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إخالء مسؤولية

عد هذا العرض باسم املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 
ُ
يشار "( )تروكيمب)"والشركة الوطنية للبتروكيماويات "( املجموعة السعودية)"أ

ت سواء شفهية أو لذا فإن ما يحتويه من معلومات، أو ما ُيشار إليه منها أو أي مراسال . ونيابة عنهما"( الشركتين/الشركتان"إليهما فيما يلي بـ
ؤوليها أو موظفيها أو ال تضمن الشركة أو مديريها أو مس. مقدمة بإيجاز وألغراض االطالع عليها فقط"( املعلومات"يشار إليهم فيما يلي بـ)كتابية 

مامها وتخلي وكالئها أو فروعها أو شركاتها التابعة صراحة أو ضمًنا أو تقدم إقرارات فيما يتعلق بدقة أي معلومة ومصداقيتها وصحتها وت
خذ أم لم يتخذ أو بناء على املعلومات

ُ
قديم ال يقصد من ت. مسؤولياتها كافة من أي فقدان للمعلومات أو حدوث أي ضرر ناجم عن إجراء ات

ها أو و اكتتاباملعلومات بأن يعتمد عليها أو تفسر على أنها إعالن ألوراق مالية أو تقديم عروض أو طلب التماس أو دعوة إلى بيعها أو إصدارها أ
ص خارج االختصاص بالنسبة لألشخا"( الصفقة)"قد تتأثر تبعات الصفقة املنصوص عليها في املعلومات . االستحواذ عليها في أي اختصاص

ر املقيمين باململكة من وقد تتأثر قدرة غي. املعمول به في اململكة العربية السعودية من املقيمين أو املواطنين بأنظمة ذلك االختصاص وقوانينه
.  متطلبات معمول بهالذا، على هؤالء األشخاص اإلملام باملعلومات واالمتثال بأي. املشاركة في الصفقة أيًضا بأنظمة ذلك االختصاص وقوانينه

ركة املعروض عليها إن املعلومات بأكملها مؤهلة بما تضمنته في النسخة النهائية ملستند العرض وتعميم املساهمين و تعميم مجلس إدارة الش
أال يعتمد على يجب. وتعد ناقصة بدونها"( املستندات النهائية)"وغيرها من مستندات الصفقة التي يتعين إعدادها فيما يتعلق بالصفقة 

سدي املشورة  الضريبية أو القانونية أو االستثمارية أو غيرها من املشورة امل
ُ
دم توصيات تخصصة، أو تقاملعلومات وال تفسر أو ال ُيعتد بها بأنها ت

شمل املعلومات للمستثمرين أو املستثمرين املحتملين، أو التماس اللتزام ما أو توصية بالتصويت على الصفقة على نحو معين، كما ال ت
ها عقد أو قرار ال ُيستند على املعلومات أو حقائق توزيعها وال يشكل أي جزء من. األهداف االستثمارية أو الحلول املالية أو حاجات مستثمر ما

فسر عل. استثماري أو التزام متعلق بذلك، وال تعد بمثابة توصية تتعلق بموضوع املعلومات
ُ
ى أنها توقعات أرباح أو ال ُيقصد من املعلومات أو ت

العوائد السهميةتنبؤات بذلك، كما ال تفسر على أنها عوائد أسهم ألي شركة للسنة املالية الحالية أو القادمة وأنها ستتطابق بالضرورة مع
لى إفادات تعد أو قد تحتوي املعلومات املشار إليها هنا وغيرها من املعلومات ع. التاريخية املنشورة  ألي من الشركتين على التوالي أو تفوق ذلك

من التوقعات واإلفادات تتض. ، كما ُيعد جميع ما يحويه هذا املستند إفادات مستقلية باستثناء الحقائق التاريخية"إفادات مستقبلية"تعد بأنها 
ة ها، وتوقيت الصفقاملستقبلية الواردة في املعلومات إفادات تشمل آثار الصفقة املتوقعة على الشركتين، وما بعد إتمام املجموعة السعودية ل

لية باستخدام يمكن االستدالل في بعض األحيان على اإلفادات املستقب. ونطاقها املتوقع، وغير ذلك من اإلفادات غير الحقائق التاريخية
، أو "يرتب"، أو "يهدف"، أو "يقصد"، أو "يضع ميزانية"، أو "يتوقع"، أو "يخطط"مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها على سبيل املثال ال الحصر 

واملفردات وغيرها من العبارات" يعتقد"أو " يفترض"أو " احتمالية"، أو "يكتشف"، أو "يسعى"، أو "يترقب"، أو "ينوي "، أو "يتوقع"، أو "يقّدر"
و " احتمال"و" سيكون "و " ينبغي"و " يمكن"و " قد"التي تحمل معنى اتخاذ إجراءات أو أحداث أو نتائج معينة متوقع حدوثها أو تحقيقها، منها 

ن وتوقعاتهما وتقييماتهما إن اإلفادات املستقبلية هي مستقبلية بطبيعتها وال تستند على حقائق تاريخية بل على افتراضات الشركتي". سوف"
داء ف في النتائج أو األ وأهدافهما وتقديراتهما وتنبؤاتما عن األحداث املستقبلية، لذا فهي عرضة للمخاطر والشكوك التي بدورها قد تسبب اختال 

ا جوهرًيا عن تلك الواردة صراحة أو ضمًنا في اإلفادات املستقبلية
ً
التوقعات املبّينة في وعلى الرغم من اعتقاد الشركتين أن. أو األحداث اختالف

املستقبلية مخاطر وبطبيعة الحال، تتضمن هذه التوقعات. اإلفادات املستقبلية معقولة، إال أنهما غير قادرتين على تقديم أي ضمان بصحتها
عتمادها على لتعلقها باألحداث وال ( وعوامل أخرى في حاالت كثيرة خارجة عن سيطرة إحدى الشركتين أو كلتيهما)وشكوك ( ظاهرة وغير ظاهرة)

جموعة السعودية هناك عدة عوامل قد تؤثر على عمليات الشركتين املستقبلية أو ما بعد إتمام امل. الظروف التي قد تحدث أو ال في املستقبل
ا جوهرًيا عن تلك الواردة صراحة أو ضمًنا في اإل 

ً
. فادات املستقبليةالصفقة، التي قد تسبب اختالف في النتائج الفعلية والتطورات اختالف

ة واألعمال الظروف االقتصادي: استيفاء شروط الصفقة وكذلك العوامل اإلضافية مثل( أو حيثما يسمح، التنازل )وتتضمن هذه العوامل 
، ناعية، واملنافسةاملحلية والعاملية، وأسعار األصول، واملخاطر املتعلقة بالسوق مثل تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف، واالتجاهات الص

ت املتعلقة برأس املال يشمل التغيرا)والتغيرات في الحكومة واألنظمة واللوائح، والتغيرات في سياسة الحوكمات وإجراءاتها أو الجهات التنظيمية 
أسعار الفائدة، ، والتغيرات في السياسة واالستقرار االقتصادي، والعرقلة في تشغيل األعمال بسبب علميات إعادة التنظيم، و (والضرائب

اذ املخطط لها أو والتضخم، واالنكماش وتقلبات أسعار العمالت، وتأثير التوقيت، وغيرها من أوجه الشكوك املستقبلية أو عمليات االستحو 
د تنفيذ التصرفات أو العروض أو عدم قدرة املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة من تحقيق النجاح بأي من فوائد التعاون املتوقع عن

ر دمج املج(يشمل التغيير في املجلس أو تكوين موظفين ملا بعد إتمام املجموعة السعودية الصفقة)الصفقة 
ّ
موعة السعودية ، وكذلك تعذ

تأخير غير املتوقعة أو اللعمليات بتروكيم وبرامجها بنجاح عند تنفيذ الصفقة أو تكبد املجموعة السعودية بعد اإلتمام أو معاناتها في التكاليف
ؤثر عوامل أخرى غير قد ت. أو الصعوبات املتعلقة بالصفقة عند تنفيذها( يشمل فشل نظام تقنية املعلومات، والجرائم السيبرانية واالحتيال)

مًنا في اإلفادات معروفة أو غير متوقعة على العمليات املستقبلية أو تتسبب في اختالفات جوهرية في النتائج غير تلك الواردة صراحة أو ض
وال تقدم . هذا العرضتكون داللة كل إفادة مستقبلية اعتباًرا من تاريخ. املستقبلية، لذا تفسر اإلفادات املستقبلية في ضوء تلك العوامل

منية بوقوع الشركتين أو شركائهما أو مديريهما أو مسؤوليهما أو مستشاريهما أي ضمانات أو تعهدات أو إقرارات أو تأكيدات سواء صريحة أو ض
.األحداث الواردة صراحة أو ضمًنا في اإلفادات املستقبلية في هذه املعلومات

تقبلية الواردة في تعتبر جميع التوقعات واإلفادات املس. تنطوي التوقعات واإلفادات املستقبلية على العديد من املخاطر الكامنة والشكوك
قراء من املعلومات مقيدة صراحة في مجملها من خالل اإلفادات التحذيرية الواردة أو املشار إليها في إخالء املسؤولية هذا؛ لذلك نحذر ال

 من أي نية ال تخضع أي من الشركتين ألي التزام أو تعهد، ويخلي كل ممن سبق ذكر . االعتماد على هذه التوقعات واإلفادات املستقبلية
ً
ه صراحة

.  ة أو غير ذلكأو التزام لتحديث أو مراجعة أي من التوقعات واإلفادات املستقبلية، سواء كان ذلك نتيجة ملعلومات جديدة أو أحداث مستقبلي
نا عرضة ال تتحمل أي من الشركتين أي التزام بتحديث أو استكمال أو تعديل أو مراجعة أو تحديث أي من املعلومات، وأي آراء ُيعبر عنها ه

ظفين التابعين ووفًقا لذلك، ال تقدم الشركة أو مستشاريها أو أي من املدراء أو املسؤولين أو املو . لحدوث تغيير جوهري فيها دون إخطار بذلك
لهؤالء األشخاص أو أي شخص آخر أي تمثيل أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن دقة أو اكتمال أو وضوح البيانات أو اآلراء الواردة في

قص ي الخاصة لهذه يجب أن يعتمد املستثمرون فقط على عمليات الت. املعلومات، وستتحمل املسؤولية الفردية الكاملة في حال اعتمادك عليها
اتخاذ أي قرار يجب على املستثمر الحرص على الحصول على مشورة مهنية مستقلة قبل. الوثائق ذات الصلة عند اتخاذ قرار بشأن الصفقة

ألعمال والوضع املالي لكل ُيطلب من املستثمرين إجراء تقص ي مستقل وتقييم خاص بهم ل. فيما يتعلق بالصفقة أو لفهم املعلومات بشكل أفضل
يجب . تملة للصفقةشركة من الشركات والشركات التابعة لها وطبيعة األوراق املالية ومزايا أو مالءمة الصفقة بما في ذلك املخاطر والفوائد املح

األخرى مانية أو الجوانبأن يتضمن هذا التحديد والتقص ي تقييًما للجوانب القانونية أو الضريبية أو املحاسبية أو التنظيمية أو املالية أو االئت
عين لهؤالء مع عدم اإلخالل بما سبق، تخلي الشركات ومستشاريها وأي من املدراء أو املسؤولين أو املوظفين التاب. ذات الصلة بالصفقة

ر أو غير األشخاص مسؤوليتها صراحة من أي مسؤولية من أي نوع؛ سواء كان إهمال أو غير ذلك، أو خسارة أيا كانت والتي تنشأ بشكل مباش
ات التي اعتمدت حصلت الشركات على البيان. وال يجب افتراض شمولية املعلومات والبيانات. مباشر، عن استخدام املعلومات واالعتماد عليها

ع هذه عليها في إعداد املعلومات من مصادر يعتقد أنها موثوقة، وعلى الرغم من الحرص املبذول في إعداد املعلومات، فقد ال تكون جمي
علومات، وال املعلومات دقيقة أو كاملة أو واضحة أو حديثة من جميع النواحي ولم تتحقق الشركات بشكل مستقل من دقة ووضوح واكتمال امل

علومات أو أي ال يجوز االعتماد ألي غرض من األغراض على البيانات أو اآلراء الواردة في امل. تتحمل الشركات أي مسؤولية عن تحديث املعلومات
قدم جميع املعلومات دون أي ض. أو اآلراء الواردة فيها/ مستند آخر أو بيان شفوي أو على اكتمال أو دقة أو وضوح هذه املعلومات و

ُ
مانات من ت

ة من أي نوع، أي نوع وال تقدم أي من الشركات أو مستشاريها أي تعهدات وتخلي مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط الصريحة والضمني
مة ألي هاك أو املالءبما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، اإلقرارات أو الضمانات أو الشروط املتعلقة بالدقة والتوقيت واالكتمال وعدم االنت

ركة وال ال تتحمل الش. غرض معين وال تتحمل أي شركة أو مستشاريها أي مسؤولية عن عواقب أي خطأ أو سهو تجاهك أو تجاه أي شخص آخر
تحمل ال ت. مستشاريها أي مسؤولية عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو الحقة من أي نوع ناتجة عن أي استخدام ألي معلومات

تي ات املضللة الأي شركة أي مسؤولية عن أي مخالفة لقوانين وأنظمة األوراق املالية املعمول بها من قبل األشخاص نتيجة املعلومات أو البيان
مات يجب أن تدرك أن جميع املعلو . تتصف بعض املعلومات بأنها ذات طبيعة تاريخية أو قديمة وغير محدثة. يقدمها هؤالء األشخاص

ا عن أي رأي أو قد تختلف النتائج والتطورات الفعلية جوهريً . التاريخية تتحدث عن الوقائع في تاريخ نشرها أو كما هو مذكور بخالف ذلك
 لألداء املستقبلي، سواء كان ذلك يتعلق بأد. توقعات ذكرت في املعلومات

ً
اء الشركات أو أداء باإلضافة إلى ذلك، ال ُيعد األداء السابق دليال

.املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة أو األوراق املالية ألي منها



امللخص التنفيذي



5

ي بتروكيماستحواذ املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي على حصة األقلية ف

تعميم املساهمين للمجموعة السعودية: املصدر

نظرة عامة على الصفقة

 ي بتروكيم من خالل عرض مبادلة األسهم، وذلك من خالل قيام املجموعة السعودية بإصدار أسهم ملساهماالستحواذ سيتم تنفيذ صفقة
.بناًء على معامل املبادلة% 50مقابل حصتهم البالغة 

 من رأس مال املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة وسيمتلك مساهمي % 40.38بتروكيم يمساهمبناًء على معامل مبادلة األسهم، سيمتلك
.من رأس مال املجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة% 59.62املجموعة السعودية 

 أعضاء من املجموعة السعودية وعضوين مجلس اإلدارة ترشحهم بتروكيم8سيتكون مجلس اإلدارة بعد اإلنتهاء من.

 سهم في املجموعة السعودية لكل سهم في بتروكيم1.27سيكون معامل املبادلة.

ية لكل منهمالم يتم اإلتفاق على أي تغييرات فيما يتعلق بالهوية املؤسسية لكل من املجموعة السعودية وبتروكيم واملكاتب الرئيس.

10 روكيم م، إذا تم الحصول على املوافقة في االجتماع األول أو الثاني للجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية وبت2022أبريل
.الخاصة بصفقة االستحواذ

عمال قامت كل من املجموعة السعودية وبتروكيم باإلعالن عن بدء املناقشات املبدئية لدراسة الجدوى االقتصادية بخصوص دمج أ
مذكرة م، واإلعالن عن توقيع 2021/4/15في في دراسات العناية املهنية الالزمة والتفاوض م، واإلعالن عن البدء 2020/9/20الشركتين في 

إبرام اتفاقية م،  وأخيًرا اإلعالن عن 2022/9/27االستحواذ في يتعلق بمعامل مبادلة األسهم وهيكل تنفيذ صفقة فيما تفاهم غير ملزمة 
م27/10/2021النية املؤكدة في التنفيذ وعن 

 في الدمج الكامل (من أسهم بتروكيم% 50أي )سيساعد استحواذ املجموعة السعودية على جميع األسهم املصدرة التي ال تملكها املجموعة ،
 ضد أحدث التطورات في قطاع البيتروكيماويات، وسيساهم في تعزيز مركز املجموع

ً
ة السعودية بعد ألعمال الشركتين، مما سيشكل حاجزا
.إتمام الصفقة لخلق قيمة للمساهمين

هيكل التنفيذ

الشروط األساسية

اإلغالق

خلفية



افع االستحواذ مبررات ودو
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ار الغاز أدى توسع النفط الصخري في الواليات املتحدة إلى خفض أسع
الى اٍف صالطبيعي وزيادة العرض، وتحويل الواليات املتحدة من مستورد 

مرات، حيث مصّدر صاٍف، وبالتالي زيادة التنافسية بين منتجي البولي
دوالر4.4انخفض سعر واردات الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي من 

1م2020-م2010أمريكي بين دوالر 1.9أمريكي إلى 

تحسين أدى التوسع في قدرة إنتاج البوليمرات في شمال شرق آسيا إلى
القدرة زادتوضع االكتفاء الذاتي وتقليص حجم سوق االستيراد، حيث 

م 2020-م2015بين % 4.9االستيعابية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 
2في الشرق األوسط% 1.9مقارنة بـ 

العوامل العاملية

ص اإليثان قد تؤدي ندرة توفر الغاز في الشرق األوسط إلى تقليل تخصي
ت اجمالي انخفضوتؤدي إلى زيادة االستثمارات في تكسير النافثا، حيث 

77.8االحتياطيات املؤكدة من الغاز الطبيعي في الشرق األوسط من 
4م2019تريليون متر مكعب في 75.8م الى 2010تريليون متر مكعب في 

ب املحلي االعتماد على الصادرات في اململكة العربية السعودية مع الطل
املصنعين، املحدود، حتى اآلن، على البوليمرات من املنتجين الصناعيين و 

ية بلغت مبيعات شركات البتروكيماويات في اململكة العربحيث 
5م2020من اجمالي املبيعات كما في % 16.9السعودية 

العوامل اإلقليمية

ات الحالية سيكون الكيان املشترك في وضع أفضل ملواجهة التطورات والتحدي
في قطاع البتروكيماويات

بناء على بيانات وكالة معلومات الطاقة ( 3)بناء على دراسة السوق املعدة من شركة آي إتش إس ماركت املحدودة ( 2)م، دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 2020بناء على إحصاءات شركة بريتيش بيتروليم للطاقة العاملية لعام ( 1: )مالحظات
روكيماويات وشركة الصحراء يع الوطنية والشركة املتقدمة للبتتصنبناء على املتوسط املرجح بحجم املبيعات لكل من شركة املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات وشركة ال( 4)األمريكية، دوالر أمريكي لكل برميل 

فريقيا، والشرق األوسط على التوالي، حيث مبيعات الثالثة األخيرة منطقة الشرق األوسط، والشرق األوسط وإمل العاملية للبتروكيماويات وشركة سابك للمغذيات الزراعية وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات؛ تش
.لم تفصح هذه الشركات عن مبيعاتها في اململكة العربية السعودية بشكل منفصل
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افع االستحواذ تستند على منافع رئيسية ملساهمي املجم وعة مبررات ودو
السعودية وبتروكيم

تعميم املساهمين للمجموعة السعودية: املصدر
 من ( 1: )مالحظات

ً
م2020سيبتمبر 30اعتبارا

املنافع

1مليار ريال سعودي30.4بقيمة سوقية إفتراضية تبلغ مليون طن6.3طاقة إنتاجية مجّمعة تبلغ إجمالي 1

مسنوى الشركةوتحسن الهوية املؤسسية وتوحيد القرارات اإلدارية مما يؤدي إلى تحسينزيادة القيمة السوقية املتاحة إثر إغتنام فرص نمو األعمال  2

األرباحها على ، والحد من تأثير (الفارق السعري بين النافتا والغاز)املنتجات إلى التحوط من تقلبات دورة البتروكيماويات تنويع محفظةسيؤدي  3

ومن املرجح أن تؤدي إلى مزيد من تدفق رأس املال الخارجيتحسين أنماط التداول في قاعدة املساهمين األكبر ستؤدي  4

 تعزيز االستفادة من األصول املشتركة سيتيح قدر من املرونة في عملية صنع القرارات وتبسيط هيكل امللكية 
ً
للكفاءةمما يخلق مجاال 5

 17-13إمكانية تحقيق وفورات في التكاليف بحجم
 
مليون ريال سعودي سنويا 6
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2القيمة السوقية املجتمعة

382.2

82.4

40.1

32.1

30.8

30.8

24.5

24.0

18.4

16.2

15.7

سابك

سابك للمغذيات الزراعية

ينساب

سبكيم

كيان

بتروكيم+ املجموعة السعودية 

بترورابغ

بتروكيم

املجموعة السعودية

املتقدمة

التصنيع

ين شركات ستتيح القيمة السوقية للمجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة أن تصبح رائدة ب
البتروكيماويات في اململكة العربية السعودية

من القيمة السوقية % 100
ر للمجموعة السعودية لإلستثما

مليون سهم 304.8الصناعي و
جديد تم اصدارها من املجموعة 

قيمة السعودية ملساهمي بتروكيم م
بسعر سهم املجموعة السعودية

تضخيم العمليات التشغيلية والقيمة السوقية

م؛ تداول 2020تعميم املساهمين للمجموعة السعودية؛ التقارير السنوية والبيانات املالية للمجموعة السعودية وبتروكيم كما في : املصدر
 على أصول املجموعة السعودية ( 1: )مالحظات

ً
م2020سيبتمبر 30كما في ( 2)ينطبق على مساهمي بتروكيم حيث سيكتسبون تعرضا

1

1عمليات تشغيل ونطاق أكبر

العطريات
طن780

السيكلوهكسان
طن290

الستيرين
طن730

البروبلين
طن150

البنزين
طن835

اإليثيلين
طن230

النافتا

النافتا

سعودية
املجموعة ال

تحسين : ثالنطاق تشغيلي كبير مع إمكانية تكامل إضافية من خالل دمج األعمال، على سبيل امل
الترتيبات مع األطراف ذات العالقة لزيادة معدالت التشغيل

إيثيلين-البولي
طن1,100

1-الهيكسين
طن100

بروبلين-البولي
طن400

البروبلين
طن40

اإليثيلين
طن1,200

البروبلين
طن440

اإليثان والبروبان

بتروكيم

شركة الجبيل شيفرون فيليبسالسعوديةشركة شيفرون فيليبس 

الشركة السعودية للبوليمرات
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إتاحة مجموعة من فرص النمو املحتملة

تعميم املساهمين للمجموعة السعودية: املصدر

2

تكامل ُمحسن وقيمة سوقية أكبر

إمكانية خلق القيمة لكال مجموعتي املساهمين

إزالة اإلختناق

ل التركيز على تحسين محفظة األصول الحالية من خال
تحسين االستخدام والكفاءة

 البنية االستثمار في توسيع قدرة خطوط اإلنتاج الحالية و
التحتية

ة كفاءة تحسين الترتيبات مع األطراف ذات العالقة لتحسين وزياد
التشغيل

الشراكات

 ات املزيد من البناء على الشراكات الحالية لخلق مبادر
استراتيجية جديدة لترسيخ النمو

تحديد فرص الشراكة الجديدة املحلية والعاملية مع
أصحاب املصلحة

ملكة العربية تحسين وضع الشركة لالستفادة من برنامج شريك في امل
السعودية

التوسع

،في البحث عن فرص االندماج واالستحواذ املستقبلية
ع اململكة العربية السعودية أو على الصعيد الدولي، م

إمكانية خلق قيمة

افة االستثمار في صناعات وقطاعات جديدة ذات قيمة مض
وربحية أعلى

داول االستفادة من قيمة سوقية أكبر والتحسن في عمليات الت
كعملة لعمليات االندماج واالستحواذ

(افتراضية/ توضحية )فرص نمو محتملة 
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تنويع املحفظة والتحوط ضد النافتا

3
ن 
شيفرو

شركة 
س املحدود

فيليب
ة

ت
سعودية للبوليمرا

شركة ال
ال

ن 
شيفرو

ل 
الجبي

س
فيليب

اللقيم

العطريات

السيكلوهكسان

النافتا

املنتجات

الستيرين

البروبلين

اإليثان

البروبان

1-الهكسين

بروبلين-البولي

ثافةإيثيلين عالية الك

التعرض الحالي لتغيرات أسعار النافتااألصول التشغيلية

هوامش املنتجات مدفوعة بالسوق / ال تأثير ألن أسعار 

اللقيم
ت
جا
املنت

اللقيم
ت
جا
املنت

إنخفاض

بسبباإليجابيالتأثير
وليةانخفاض تكلفة املواد األ 

بسبباإليجابيالتأثير 
ولية إنخفاض تكلفة املواد األ 

للبروبان

على سلبي أعلىتأثير 
البوليمرات مدفوعة 

بإنخفاض أسعار النافتا

إرتفاع

الزيادة بسببالسلبيالتأثير 
تكلفة املواد األوليةفي 

بسببالسلبيالتأثير 
ولية إنخفاض تكلفة املواد األ 

للبروبان

على إيجابي أعلىتأثير 
ة البوليمرات مدفوعة بزياد

أسعار النافتا

التحوط ضد تقلبات
كية النافتا من خالل امل
مالحالية في بتروكي

التعرض لتقلبات 
النافتا

بعد إغالق الصفقة 

ر انخفاض التعرض لتقلبات أسعا
ليمراتالنافتا للشركة السعودية للبو 

 على االنتفاع من إعادة القدرة
تخصيص أو توجيه االيثلين 

شيفرون والبروبلين من شركة 
يل السعودية وشركة الجبفيليبس 

للشركة شيفرون فيليبس إلى 
السعودية للبوليمرات

ة زيادة املرونة التشغيلية واملالي
للكيان املجمع بعد الصفقة
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تنصيب السهم ليصبح رئيسيا

4

أنماط تداول محسنة

تغطية أبحاث محسنة

 حرةواملعدلة حسب األسهم الالسوقية القيمة "و" القيمة السوقية"تضخيم"

 اليومي لقيمة وحجم وعمليات التداول إرتفاع املتوسط

التعامالت/إرتفاع وتيرة تداول السهم، أي عدد الصفقات

 عاملية، باإلضافة إلى اإلدراج في املؤشرات التدفق رأس املال الخارجي، سيؤدي
وعالقات املستثمرين، إلى تحسين التغطية من قبل محللي األسهم

ام الصفقةستجذب تغطية األبحاث املستثمرين إلى املجموعة السعودية بعد إتم

رأس املال الخارجيتدفق 

إحتمالية التضمين في املؤشرات العاملية

املية أنماط التداول املحّسنة قد تؤدي للمراجعة من قبل مزودي املؤشرات الع
لتضمينها املحتمل

 لسوقية، احتمالية التضمين القيمة اتشمل املتطلبات الرئيسية للنظر في
األسهم الحرة، املستثمرين األجانب، وأحداث الشركات، وما إلى ذلك

إلغالقستضع الصفقة املجموعة السعودية في موقف أفضل لتضمينها عند ا

سيؤدي اإلدراج في مؤشرات األسواق العاملية الناشئة إلى جذب رأس املال
الخارجي

ملؤشرات من املرجح أن يستثمر املستثمرون األجانب في الشركات املدرجة في ا
تبع العاملية، وخاصة مديرو األصول وصناديق االستثمار املتداولة التي ت

املؤشرات

تعميم املساهمين للمجموعة السعودية: املصدر
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تفعيل الكفاءات من خالل تبسيط الهيكل

م2020تعميم املساهمين للمجموعة السعودية؛ التقارير السنوية والبيانات املالية للمجموعة السعودية وبتروكيم كما في : املصدر
م2020القوائم املالية والتقارير السنوية كما في ( 1: )مالحظات

5

1هيكل امللكية الحالي

مساهمي بتروكيم
مساهمي املجموعة 

السعودية

شركة الجبيل شيفرون 
فيليبس

شركة شيفرون 
فيليبس السعودية

50%
50%

50%

50%

50%

65%35%
الشركة السعودية 

للبوليمرات

شركة بوليمرات 
الخليج للتوزيع

اروماتيكس شركة 
انيديستربيوشن كومب

50%

35% 65%

50%

منافع تبسيط الهيكل

لشركة زيادة املرونة في عملية صنع القرار داخل املنظمة، على مستوى ا
شركات وكذلك املشاريع املشتركة وال( املجموعة السعودية وبتروكيم)

يفرون شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل ش)التابعة 
السعودية كة والشر وشركة اروماتيكس ديستربيوشن كومباني، فيليبس، 

(للتوزيعللبوليمرات، وشركة بوليمرات الخليج 

ارية يساعد في التخلص من تكاليف البيع والتكاليف العامة واإلد

كررة املتعلقة برسوم الخدمات والرسوم
ُ
التنظيمية يقلل من النفقات امل

ورسوم التقارير املالية، من بين األمور األخرى 

ية تبسيط الحوكمة وتحقيق الوفورات وإطالق العنان للقيمة اإلضاف
بتروكيمو املجموعة السعودية ملساهمي 

100%

50%
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هيكلة صفقة االستحواذ

تعميم املساهمين للمجموعة السعودية: املصدر

الهيكلة قبل إتمام الصفقة

مساهمي املجموعة 
السعودية

مساهمي بتروكيم

100.00%

50.00%

50.00%

هيكلة الصفقة

يم ستصبح أسهم بتروك
%(  100)مملوكة بالكامل 

للمجموعة السعودية

مساهمي املجموعة 
السعودية

مساهمي بتروكيم

ة ستصدر املجموعة السعودي
مليون سهم ملساهمي304.8

بتروكيم مقابل أسهمهم

الهيكلة بعد إتمام الصفقة

مساهمي املجموعة 
السعودية لإلستثمار 

الصناعي
مساهمي بتروكيم

59.62%40.38%

100.00%



ملحق
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مقارنة معيارية مع الشركات املدرجة

 من : املصدر
ً
م، مالحظات، تداول 2021سيبتمبر 30فاكتسيت اعتبارا

 على معدل املبادلة املعلن ( 3)التسوية واردة في الصفحة التالية ( 2)األقلّية بالقيمة السوقية ( 1)
ً
(1.27)القيمة السوقية للكيان املدمج بناءا

سابك

للمغذيات الزراعيةسابك

ينساب

3الكيان املدمج

كيان السعودية

1بتروكيم

املتقدمة

سبكيم

بترورابغ

1املجموعة السعودية 

التصنيع

3.0

1.9

1.5

1.8

1.4

1.3

0.8

1.6

0.8

1.1

0.5

اثني عشر صافي الدخل آلخر 
 كما في يونيو

 
21شهرا مليار لاير سعودي

391

80.9

38.4

42.1

45.2

37.8

15.8

33.5

78.6

41.7

11.9

قيمة املنشأة

382

82.4

40.1

30.8

30.8

24.0

16.2

32.1

24.5

18.4

15.7

القيمة السوقية

302

16.0

17.9

19.7

33.9

16.8

4.9

24.6

73.7

19.7

23.6

إجمالي املوجودات

198

12.8

14.5

14.6

15.3

12.0

3.7

14.3

7.6

14.6

10.6

حقوق املساهمين

34

2.8

3.0

2.8

4.2

2.8

1.0

3.1

5.2

2.8

0.2

ائب الفوائد والضر قبل األرباح 
ثني آلخر اواإلستهالك واإلطفاء 

 عشر 
 
21كما في يونيو2شهرا
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ستهالك واإلطفاءتسوية األرباح قبل الفوائد والضرائب واال 

معلومات الشركة: املصدر
توزيع بين اإلستهالك واإلطفاء واإلنخفاض في القيمةالاألرباح قبل الفوائد والضرائب، األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاء تشمل اإلنخفاض في القيمة، حيث لم يتم اإلفصاح عن: مالحظات

التصنيع
املجموعة السعودية 
لإلستثمار الصناعي

بيترورابغ سبكيم املتقدمة بتروكيم كيان السعودية ينساب
سابك للمغذيات 

الزراعية
سابك

صافي الدخل إلى المساهمين 15,842 1,890 1,545 1,404 1,282 772 1,569 817 1,131 468

289 1,221 -- 152 -- 578 -- -- الربح إلى حصة حقوق المكلية غير المسيطرة:زائدا   4,235 153

277 56 129 253 69 64 141 191 158 3,203  
ً
الزكاة وضريبة الدخل:زائدا

2 (17) -- 128 (4) (17) 28 (109) (6) (108)  
ً
، بالصافي(دخل)مصاريف أخرى : زائدا

211 36 1,056 283 (41) 41 299 (2) 23 1,136  
ً
، بالصافي(دخل)تكاليف تمويل : زائدا

-- -- -- (196) (34) -- (17) -- (96) (1,433) حصة النتائج من المشاريع المشتركة: ناقصا  

الربح التشغيلي 22,876 2,123 1,626 1,855 1,949 762 2,190 2,002 2,427 1,248

(1,673) (509) -- -- -- -- -- -- -- (2,451)  
ً
حصة النتائج من املشاريع املشتركة: ناقصا

(3) -- -- -- -- -- -- 64 -- -- تكلفة إنخفاض القيمة: زائدا  

322 -- -- -- -- -- -- -- -- -- الخسارة من بيع األصول: زائدا  

-- -- (88) -- -- -- -- -- -- --  
ً
، بالصافي(دخل)مصاريف أخرى : زائدا

(106) 1األرباح قبل الفوائد والضرائب 20,425 2,123 1,689 1,855 1,949 762 2,190 1,914 1,919

264 871 3,328 942 216 871 2,377 1,261 705 13,5043 اإلستهالك واإلطفاء: زائدا  

2األرباح قبل الفوائد، الضرائب، االستهالك، اإلطفاء 33,928 2,828 2,950 4,233 2,820 979 3,132 5,242 2,790 157

مليون لاير سعودي




