOLENنوفولن   إلنتاج البولي بروبليننوفولنتقنية 
 

 شركة نيكسانت ليمتد
 

 Nexantنيكسانت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٧٣

 وتقرير مراجعي الحسابات لقوائم الماليةا: ١الملحق 

 

 
 



 

 ٧٤

  البولي بروبلين المتقدمةشركة

 ) في مرحلة التطوير-اهمة سعودية شركة مس( 
 

 قائمة المركز المالي

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠كما في 

 
)بالرياالت السعودية (    ايضاح

 الموجودات  
 موجودات متداولة  
 ما في حكمهنقد و ٣ ١٣,٠٣٦,٦٦٢ 
 مدفوعات مقدما وذمم مدينة اخرى وتأمينات ٤ ٢٥٥,٩٦١ 
 لمتداولةمجموع الموجودات ا  ١٣,٢٩٢,٦٢٣ 
   
 متداولةغير موجودات   
 ممتلكات ومعدات ٦ ٦٥٩,١٩٧ 
 مشروع قيد االنشاء ٥ ٨٦٦,٨٥٦,٩٦١ 
 موجودات غير ملموسة ٧ ٢٨,٠٧٣,٠٠٠ 
     المتداولة غيرمجموع الموجودات  ٨٩٥,٥٨٩,١٥٨ 
    مجموع الموجودات   ٩٠٨,٨٨١,٧٨١ 
 مساهمينالمطلوبات وحقوق ال  
 مطلوبات متداولة  
 قرض قصير االجل ٨ ١١٦,٢٥٠,٠٠٠ 
 مطلوبات اخرىذمم دائنة و ٩ ٤٠,٦٨٧,١٠٧ 
  والمطلوبات المتداولةطلوباتمجموع الم  ١٥٦,٩٣٧,١٠٧ 
 متداولةغير مطلوبات   
 تعويض نهاية الخدمة  ٨,٨٧٥ 
 مساهمينحقوق ال  
  المدفوعرأس المال ١ ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ 
 سلف من المساهمين ١٤ ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ 
 احتياطي نظامي ١٦ ٢٠٠,٤٠٢ 
 ارباح مستبقاه  ١,٧٣٥,٣٩٧ 
    مساهمينمجموع حقوق ال  ٧٥١,٩٣٥,٧٩٩ 
 مساهمينمجموع المطلوبات وحقوق ال  ٩٠٨,٨٨١,٧٨١ 

 

 

 

 االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل 

- ٢ - 



 

 ٧٥

 لي بروبلين المتقدمة البوشركة

 ) في مرحلة التطوير -شركة مساهمة سعودية  ( 
 

 عمليات ما قبل التشغيلقائمة 

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الى  ) ٢٠٠٥ اكتوبر ١( للفترة منذ التأسيس 

 

 

)بالرياالت السعودية (    ايضاح
   

 مصاريف ادارية وعمومية ١٢ )٩٧٠,٤٩٨(

 افيايرادات اخرى ،  الص  ٢,٩٧٤,٥٢٢ 

 صافي الربح  ٢,٠٠٤,٠٢٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل 

- ٣ - 



 

 ٧٦

  البولي بروبلين المتقدمةركةش

 ) في مرحلة التطوير -شركة مساهمة سعودية  ( 
 

 حقوق المساهمينقائمة 

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الى  ) ٢٠٠٥ اكتوبر ١( للفترة منذ التأسيس 

 

     سلف من     
احتياطي نظامي  ارباح مستبقاه  المجموع   ايضاح  رأس المال المساهمين

    )بالرياالت السعودية ( 

 رأس المال المدفوع ١  ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠  -        -       -         ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 سلف مستلمة خالل الفترة   -         ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠  -       -         ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 صافي الربح للفترة   -         -        -       ٢,٠٠٤,٠٢٤   ٢,٠٠٤,٠٢٤ 

 تحويل الى االحتياطي النظامي ١٦  -         -        ٢٠٠,٤٠٢   )٢٠٠,٤٠٢(  -     

 ضريبة الدخل ١٠  -         -        -       )٦٨,٢٢٥(  )٦٨,٢٢٥(

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠   ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠  ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٤٠٢   ١,٧٣٥,٣٩٧   ٧٥١,٩٣٥,٧٩٩ 
 

 

 

 

 

 االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل 

- ٤ - 
 



 

 ٧٧

  البولي بروبلين المتقدمةشركة

 ) في مرحلة التطوير -شركة مساهمة سعودية  ( 
 

 قائمة التدفقات النقدية

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الى  ) ٢٠٠٥كتوبر  ا١( للفترة منذ التأسيس 

 

  )بالرياالت السعودية ( 
  

  وعمليات االستثمارالتشغيل ما قبل عمليات 
   صافي الربح للفترة ٢,٠٠٤,٠٢٤ 
 :التغيرات في  
 مدفوعات مقدما وذمم مدينة اخرى وتأمينات )٢٥٥,٩٦١(
 ذمم دائنة ومطلوبات اخرى ٤٠,٦٥٩,٨٠١ 
 لكات ومعداتشراء ممت )٦٧٢,٤٤٣(
 مشروع قيد االنشاء )٨٦٦,٨٣٤,٨٤٠(
 موجودات غير ملموسة )٢٨,٠٧٣,٠٠٠(
 ضريبة دخل مدفوعة )٤٠,٩١٩(
  واالستثمارالتشغيلما قبل عمليات المستخدم في صافي النقد  )٨٥٣,٢١٣,٣٣٨(
  
 لتمويلالتدفقات النقدية من عمليات ا 
  المتحصل من اصدار رأس المال ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ 
 سلف مستلمة من المساهمين ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ 
 قرض قصير االجل ١١٦,٢٥٠,٠٠٠ 
 لتمويل عمليات امنصافي النقد  ٨٦٦,٢٥٠,٠٠٠ 
  
 صافي التغير في نقد وما في حكمه ١٣,٠٣٦,٦٦٢ 

 ، بداية الفترة ما في حكمهنقد و -     
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠،   ما في حكمهنقد و ١٣,٠٣٦,٦٦٢ 

 

 :ر نقدية معامالت غي

 مليـون ريـال     ٠,٠١ان االستهالك وتعويض نهايـة الخدمـة المحملـة على مشروع قيد االنـشاء بلغـت              

 . مليون ريال سعودي على التوالي ٠,٠١سعودي و

 

 

 

 

 

 االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل 

- ٥ - 



 

 ٧٨

  البولي بروبلين المتقدمةشركة

 ) في مرحلة التطوير -عودية  شركة مساهمة س( 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الى  ) ٢٠٠٥ اكتوبر ١( للفترة منذ التأسيس 
 

 نظيم والعملياتالت -  ١

 فـي   - هي شركة مساهمة سعودية        ")الشركة.) ("سي.بي. بي. ايه( البولي بروبلين المتقدمـة     شركةسجلت  

 اكتوبر  ١ الموافق ١٤٢٦ شعبان   ٢٧ تاريخ ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٤ رقمتحت  اري  ل التج ـ السج فيمرحلة التطوير   

 مليون سهم ،  القيمة      ١٥ مليون ريال سعودي مقسم الى       ٧٥٠يبلغ رأسـمال الشركة المصرح به      .   ٢٠٠٥

 مليون ريال سـعودي     ٣٧٥يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع      .   ريال سعودي    ٥٠االسمية لكـل سهم    

 . ريال سعودي ٥٠القيمة االسمية لكل سهم .  يون سهم  مل٧,٥مقسم الى 
 

بي اتش دي   ( ان مصنع البروبين ديهيدروجين     .  يتمثـل النشاط الرئيسي للشركـة في انتاج البولي بروبلين         

قيد االنشاء في مدينة الجبيل الصناعية ويتوقع اكتمال االنشاء في سـنة            ) بي بي   ( ومصنع البولي بروبلين    ) 

 .قع مكاتب الشركة المسجلة في مدينة الدمام ،  المملكة العربية السعودية ت .  ٢٠٠٨
 

تم اعـداد    .  ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ ولغاية   ٢٠٠٥ان الفترة المالية االولى للشركة تبدأ منذ التأسيس في اكتوبر           

االكتتـاب   الغـراض    ٢٠٠٦ يونيو   ٣٠ ولغاية   ٢٠٠٥البيانات المالية المرفقة للفترة منذ التأسيس في اكتوبر         

 .العام 
 

 هم السياسات المحاسبيةألملخص    - ٢

إن   . عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين       المحاسبية الصادرة ر  ييلمعالوفقا  المرفقة  اعدت القوائم المالية    

 :السياسات المحاسبيـة الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو اآلتي 
 

 العرف المحاسبي

 .لقوائم المالية وفقا لعرف التكلفة التاريخية تم اعداد ا
 

 مصاريف ادارية وعمومية

تتمثل المصاريف االدارية والعمومية مصاريف ال تتعلق باالنشاء والمصاريف ما قبل التشغيل للشركة وليس              

 .لها أي فوائد مستقبلية 
 

 ممتلكات ومعدات

ويجري احتساب االستهالكات عليهـا     .  ت المتراكمة   تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالكا      

  ان الحياة العملية المقدرة للممتلكات       .على اساس حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت           

  :والمعدات هي كاالتي 
  السنوات

 تحسينات على المأجور ١٠
 اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية ١٠  -  ٨
  سيارات ٤

- ٦ - 



 

 ٧٩

  البولي بروبلين المتقدمةشركة

 ) في مرحلة التطوير -شركة مساهمة سعودية  ( 
 

 )تتمه  ( ايضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الى  ) ٢٠٠٥ اكتوبر ١( للفترة منذ التأسيس 

 

 موجودات غير ملموسة

 قبل بدء العمليـات التجاريـة       تتمثل الموجودات غير الملموسة في مصاريف التأسيس والمصاريف التى تمت         

سيتم اطفاء الموجودات غير الملموسة هذه خالل فترة ال         .  والتى من المتوقع ان يكون لها فائدة في المستقبل          

 .تزيد عن سبع سنوات من بداية العمليات التجارية 

 

 تحويل العمالت األجنبية

. باسعار التحويل السائدة عند اجراء المعاملـة         اجنبية الى الريال السعودي      تبعمال التى تتم    تحول المعامالت 

 بعمالت اجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الى الريـال             النقدية القائمة  وتحول الموجودات والمطلوبات  

ان االرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات او تحويل العمـالت          . ذلك التاريخ   السعودي باألسعار السائدة في     

 .قائمة عمليات ما قبل التشغيل  مولة فيمشاالجنبية 

 

 الزكاة وضريبة الدخل

وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على      مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية         النظمةتخضع الشركة   

تحتسب الزكاة على حصة الجانب السعودي من وعاء الزكاة ،  امـا ضـريبة الـدخل                 .  أساس االستحقاق   

تقيد اية فروقات في التقديرات عـن الـربط         .  صة الجانب االجنبي من صافي الربح المعدل        فتحتسب على ح  

 .النهائي عند الموافقة عليه وعندها يتم اقفال االستدراك 
 

 تعويض نهاية الخدمة

في القوائم المالية لتعويض نهاية الخدمة الذي يستحق للموظفين وفقا لنظام العمـل والعمـال               الشركة  تستدرك  

 .عودي على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الشركة الس
 

 عقود االيجار

تصنف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالية اذا ترتب على عقد االيجار تحويل جـوهري لمنـافع ومخـاطر               

ية وتصنف عقود االيجار االخرى كعقود ايجار تشغيل      . الملكية المتعلقـة باالصل موضوع العقد الى المستأجر        

. 
 

 .تحمل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلية على اساس القسط الثابت خالل فترة عقد االيجار 

 

 

 

- ٧ - 



 

 ٨٠

  البولي بروبلين المتقدمةشركة

 ) في مرحلة التطوير -شركة مساهمة سعودية  ( 
 

 )تتمه  ( ايضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الى  ) ٢٠٠٥ اكتوبر ١( للفترة منذ التأسيس 

 

 نقد وما في حكمه   - ٣

الطلب واستثمارات يمكن تحويلها الى نقد      تحت  وودائع  وارصدة لدى البنوك    نقد  ،  النقد وما في حكمه     يتضمن  

 ،  تمثل نقد وما في حكمه في نقد وارصدة لدى البنوك             ٢٠٠٦ يونيو   ٣٠  كما في     .خالل ثالثة شهور او أقل      

. 

 

  مقدما وذمم مدينة اخرى وتأميناتمدفوعات   - ٤
 

  )بالرياالت السعودية ( 
 مصاريف مدفوعة مقدما ١٨٢,٠٩٤ 
 تأمينات ١٦,٥٧٢ 
 اخرى ٥٧,٢٩٥ 
 ٢٥٥,٩٦١  

 

 مشروع قيد االنشاء   - ٥

يتمثل مشروع قيد االنشاء بتكاليف انشاء بموجب اتفاقيات مختلفة وتعود مباشرة لتكاليف جلب االصـل الـى                 

تتمثل التكاليف العائـدة للمـشروع      .   وتجهيزه للعمل المطلوب حسبما هو مخطط له من قبل االدارة            الموقع

 .بمنافع الموظفين وتكاليف تجهيز الموقع وتكاليف التركيب وتكاليف الترخيص وتكاليف مهنية 
 

تبلغ . بل اجر رمزي    قامت الشركة باستئجار ارض من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لبناء المصنع والمباني مقا            

ان العقد قابل للتجديد لفتـرة       ) .  ٢٠٠٥ يونيو   ١٦ ( ١٤٢٦ جمادى االولى    ٩ سنة ابتداءا من     ٣٠مدة العقد   

 .مماثلة بناء على موافقة الطرفين 

 

  مشروع قيد التنفيذ
  )بالرياالت السعودية ( 
 التكلفة 
 اضافات ٨٦٦,٨٥٦,٩٦١ 
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ ٨٦٦,٨٥٦,٩٦١ 

 
 
 
 
 
 
 

- ٨ - 



 

 ٨١

  البولي بروبلين المتقدمةشركة

 ) في مرحلة التطوير -شركة مساهمة سعودية  ( 
 

 )تتمه  ( ايضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الى  ) ٢٠٠٥ اكتوبر ١( للفترة منذ التأسيس 

 

 ممتلكات ومعدات   - ٦
 

   اثاث وتركيبات اعمال رأسمالية  
  سيارات ومعدات مكتبية تحت التنفيذ  المجموع

 التكلفة )بالرياالت السعودية ( 
 اضافات ٣١٤,٤١٢   ١٤٥,٥٣٩   ٢١٢,٤٩٢   ٦٧٢,٤٤٣ 
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ ٣١٤,٤١٢   ١٤٥,٥٣٩   ٢١٢,٤٩٢   ٦٧٢,٤٤٣ 
 االستهالك       
 المحمل للفترة ١٢,١٠١   ١,١٤٥   -      ١٣,٢٤٦ 
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ ١٢,١٠١   ١,١٤٥   -      ١٣,٢٤٦ 
 صافي القيمة الدفترية       
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ ٣٠٢,٣١١   ١٤٤,٣٩٤   ٢١٢,٤٩٢   ٦٥٩,١٩٧ 

 
 موجودات غير ملموسة   - ٧

 
  تكاليف التأسيس

 التلكفة )بالرياالت السعودية ( 
 اضافات ٢٨,٠٧٣,٠٠٠ 
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ ٢٨,٠٧٣,٠٠٠ 

 

 تسهيالت بنكية   - ٨
 

  )لسعودية بالرياالت ا( 
  
 قرض قصير االجل ١١٦,٢٥٠,٠٠٠ 

 
 مليـون ريـال     ١١٦,٣دخلت الشركة خالل الفترة في عقد قرض قصير االجل مع بنك الخليج الدولي بمبلغ               

.   مليون ريال وذلك لتوسيط عوائد االكتئاب العام ولتمويل جزئي للمـشروع             ١,٥سعودي وبتكلفة تعاقد بلغت     

يخـضع القـرض لعمـوالت      .  كامل خالل ستة اشهر من تاريخ استالم القرض         ان القرض مستحق الدفع بال    

 ٢,٢قامت الشركة برسملة تكاليف تمويلية بمبلـغ        .  بنسبة ليبور زائد هامش على ان تدفع بشكل ربع سنوي           

مليون ريال من ضمن تكاليف المشروع قيد االنشاء وتمثل تكاليف التمويل المتكبدة خـالل مرحلـة انـشاء                  

  .٢٠٠٦ يونيو ٣٠ع حتى المشرو
 
 
 
 
 

- ٩ - 



 

 ٨٢

  البولي بروبلين المتقدمةشركة

 ) في مرحلة التطوير -شركة مساهمة سعودية  ( 
 

 )تتمه  ( ايضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الى  ) ٢٠٠٥ اكتوبر ١( للفترة منذ التأسيس 

 

 مليار ريـال    ١,٧لتزام قرض بحد اقصى بلغ      دخلت الشركة خالل الفترة مع مجموعة من البنوك في اتفاقية ا          

 مليون ريال كرسوم غير مستردة مقابـل تمديـد          ١,٧قامت الشركة بدفع مبلغ     .  بهدف انشاء المصنع الجديد     

تم تحميل هذه الرسوم على تكلفة المشروع قيد االنشاء          .  ٢٠٠٦ سبتمبر   ٣٠فترة انتهاء خطاب االلتزام حتى      

. 
 

ة انهاء االجراءات القانونية للحصول على تسهيالت من صندوق التنمية الـصناعية            ان الشركة حاليا في مرحل    

تتوقع ادارة الشركة ان يتم التوقيع على اتفاقية التسهيالت مع صندوق التنمية الصناعية السعودي              .  السعودي  

 مليون  ٤٠٠تبلغ  ان اجمالي التسهيالت المتوقعة من صندوق التنمية الصناعية السعودي           .  ٢٠٠٦خالل العام   

 .ريال تقريبا 
 
 ذمم دائنة ومطلوبات اخرى   - ٩

 
  )بالرياالت السعودية ( 

 ذمم دائنة ٣٠,٣٨٢,٠٩٠ 
 مطلوب الى جهات ذات عالقة ٨,٨١٧,٢٨٨ 
 مصاريف مستحقة ١,٤٦٠,٤٢٣ 
 استدراك ضريبة الدخل ٢٧,٣٠٦ 
 ٤٠,٦٨٧,١٠٧  

 

 زكاة وضريبة الدخل   - ١٠

 زكاة

  .٢٠٠٦ يونيو ٣٠ لعدم حوالن الحول على تأسيس الشركة كمـا فـي ٢٠٠٦تدراك للزكاة لعام لم يعمل اس
 

 ضريبة الدخل

 :ان المحمل للفترة لضريبة الدخل هو كالتالي 
 

  )بالرياالت السعودية ( 
  

 ضريبة دخل للفترة الحالية ٦٨,٢٢٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ١٠ - 



 

 ٨٣

  البولي بروبلين المتقدمةشركة

 ) في مرحلة التطوير -همة سعودية  شركة مسا( 
 

 )تتمه  ( ايضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الى  ) ٢٠٠٥ اكتوبر ١( للفترة منذ التأسيس 

 

 معامالت مع جهات ذات عالقة   - ١١
 

 :  التالية خالل السنة معامالت مع الجهات ذات العالقةاجرت الشركة 
 

 االســـم  العالقة
  

 ة البولي بروبلين الوطنية المحدودةشرك شريك
 )ايه بي بي لوموس جلوبال ( شركة لوموس كتاليس المحدودة  شريك

 

  :ان المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها ، هي كاالتي
 

  )بالرياالت السعودية ( 
  

 خدمات مستلمة ٩٦,١٩٩,٨٥٦ 
 

كافة التكـاليف   ) بعض المساهمين   ( سددت الشركة للكفالء    اضافة الى ذلك وتمشيا مع االتفاق الموقع ،  فقد           

 مليون  ٢٨,٠والمصاريف التى تكبدوها في تطوير هذا المشروع حتى تاريخ توزيع االسهم التي بلغ مجموعها               

 .ريال سعودي 

 

 مصاريف ادارية وعمومية   - ١٢
 

  )بالرياالت السعودية ( 
  

 مصاريف ايجارات ٤٤٨,٣٦٠ 
 اب مهنيةاتع ٤٩١,٤٤٩ 
 اخرى ٣٠,٦٨٩ 
 ٩٧٠,٤٩٨  

 

 التزامات   - ١٣

 ريال سعودي المتعلقة    ١,٢٢٣,٧٩٧,٧٩٤ ،  كان لدى الشركة التزامات قائمة بمبلغ          ٢٠٠٦ يونيو   ٣٠كما في   

 .بانشاء المصنع ومرافقه 

 

 

 

 

- ١١ - 



 

 ٨٤

  البولي بروبلين المتقدمةشركة

 ) في مرحلة التطوير -شركة مساهمة سعودية  ( 
 
 )تتمه  ( يضاحات حول القوائم الماليةا

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠الى  ) ٢٠٠٥ اكتوبر ١( للفترة منذ التأسيس 
 
 سلف من المساهمين   - ١٤

سيتم تحويل مبالغ الـسلف     .  تتمثل هذه السلف بالمبلغ المدفوع من المساهمين زيادة عن رأس المال المدفوع             

 . النظامية المتعلقة بذلك الى رأس المال المدفوع عند اكتمال االجراءات
 
 ترتيبات عقود ايجار تشغيلية   - ١٥

 
  )بالرياالت السعودية ( 

 دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلية 
     تم قيدها كمصاريف ما قبل التشغيل خالل الفترة ٨٦٥,٠٥٠ 

 
ان معدل فتـرة    . اتب  تتمثل دفعات عقود االيجار التشغيلية بااليجارات المستحقة على الشركة عن بعض المك           

 .عقود االيجار المتفق عليها هي بمعدل سنة واحدة وااليجار ثابت بمعدل سنة 
 

قامت الشركة باستئجار ارض من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لبناء المصنع وملحقات اخرى بايجار سنوي يبلغ        

 .جديد هـ مع امكانية الت١٤٥٦ينتهي االيجار في سنة .   مليون ريال سعودي ٠,٦
 

  )بالرياالت السعودية ( 
 اقل من سنة ٦٥٠,٣٣٥ 
 سنتان ٦٥٠,٣٣٥ 
 ثالث سنوات ٦٥٠,٣٣٥ 
 اربع سنوات ٦٥٠,٣٣٥ 
 خمس سنوات ٦٥٠,٣٣٥ 
 اكثر من خمس سنوات ١٦,٢٥٨,٣٦٥ 
 صافي الحد االدنى لدفعات االيجار ١٩,٥١٠,٠٤٠ 

 
 إحتياطي نظامي   - ١٦

احتيـاطي نظـامي    بتكـوين   الشركة  تقوم  ،     كات في المملكة العربية السعودية    تمشيا مع متطلبات نظام الشر    
/٠ ١٠بتحويل  

/٠ ٥٠بلغ االحتياطي   يالسنوي الى أن    ربح   من صافي ال   ٠
هذا االحتياطي  ان  .   من رأس المال     ٠

 .غير قابل للتوزيع كأرباح 
 
 القيمة العادلة   - ١٧

 . الدفترية القيمة تقارب المالية كةالشر ومطلوبات لموجودات العادلة القيمة ان
 
 
 
 

- ١٢ - 
 


